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Beste allemaal ,…….. zo begon Cor elke brief die hij naar huis stuurde. 

 
Zijn brieven werden door zijn vader gebundeld en al die jaren bewaard. Toen Cor in 1996 overleed, 
hebben zijn dochters Ineke en Tonnie deze brieven vanaf 2004 herschreven.  
Ook de Indië-boekenschrijver Anton P. de Graaff heeft aandacht aan Cor’s gebeurtenissen gegeven 
door een actie-moment in een van zijn boeken te beschrijven. 
Dit is momenteel het 5e dagboek van de 3e compagnie 2-4 R.I. De ene ‘auteur’ schrijft genuanceerd, 
de ander in telegramstijl of vrij intiem. Dit dagboek behandelt uitvoerig de dagelijkse gebeurtenissen. 
Nog in leven zijnde sobats benoemen Cor als een jongen vol bravoure, ‘hij durfde wel wat’. Zijn 
brieven moeten worden gelezen vanuit het perspectief van een jongeman die in de na-oorlogse tijd 
1945-1948, samen met 120.000 anderen naar Nederlands-Indië werd gebracht. Hoe het hem en zijn 
naaste kameraden daar verging is in dit met persoonlijke foto’s aangevulde dagboek te lezen. 

 

Veel groeten van Cor, …… zo werd steevast afgesloten. 

 
 

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 een 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 
verbandakte: wie hiervoor tekende kon overal ter wereld als oorlogsvrijwilliger worden ingezet voor 
onbepaalde tijd. In de tweede plaats was er de korte verband-akte: 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 
Binnenlandse 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 of te 
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 gegeven. 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. 
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Een tweede probleem voor de aspirantvrijwilligers 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.  

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. 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 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’ Oorlogs-vrijwilligers. 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 
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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. 

- 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 tweederde 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 Roosen-
daal 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.  
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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'.  

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 Stoot-
troepen. 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 
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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. 

        

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, vertegen-
woordiger 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. 
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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 
Tinghi (=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 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 
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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.       

         

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- 
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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. 

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 
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hielpen 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-Tinghi. 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 
Britten 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 
werden verricht, kreeg men de opdracht de routebeveiliging Batavia-Bandoeng van de 
Engelsen 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. 

21-06-1948 
Werd het Bat. ingescheept op het M.S. ‘Indrapoera’, men ondervond door motor-
problemen bijna een week vertraging. 
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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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Wat vooraf ging aan Cor’s diensttijd.                                                                                               

De na-oorlogse tijd bij de BS – (Binnenlandse Strijd-krachten - Gewest 12)                          

waaruit veel OVW-ers van het Kennemer-bataljon voortkwamen. 

 

 
1943 - Engelse bommenwerper in de Beemster. 

 
 

 
 
 

 
1944-1945 - Dillenburg – inundatie. 
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1944-1945 – inundatie. 

 
 
 

 
 

 
1944-1945 – inundatie. 
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1945 - de vliegtuigen van de voedseldroppingen in de laatste dagen voor de bevrijding. 

 
 
 
 
 

 
1945 - de vliegtuigen van de voedseldroppingen op terugweg. 
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1945 - de vliegtuigen van de voedseldroppingen in de laatste dagen voor de bevrijding. 

 
 
 
 
 

 
Feest op Bevrijdingsdag in De Rijp. 
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Feest op Bevrijdingsdag in De Rijp. 

 
 
 
 
 

 
Feest op Bevrijdingsdag in De Rijp. 
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Feest op Bevrijdingsdag in De Rijp. 

 
 
 
 

 
Feesten op Bevrijdingsdag in De Rijp. 
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Cor Groot en Coosje Groot. 

 
 
 
 

 Het eren der 2 gesneuvelden. 
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Het eren der 2 gesneuvelden. 
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 06-02-1945 - Lou Beumer gesneuveld als LKP'er. 
 

 

              
 

Willem Woestenburg gesneuveld als LKP'er. 
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Pater van Baarsen, oprichter LKP - 'de Rijp'. 
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Knok-Ploeg (KP) bovengronds. 

 
 
 

 
 

  
Reis naar Hilversum van enkele leden van de K.P. - afd. De Rijp. 
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Reis naar Hilversum van enkele leden van de K.P. afd. De Rijp, en eerste kennismaking met Reini. 

 
 
 
 

  
BS-ers uit Purmerend te Hoorn. 
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Bij het evacuatietehuis in De Rijp. 

 
Maandag, 19 November 1945 - Noordwijkerhout 
Als u deze brief krijgt hoop ik dat het geld en het bewijs van de burgerlijke stand al op weg zijn naar 
hier. Waarschijnlijk zal ik toch geld in kunnen wisselen in Engeland, als het niet kan stuur ik het wel 
terug. Vanmiddag of morgen hebben we hier parade voor de beëdiging van de officieren. Donderdag 
hebben we grote parade te Haarlem en van vrijdag op zaterdag vertrekken we, na een paar dagen in 
het zuiden, door naar Oostende. Dan veertien dagen in Engeland en dan nog een paar weken in 
Egypte om aan het klimaat te wennen, we hebben dus nog heel wat te goed.  
14 R.I. is uit Engeland weggestuurd wegens onbeschoft optreden, dat heeft het voor ons niet makke-
lijker gemaakt. Ik heb het nog vergeten te vertellen maar verleden week hebben we in de kantine een 
afscheids-revue gehad, waarin “Jetje” van Radio Oranje heeft gezongen, dat was geweldig mooi.                      
Ik was gisteren net op het nippertje voor de trein, moest 100 meter hardlopen, en toen ik op het perron 
kwam, zette hij zich juist in beweging. In de ‘Naafi’ hoorde ik van een jongen dat we verlof hadden tot 
maandagmiddag, dus ben ik vanmorgen pas teruggekomen. 
 

 
Groepsfoto’s van B.S. Purmerend na hun indeling bij 3. 2-4 R.I. 
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Groepsfoto’s van B.S. Purmerend na hun indeling bij 3. 2-4 R.I. te Noordwijkerhout.  

Ik zit als 2de van links middelste rij. 
 
 
 
 

Bij het ‘Kennemer-bataljon’ 2-4 RI aan de achterkant van legering ‘Sancta Maria’ te Noordwijkerhout.                               
Ik zit als 3de van links middelste rij. 
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Maandag, 26 November 1945 - Noordwijkerhout                                                                                                                                                     
Ik heb nu mooi even tijd om te schrijven, dan weten jullie weer hoe ik het heb. De volgende brief zal 
wel uit Engeland komen. Nadat het vertrek tientallen malen is uitgesteld gaan we nu eindelijk 
vertrekken. Toen ik mijn laatste brief schreef was ik niet goed van de pokken-inenting. Dat heeft 
doorgezet en maandagavond en dinsdag heb ik met zware koorts in bed gelegen, maar woensdag 
moest ik naar Haarlem voor de keuring. Ze hebben me tweede klas gekeurd, dat is goed genoeg om 
mee te gaan. Ik begrijp nog niet dat het zo goed is afgelopen, want ik stond te slingeren op mijn benen 
en mijn hoofd was net een mallemolen. De volgende dag en de dag daarop was ik dan ook nog zieker 
als tevoren. Maar zaterdag was het serum uitgewerkt en was ik vrij plotseling beter, alleen nog wat 
slap. Er zijn veel jongens ziek geweest, maar die nog nooit eerder daarvoor ingeënt waren het ergst. 
Van vrijdagavond af mag geen mens uit het kamp naar het dorp, dat om besmettings-gevaar (waar de 
Engelsen als de dood voor zijn) te voorkomen. Als één man van de 800 een besmettelijke ziekte krijgt, 
mogen we Engeland voorlopig niet in. Zodoende zijn er zaterdag en zondag sportwedstrijden 
geweest, waar ik natuurlijk nog niet aan mee kon doen. Wel ben ik zaterdagavond naar de cabaret-
avond in de kantine geweest, die werkelijk zeldzaam mooi was. Zondagavond naar de film, ook heel 
mooi, waarna de avond gesloten werd door de dominee en de pater, die beiden mooi spraken. Dat 
zijn een paar prachtkerels die ook mee gaan in de rang van kapitein.Gisteren, zondag, zijn al auto’s, 
met spullen van het bataljon vertrokken. Vanmiddag hebben we er weer kleding en een plunjezak bij 
gekregen. Zojuist zijn we nagekeken door de dokter. Zo hebben we van de week nog veel te doen, 
behalve dienst. We zijn nu afgericht, en heel wat beter dan voor 1940. Een paar dagen geleden is er 
een stel nieuwe bijgekomen, die worden nu volop gedrild. Donderdag pakken we onze eigen spullen 
in om vrijdag naar Oostende te gaan en zondag oversteken naar Engeland, waar we niet in Aldershot 
maar in Easthampstead komen, 40 km ten westen van Londen en vermoedelijk 50 km verder van 
Willem af. Maar dat eindje meer of minder zal er over zo’n afstand ook wel niet op aankomen. Ik wil 
het zo doen dat ik hem opzoek, in plaats van hij mij. Ik kan dan wat van Engeland zien en misschien 
zijn meisje ook nog. Van de week heb ik ‘n prachtige brief van hem gehad die ik goed zal bewaren en 
waar ik een grote steun aan heb. Willem is daar wel veranderd, hier nam hij het niet zo nauw met de 
kerk, maar nu is hij nog heel wat godsdienstiger dan ik. Nu mijn nieuws is op, hier is mijn adres in 
Engeland. 
 

C.P. Groot (169677) 
 II-4 R.I. 
 M.O.B. Centre 
 Easthampstead  
 Engeland 
 

Donderdag, 29 November 1945 - Noordwijkerhout                                                                                                                                                
Van de week heb ik 2 kisten en mijn houten koffer verstuurd. De koffer en een kist zijn leeg maar hier 
laat ik een lijstje volgen van alles wat de andere kist moet bevatten, dit om te kunnen controleren of 
ervan gestolen is: 2 paar sokken, 1 busje melk, 2 busjes vis, 1 busje cornedbeef, 1 koppel, 1 tabaks-
doos, 1 bajonet, 1 helm, 2 bekers, 1 interlock, 1 pot scheercrème met scheermesjes, 1 overall, 1 boek, 
1 map schrijfpapier, 1 hangslot, 1 verrekijker, 1 oliebuisje, 1 passer, 1 centimeter, 1 potlood, 1 busje 
poetsgoed, 1 riem, 2 borstels en 50 sigaretten. 
Van de week hebben we weer geld gevangen. Ook heb ik fl.15,- die ik uitgeleend had, terug gehad, 
zodat ik fl.30,- op zak heb. Behalve die fl.30,- die ik ingeleverd heb en waar we Engelse ponden voor 
terug krijgen (5 Pond). Misschien dat ik in Oostende, waar alles erg goedkoop moet zijn, nog het een 
en ander voor jullie kan kopen, als ik wat geld inwissel voor Francs. Het geld dat ik zelf niet nodig heb, 
geef ik aan Wim, die kan dan wat kopen om op te sturen, want daar heeft hij zelf niet veel geld voor. 
Bovendien is hij daar beter thuis, zodat ik mijn geld beter aan hem kan geven dan dat ik er zelf wat 
voor koop om op te sturen. Het enige nieuws wat ik heb is dat de dagen voor vrijdag om kruipen. 
 

                                                
                                                                             Rechter mouw-embleem 
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1 Dec.1945, In de haven van Oostende – België. 

 
 
 
 
 

 
1 Dec.1945, Passerend schip in ‘Het Kanaal’ 
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1 Dec.1945, In het Kanaal bij Dover. 

 
 
 

 
1 Dec.1945, Aan dek van het Belgische schip ‘Prinses Astrid’. 

 
Zondag, 2 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                                       
We zijn in Engeland, dat is vlug gegaan.  
Vrijdag 15.00 uur gingen we met auto’s uit Noordwijkerhout naar Leiden. Daar moesten we wachten 
op het tweede gedeelte van het peloton dat om 18.00 uur kwam. Om 21.00 uur vertrokken we in een 
trein zonder licht, waar de ruiten uit waren en hier en daar de banken. Tussen Haarlem en Amsterdam 
brak de koppeling van een van de wagens. Het gedeelte wat aan de locomotief bleef hangen ging  
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door naar Amsterdam. Wij werden na een half uur teruggesleept naar Haarlem, waar we overstapten 
en weer naar Amsterdam gingen. Daar moesten we weer overstappen. Ik kwam toen in een wagon 
terecht met kussens, alleen was het raam dicht gemaakt met triplex, met maar één klein glaasje.                
Om 00.30 uur vertrokken we uit Amsterdam. Door de hopeloze Nederlandse organisatie en de kapotte 
trein hadden we 3 uur vertraging. Over Utrecht, Geldermalsen, Nijmegen, Den Bosch, Breda, Roosen-
daal zijn we de Nederlands-Belgische grens gepasseerd. Doordat het niet erg donker was hebben we 
in Nijmegen de vernielde Waalbrug en hier en daar de verwoesting kunnen bekijken. Ook in Brabant 
en de Betuwe was hier en daar een vernielde boerderij te zien. Maar veel hebben we van Nederland 
niet kunnen zien. Een paar maal heb ik ook een uurtje geslapen. Toen we de grens passeerden om 
7.30u was het net licht genoeg, zodat we alles weer konden bekijken. In België zijn we over Antwerp-
en, Brugge en Gent naar Oostende gestoomd. In België is ontzettend veel vernield, van Antwerpen 
liggen hele stukken in puin, zo ook van Oostende. Antwerpen hoofdzakelijk door de V1 en de V2, 
waarvan je ook buiten de stad grote gaten in de grond ziet. In Oostende vooral de haven, de duikboot-
bunker is als een kaartenhuis ineengestort. Hier en daar zijn door de Engelse bommen in de massieve 
betonnen kade gaten geslagen van 2m. diep en 4m. breed. Vooral in de omgeving van Antwerpen zijn 
nog hele wildernissen bouw- en grasland vol gaten waar nog geen mens op durft te komen.  
Om 12.30u  waren we in Oostende, waar we buiten verwachting zo op de boot konden, de ‘Prinses 
Astrid’, een klein zeebootje. Daarmee zijn we naar Dover gevaren waar we om 17.30 uur aankwamen. 
Wat me nog dwars zit is dat de laatste mensen die we op het vaste land van Europa gezien hebben 
Moffen in uniform waren, die op de havenkant in Oostende stonden. 
De zeereis was niets bijzonders. De zee was kalm, er waren dan ook weinig jongens zeeziek. De kust           
bij Dover was fantastisch, loodrecht rezen de witte krijtrotsen wel 30 tot 40 meter uit de zee omhoog. 
Daarbovenop stonden als speelgoed de huisjes met rode daken, een molen en een paar prachtige 
kastelen op een groene bodem. Dover tegen de berghelling was een sprookje, vooral toen het donker 
was en alle lichten brandden. Pas om 21.30 uur gingen we met de trein verder.  
Bij aankomst in Engeland en ook verder schrijf ik Engelse tijd, dat scheelt een uur met Nederland.              
De Engelse organisatie is enorm. Bij het op- en afgaan van de boot en bij het eten in Dover werd niet 
geschreeuwd of geroepen. Ze wezen maar en je volgde en alles liep als een trein. Wat opviel is het 
verschil in klimaat. Bij de reis door België en Nederland was het ontzettend koud. ’s Morgens had het 
hard gevroren, terwijl het in Engeland erg zacht weer is. De treinreis van Dover naar Easthampstead 
hebben we jammer genoeg in het donker gemaakt. We kwamen om 02.00 uur aan. Dat is dus een reis 
geweest van 4½ uur, en daarvan hebben we 3 uur langs de buitenwijken van Londen gereden. Bij het 
station stonden auto’s klaar die onze plunjezakken overnamen, want we moesten nog een kilometer of 
4 lopen. Bij aankomst hebben we onze spullen in een hoek gesmeten en zijn tot 11.00 uur in bed 
gekropen, toen moesten we eruit om te eten. Eerst heb ik me eens lekker gewassen, want van dat 
reizen was ik ongeveer een neger geworden. We zijn vandaag niet naar de kerk geweest, dat ging 
niet. Vanmiddag heb ik eens rond gekeken waar we nu eigenlijk beland zijn. Om te beginnen liggen 
we hier in barakken van 12 bij 6 meter. Iedere compagnie heeft 6 barakken, 3 bij 3 tegenover elkaar. 
Alle barakken, of ze nu zo groot zijn als de eetzaal of zo klein als een munitiehokje, hebben het model 
van een door de lengte doorgezaagd teervat, alles van dubbel golfplaat. Overal hier zover je kijkt, zie 
je van die ploegjes, negerhutten bij elkaar tussen de bomen. De omgeving beschrijven is moeilijk, 
omdat die nergens in Nederland bij benadering te vinden is. Erg heuvelachtig, niet zo scherp als bij 
ons, maar langzaam glooiend. Afwisselend gras- en bouwland. Sloten bestaan hier niet. De helft van 
het land is bos. Geen aaneen gesloten bos, maar kleine groepjes bomen en alleenstaande bomen, 
overal verspreid in het landschap. Wat vooral een raar gezicht is in het bouwland, het is hier geweldig 
vruchtbaar. Alle bomen en struiken zijn hier gemiddeld 2x zo groot als bij ons en worden niet 
onderhouden, zodat ze in volle pracht opgroeien. Dennen, iepen en eikenbomen zijn hier wel ruim 15 
meter hoog. Alles bij elkaar is het hier zo indrukwekkend mooi zoals je het in Nederland op de mooiste 
plaatsen niet vindt. Maar wij zitten hier ook in een van de mooiste streken van heel Engeland.  
Hier vlakbij is de grootste kostschool van Engeland, een erg mooi gebouw, een kasteel uit ± 1700.  
De mentaliteit van de mensen hier is heel anders dan in Holland. Waar ze in Nederland grote hekken 
met pieken en prikkeldraad zetten, zetten ze hier een bordje ‘verboden toegang’ en geen mens gaat 
er binnen. Er staat hier nergens een wacht. De munitieopslagplaatsen zijn vlak aan de weg zonder 
deur, alleen een stukje zeil voor de regen. Zonder bewaking, alleen bordjes ‘voorzichtig’ of ‘niet roken’ 
en geen mens zal eraan komen. Hier en daar tussen die opslagplaatsen staan karretjes met een 
handspuit en slangen voor brand. Als ze die bij ons zo neer zetten, zou de jeugd het als speelgoed 
gebruiken, maar hier blijft het rustig staan. We hebben hier springveerbedden met matrassen en 6 
dekens, dat is dus niet slecht. Alles bij elkaar bevalt het hier best. Ik zal steeds als ik weer wat nieuws 
weet schrijven, als u mijn brieven maar goed bewaart.  
De 5 Pond hebben we al gehad. Er moet hier in de kantine en in het dorp van alles te koop zijn, maar 
daarover later. 
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Dec. 1945 Het 3

e
 peloton in Engeland, Easthampstead-Parkcamp. 

 
 
 

 
De ‘Nissen-huts’ in Easthampstead-Parkcamp, ‘X’ is onze barak. 
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Barakken van de 3

e
 Compagnie te Easthampstead, 

onze barak is tegenover de middelste. 
 

Donderdag, 6 December 1945 - Easthampstead 
Vanochtend hebben we geld gevangen (2 Pond - 5 shilling) dat is ± fl. 22. Toen ik even naar de kan-
tine was kwam iemand zeggen: “Je broer is er”. Ik naar de barak, waar Willem en ik natuurlijk heel wat 
te praten hadden. Hij had een goede vulpen die ik van hem gehad heb. Hij kan in Londen wel weer 
een andere krijgen. Ook heb ik dat kompas, dat hij indertijd van de moffen gestunt heeft, gehad, daar 
kan ik in de tropen veel genot van hebben. Ook heeft hij me een kaartje van de ondergrondse treinen 
gegeven. Dat heb ik wel nodig als ik hem op ga zoeken in Londen. Hij had nog een paar ansicht-
kaarten bij zich om naar Holland te sturen, daar heb ik mijn naam achter de afzender geschreven.                
Ik heb hem 3 Pond gegeven om het een en ander te kopen om naar huis te sturen. Willem kan in 
Londen meer krijgen en het is er ook goedkoper dan hier. Hij heeft bij ons gegeten, daarna ben ik met 
hem naar de compagniecommandant geweest om verlof te vragen om van zaterdagmiddag op 
zondagavond in Londen te mogen doorbrengen. Dat kreeg ik, zo kan ik mooi met Willem Londen 
bekijken en heb er dan dubbel zoveel aan als de andere jongens die daar ook vreemd zijn. Daarna 
zijn we naar de sergeant gegaan om vrij van appèl te krijgen. Willem moest nl. ’s middags weer dienst 
doen. Dat kwam ook voor elkaar en om 13.00 uur zijn we lopend naar Wokingham gegaan. We had-
den zo een uur om te praten, zodat we een heel plezierige wandeling hebben gehad.  Ik heb hem naar 
de trein gebracht en heb daarna de stad eens door gekuierd. Als ik wat had kunnen kopen voor Pa’s 
verjaardag had ik het gedaan, maar ik kon niets geschikts vinden. Ik heb daar een lepel en vork ge-
kocht omdat mijn stel van dienst zo roest. In mijn woordenboek wees ik het aan, anders had ik niet 
duidelijk kunnen maken wat ik moest hebben. Maar nu was het gauw voor elkaar. Toen ik terug wilde 
gaan kwam er een compagnie van het eerste bataljon langs, ik was woedend toen ik dat stelletje zag 
marcheren; die hebben dezelfde opleiding gehad als wij, maar liepen zoals wij in Purmerend lopen te 
slenteren. ’s Avonds ben ik met ons gewone ploegje met de bus naar Wokingham gegaan en van daar 
met een dubbeldeks bus naar Reading, een stad ongeveer als Groningen, 8.000 inwoners. Daar moet 
ik beslist nog eens bij licht naar toe. In het donker kun je niet veel bekijken. Maar ik heb wel gezien dat 
het een prachtig, voor de helft nog middeleeuws, stadje is. Die oude Engelse bouwstijl is zeldzaam 
mooi. Het eigenaardige hier is dat het ’s avonds zo stil is op straat. De mensen hier zoeken het vertier 
binnen, niet in huis, maar in clubs, cafés, dancings, bioscoop en schouwburg. Doordat er daar geen 
straatverlichting is en na 18.00 uur de etalages niet meer verlicht zijn, maken de straten een doodse 
indruk. We waren voor het eten uit het kamp gegaan, zodat we eerst in een restaurant gegeten 
hebben. Daarna zijn we naar een rolschaatsbaan gegaan. Daar hebben we zeldzaam lol gehad. Er 
waren daar bijna alleen Hollandse jongens en Engelse meisjes. De Engelse vrouwen hier zijn al even 
gek op Hollanders als overal, dus dat zat wel goed. Doordat het wat laat werd zijn we met de taxi 
terug gegaan. Zo hebben we hier alle dagen wat anders, maar we kunnen het nog beroerd genoeg 
krijgen, zodat we het er nu nog even van nemen. 
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Vrijdag, 7 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                            
Vanmorgen na het appèl hebben we met het hele bataljon een mars gemaakt. We liepen heerlijk vrij, 
alleen in uniform, zonder banden of tassen. Het was mooi weer, had even gevroren maar op mars heb 
je van kou geen last. Een mars van 9 tot 12 uur in een streek als hier verveelt nooit. Na de middag 
ben ik naar Bracknell gegaan, dat had ik bij dag nog niet gezien. Ik was alleen (als je iets op je gemak 
wilt bekijken moet je niemand om je heen hebben) en ben ons tramlijntje door het bos gevolgd. De 
tramlijn vormt een smal pad door het dichte bos, waarop volop varkens liepen. De varkens hier heb-
ben het model zoals je wel op nieuwjaarskaarten ziet en zijn zwart. 
Wat verder werd het aan een zijde bouwland, vol met mergkool van wel een meter hoog, maar het 
was bijna zo dik gezaaid als tarwe, zodat het hele dunne stengels waren. Maar dat het hier vruchtbaar 
is blijkt wel uit het feit dat deze kool prachtig groen was en een en al bloem. Daarnaast waren ze aan 
het ploegen met 3 geweldige wieltrekkers, ieder met een drieschaar, een mooi gezicht zo tegen de 
heuvel op. Aan de andere kant waren ze met de machine aan het dorsen en achter de machine laaide 
een groot vuur waar al het uitgedorste stro in gegooid werd. 
De Engelsman, of hij nu kantoorklerk, arbeider of boer is, is ’s avonds gelijk, dat wil zeggen, allemaal 
meneer. Maar de Engelse boerderij heb ik nog niet anders dan als een grote bende gezien. Ik zal 
deze streek tenminste niet vergeten, het kan nog eens van pas komen. Ik zou liever hier dan in Hol-
land op een boerderij zitten. Het is jammer dat ik hier zomers niet heb kunnen kijken, dan had ik veel 
meer kunnen zien, ook de natuur, nu nog zo mooi, moet hier zomers overweldigend zijn.  
Ik heb van dit marsje in mijn eentje echt genoten, zo was ik voor ik het wist weer in het dorp. Nu heb ik 
ook het dorp eens bekeken, het is een klein maar weelderig dorp met mooie winkels. Ik stond te kwijl-
en van de beste en mooiste spullen waar ze in Holland nog gebrek aan hebben, maar meest gebruiks-
voorwerpen die niet over te sturen of niet te betalen zijn, want dergelijke dingen zijn erg duur. 
Met een stelletje jongens ben ik de gewone weg terug gelopen. Met het kompas heb ik uitgerekend 
dat onze eigen weg korter is. Nu bij licht kon ik ook de helling bekijken waar we met zo’n geweldige 
gang met het treintje afgestormd zijn, maar op dat stuk kon je amper zien dat het afliep. Aan de 
andere kant liep het veel schuiner af. Zojuist komen de jongens thuis en die vertellen dat ze met een 
wagen daar vanaf gedonderd zijn. De snelheid die ze gehad hebben kan ik me wel voorstellen en met 
die gang zijn ze in het stikdonker, doordat ze niet verwacht hadden al aan het eind te zijn, op een rij 
stilstaande wagens gebotst. Met 19 man erin vloog de wagen met zijn neus in de lucht, een paar 
werden eruit geslingerd. Een die achterin zat schoof naar voren met zijn hand aan de rand, door de 
wrijving was een gat in zijn handschoen geschroeid. Met een verstuikte enkel, wat schaafwonden en 
wat blauwe plekken zijn ze er goed vanaf gekomen. Zo had ik weer eens geluk dat ik thuis ben 
gebleven.  
 
Maandag, 10 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                            
Allereerst allemaal en natuurlijk vooral Pa; ‘van harte gefeliciteerd’. Ik heb nog wel overal uitgekeken 
naar een cadeau, maar niets geschikts kunnen vinden. Dergelijke dingen zijn hier zo duur en het geld 
vliegt hier toch je zak al uit. Alleen eetwerk e.d. zijn hier goedkoop (niet in Londen). Ik heb dan ook al 
het geld dat ik even kon missen aan Willem gegeven. Die koopt er dan wel wat voor. Ik zal ook nog 
wel wat kleinigheden opsturen, waar jullie veel aan hebben. Zo heb ik hier veel gezien wat ook in Hol-
land gauw genoeg te krijgen zal zijn. De schepen uit Amerika kunnen evengoed naar Holland als naar 
Engeland varen en ze zullen het er eerder heen brengen want Nederland zal wel beter kunnen be-
talen. Engeland leek voor ons altijd een rijk land door de enkele grootkapitalisten. Maar het gewone 
volk is veel armer dan in Nederland, terwijl je aan hun uiterlijk, doen en laten juist het tegenovergestel-
de zou denken. Ik ben bij Willem geweest in Londen. Zaterdag na de middag vertrokken van Bracknell 
met de trein naar Waterloo ten zuiden van Londen, toen met de ondergrondse trein naar Paddington. 
Daar vroeg ik aan een soldaat van de R.A.F. de weg, toen hij zag dat hij een Hollander voor zich had, 
vertelde hij het in het Duits. Ik had Willem toen gauw gevonden en die kreeg meteen vrij van dienst. 
We zijn toen naar de kantine gegaan waar hij slaapt. Daar heb ik voor 50 ct. een bednummer gekocht. 
Je kun daar dan een nacht op slapen, ’s avonds loop je alle zalen door tot je je letter tegen komt. Dan 
moet je in het huis van die letter je nummer zoeken. Op die manier is het in een paar minuten gevond-
en. En dat wil wat zeggen, want er zijn zo’n duizend bedden. 
Nadat we wat hadden gegeten zijn we de stad ingegaan, de hele city rond. Oxford-circus en Picadilly-
circus hebben we bezocht. Een paar grote warenhuizen (zoiets als de Hema) zijn we doorgelopen om 
een en ander uit te zoeken en op te sturen, en om wat ansichtkaarten te kopen. Maar die zijn blijkbaar 
in heel Engeland niet te krijgen, alleen dunne kerstkaarten in envelop, die kosten ± 25 cent.  
In iedere straat in Londen vind je hallen met allerlei soorten spelen, zoals die instrumenten die je in 
Holland op de kermis en in kapperszaken en cafés veel vind, waar je een dubbeltje in gooit, daarvoor 
ballen krijgt die je met een trekker naar boven kan stoten en dan terug rollen in verschillende gaten. 
Met dergelijke en nog veel andere soorten van die geluksspelen, waar je haast nooit wat mee wint, 
vergooien de Engelsen erg veel geld.  
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In bioscopen en schouwburgen zijn we niet geweest. Een beetje goede bios vraagt 1 Pond voor de 
laagste plaats (en daar wil ik niet zitten) tot 4 Pond entree. De schouwburgen kosten 3 tot 10 Pond. 
Wel zijn we naar een tentoonstelling van de Japanners geweest, dat was wel mooi. In het voorgedeel-
te hadden ze het oerwoud nagemaakt. Het gebrul van de apen en het gesjilp van de vogels en ook de 
gesneuvelde Jappen ontbraken niet. Daar waren foto’s door de Jappen genomen, waarop ze bezig 
waren met het oefenen van bajonetgevechten op levende doelen. Daarop zag je een Jap iemand een 
bajonet dwars door het lijf steken.  
Toen we genoeg van de stad hadden zijn we nog even naar de kantine gegaan. Ondertussen was het 
een uur of 11 en zijn we ons bed gaan opzoeken. 
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Dinsdag, 11 December 1945 - Easthampstead  
Ik heb gisteren mijn brief niet af kunnen krijgen dus ga ik vandaag maar verder. Zondag ‘s morgens 
kwam Wim mij wekken en na me gauw aangekleed en gewassen te hebben zijn we naar de kerk ge-
gaan. Een van de jongens wist een katholieke kerk te staan. De week daarvoor had Willem er geen  
kunnen vinden. Het eigenaardige is dat de kerk hier net als een bioscoop van reclame voorzien is. 
Onder de mis voel je je echt thuis, doordat de woorden (Latijn) hetzelfde zijn als bij ons, maar onder 
de preek is alles weer vreemd en merk je weer dat je niet in Holland bent.  
Uit de kerk zijn we naar de markt in de buurt van Liverpoolstreet gegaan. Die markt beslaat ongeveer 
een aantal straten zo groot als Purmerend. Een drukte als daar heb ik nog nooit meegemaakt, we 
werden gewoon platgedrukt. Als je in een verkeerde stroming terecht kwam, werd je meegesleurd in 
de verkeerde richting. Op de markt kon je alle leerwerk, de mooiste schoenen, tassen en koffers 
kopen. Ook alles op het gebied van kleding en met het oog op Kerstmis (Christmas), allerlei speel-
goed en versiersels. Het speelgoed is ongeveer dezelfde rommel, alleen nog even duurder dan in 
Nederland. De versieringen waren haast allemaal gemaakt van het zilverpapier van de vliegtuigen.  
 
Toen we genoeg gezien hadden zijn we naar het nationale monument gegaan, een zuil van 50 meter 
hoog. Jammer genoeg was het gesloten, anders hadden we het beklommen, van boven moet het een 
prachtig uitzicht zijn. Van het monument zijn we lopend over de ‘Theems’ naar de ‘Tower-bridge’ ge-
gaan. Dat is die geweldige brug over de Theems, waar jullie weleens foto’s van gezien hebben. Aan 
de Theems was niet veel te zien, onderweg kwamen we nog een winkeltje tegen waar fotofilmpjes te 
krijgen waren, daar stonden zowat 50 mensen voor in de rij, zo schaars zijn die hier. 
De Tower-bridge met zijn enorme torens is iets geweldigs, temeer daar dit machtige bouwwerk uit de 
middeleeuwen stamt. In oude illustraties staan er wel foto’s van met een zeestomer eronder, dan kun-
nen jullie je wel een idee vormen van de grootte. 
Vlak over de Theems ligt de ‘Tower’, het grootste, sterkste, beroemdste en beruchtste middeleeuws 
kasteel in Europa. Van het einde van de Tower-bridge kijk je boven op dit Engelands beroemdste 
bouwwerk, geheel van grote gele steen opgetrokken, 2 rijen, 1½  meter dikke muren, de vele monu-
mentale torens en de grote gebouwen in het midden. Dat geheel maakte een sprookjesachtige indruk. 
Het was te laat om er nog in te mogen, maar dat komt misschien nog wel eens. We hebben daar nog 
even rond gekeken in een stuk gebombardeerde kerk uit 800. Het voorportaal van de kerk was blijven 
staan. De voordeuren (die van de bommen niets geleden hadden) waren half verbrand, die had men 
als herinnering aan de grote brand van Londen in 1500 of 1600 zo laten zitten, toen was de brand bij 
die deuren tot staan gekomen. Na een steen te hebben gezien waarop vroeger een paar hoge heren 
onthoofd zijn, zijn we voor de zoveelste maal onder de grond gekropen om op Leicester-square weer 
boven de grond te komen. Leicester-square is een groot plein, een grote fontein in het midden, een 
groot monument met op iedere hoek een grote leeuw met daaromheen nog enkele standbeelden, 
terwijl het geheel omgeven is door verschillende grote gebouwen. Om de fontein krioelt het van de 
duiven. Kooplui verkopen pakjes zaad, dat dan meestal door de kinderen uitgestrooid wordt, een 
gezellig gezicht. Vervolgens zijn we naar de ‘Sint Paul’s’- kathedraal gegaan, een van de grootste 
Anglicaanse kerken in Engeland. Hij is dan ook geweldig groot, vooral van binnen is het ’n fantastisch 
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gezicht met die grote pilaren en bogen. De zijkapel met prachtig houten snijwerken en 20 prachtige 
geborduurde vaandels, is schitterend. Ook het altaar leek mij zeldzaam mooi, maar dat konden we 
alleen uit de verte zien, want er was een mis aan de gang. 
Ondertussen was het een uur of 5 en zijn we wat gaan eten, om daarna de Hollandse kantine op te 
zoeken. Daar waren bijna alleen jongens van het E.M. en enkelen van de ‘Prinses Irene’-brigade. Ook 
in de stad kom je die ontzettend veel tegen, evenals de Hollandse marine. Het krioelt trouwens van de 
soldaten van alle nationaliteiten en kleuren in Londen, op straat zie je meer soldaten dan burgers. 
Zolang ik in Engeland ben heb ik dan ook nog helemaal niet het idee gehad zo ver van huis te zitten 
en dat zal voor een groot gedeelte wel liggen aan het feit dat je nergens kan komen of je vind er                 
Hollanders. Daar in de kantine hebben we tot 19.00 uur gezellig zitten te bomen. Als enige L.J.B-er,                
probeerden ze me daar een beetje in de maling te nemen. Maar ik had het voordeel dat ik veel van de 
E.M. gehoord had en zij niets van ons wisten. Toen heb ik alles precies uitgelegd, ons doel, de 
samenstelling van ons kader, onze training en de onderlinge kameraadschap. Dat kon ik doen omdat 
de E.M. bestaat uit lui die gemeend hadden allemaal officier te worden, maar omdat er net als bij ons 
veel ongeschikt zijn, is de stemming niet moeilijk te peilen. Ook willen ze graag naar Indië, maar dat 
duurt nog een jaar. Dan weten ze van Engeland niet veel goeds te vertellen doordat ze al zolang uit 
Holland zijn en er in Londen niet veel te beleven is (niet half zo veel als bij ons). Ook is er bij het E.M. 
nog een geweldige strijd tussen het kader uit 1940 en het nieuwe leger. Jullie kunnen dus wel begrijp-
en dat, toen ik onze mooie tijd hier en in Holland vertelde en uitlegde, ze weinig commentaar meer 
hadden en toe moesten geven dat onze bataljons heel wat beter waren. De ‘Prinses Irene’-mannen 
wilden er nog over vallen dat wij zoveel op onze mouw hadden, maar die heb ik eens even verteld hoe 
hun kameraden in Holland zich gedroegen, door zich als de enige bevrijders van Nederland te be-
schouwen, daarna waren ze ook uitgepraat. Om 19.00 uur zijn we mijn tas op gaan halen en daarna 
hebben we het station opgezocht, naar Waterloo, daar vandaan kon ik met de trein van 20.30 uur naar 
huis toe. 
Een massaal iets in Londen is de ‘Underground’, de ondergrondse treinen. Enkelen rijden soms 
bovengronds, anderen rijden 30 tot 40 meter onder de grond. Op sommige stations zijn 3 perrons 
boven elkaar. De ronde tunnels laten aan alle kanten niet meer ruimte voor de trein zo’n 20 cm. Aan 
de ingang staan automaten voor kaartjes, die tevens wisselen en alle munten aannemen, zonder dat 
je ooit teveel betaalt. Dan ga je naar beneden of naar boven met roltrappen. Je gaat er maar op staan 
en je komt zo boven of beneden. Als je evengoed doorloopt, gaat het natuurlijk dubbel zo vlug. De 
deuren van de treinen gaan automatisch open en dicht. De aanwijzingen overal zijn zo duidelijk dat je 
nooit hoeft te vragen. Door die treinen lijkt Londen geen grote stad, want in enkele minuten ben je van 
het ene einde naar het andere. We hebben dan ook heel wat afgereisd met de ‘Underground’. Wat de 
bombardementen aangaat, dat had ik me heel anders voorgesteld. Alles bijeen is er in Londen 
ongelofelijk veel verwoest. Wat je in Londen niet vind zijn grote puinvlakken, maar op iedere 100 
meter vind je 4à 5 huizen van 5 verdiepingen verwoest en dat door de hele stad. Alleen in de 
industriewijk, de Jodenwijk en rondom alle historische en belangrijke gebouwen is meer verwoest. 
Hieruit blijkt duidelijk hoe de Mof in 1940 zijn macht heeft willen tonen en ook heeft getoond en niet in 
het wilde weg heeft gegooid. 
Voorbeeld: een gebouw zo groot als de ‘Tower’ en de ‘St. Paul’s- cathedral’, waar alleen de straat 
tussen de huizen was, daar rondom is alles puin. Alleen van de ‘Tower’ is een toren geraakt die aan 
de buitenkant stond. Hieraan kun je zien dat het de Mof hoofdzakelijk te doen was om woonhuizen. In 
de trein naar huis zaten veel jongens die naar Londen geweest waren. Maar allen waren het erover 
eens dat Londen als uitgaansstad niets waard is. Doordat Willem de plaatsen wist heb ik een paar 
mooie dagen gehad en veel gezien, maar toch is de stad ook mij tegengevallen. Ik had de hele stad 
als iets geweldigs en groots verwacht, waar je bang werd van het verkeer. Nu, het is er wel druk maar 
ik liep even rustig als in Amsterdam en door de brede straten lijkt alles niet zo monumentaal. Voor de 
nieuwelingen vallen de hoge dubbele bussen wel op, maar daar waren wij al aan gewend. De 
trolleybussen zijn eerst ook vreemd. Dat zijn autobussen die op een elektrisch net lopen, net als de 
tram in Amsterdam. Alleen hebben ze van boven 2 stangen met wieltjes die beweegbaar zijn. 
Zodoende kunnen de bussen evengoed behoorlijk uitwijken. Maar buiten de bijzonderheden die je in 
iedere stad vindt is Londen niet half zo gezellig als Amsterdam. Toen ik thuis kwam om 21.00 uur ben 
ik gauw naar bed gegaan. Ik was ’s zaterdags met een heel ploegje naar Londen gegaan, die ’s 
avonds weer terug moesten. Oude gewoonte, zonder jas, dat ben ik aan de weet gekomen. Het werd 
’s avonds bar koud en door de geregelde temperatuurswisselingen, vooral in de ondergrondse waar 
koude en warme luchtstromingen voortdurend tegen elkaar stromen, heb ik het lelijk voor mijn ster 
gekregen. ‘s Avonds en ook zondag koortsig. Gelukkig had ik er ’s middags toen we alles bekeken, 
niet veel last van. Maar wel de hele dag buiten, want juist van zaterdagavond tot maandagmiddag 
heeft het hier behoorlijk gevroren. ‘s Maandags had ik corvee. De eerste keer en nu vond ik het te 
kinderachtig om in bed te blijven, dus heb ik maar doorgezet; zodoende heb ik alleen gistermiddag 
wat aan de brief kunnen schrijven.  
Ook was ik ’s morgens nog met een jongen naar Wokingham geweest om een zaag te kopen die we 
nodig hadden voor de kachel, terwijl geen van de anderen tijd had, want onze hele compagnie heeft 4 
dagen corvee. Dat was 2 uur lopen. Ik was dan ook blij dat ik naar bed kon en vandaag ben ik maar 
eens blijven uitbroeien.  Morgen heb ik kamerwacht en kom ik toch de deur niet uit en daarna zal het 
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wel weer gaan. Vanmorgen kwamen ze op de kamer zeggen dat de pakketten naar huis op het ogen-
blik allemaal vastgehouden worden en de meesten niet aankomen omdat er geen levensmiddelen in 
mogen zitten. Ik zal weleens wat opsturen wat nog wel doorkomt, maar dan moet eerst het Hollandse 
geld wat ik nog heb gewisseld zijn. Daar zou van de week voor gezorgd worden. Vanmorgen kwam er 
weer post aan, maar voor mij niets, wat ik vreemd vond, omdat ik in Noordwijkerhout al een paar 
brieven verwachtte en sommige jongens al 4 dagen post krijgen, maar er zijn er ook die nog niets 
gehad hebben. We hadden het er net over toen ze nog wat post kwamen binnen brengen. Dat was de 
brief van Koosje, het KP-blaadje van eind november wat nog via het oude adres in Noordwijkerhout 
gekomen was en een hele stapel van 2 december, regelrecht naar hier. Ik denk dat ze de bedoeling 
hadden om ons hier wat leeswerk te geven, op kranten en tijdschriften zijn we hier dol. Ik tref het hier 
vanavond nogal, er zijn veel jongens thuis, aan het kaarten en muziek maken. Het is hier dan ook heel 
gezellig. Zo-even komt er een vertellen dat ze in Holland kerstpakketten klaar maken. Wij mogen ieder 
een adres opgeven waar zo’n pakket heen gestuurd wordt. Wat erin zit weet ik niet, maar dat zal wel 
goed zijn. Daar kunnen jullie dus wel op rekenen. Morgen zal ik wel een antwoord schrijven op de 
brief van Koosje. Nu wordt het te laat en omdat mijn andere nieuws op is eindig ik met de hartelijke  
 
Vrijdag, 14 December 1945 - Easthampstead  
Ik hoop dat jullie er vandaag een leuke dag van maken. Met het neerschrijven van de datum schiet me 
te binnen dat Pa vandaag jarig is. Dat ik daar vanmorgen niet dadelijk aan gedacht heb, komt omdat ik 
niet wist welke datum het is en ook omdat ik nog steeds niet goed ben. Zo zwaar verkouden als nu 
ben ik nog nooit geweest en het wil maar niet los komen. Woensdag had ik kamerwacht en moest dus 
toch de hele dag binnen blijven. Eerst vlug de kachel aan gemaakt, dat waren we de laatste dagen 
gewend, al mag hij niet branden vóór 16.30 uur. Daarna heb ik een lijst gemaakt van de adressen 
waar de jongens een kerstpakket heen gestuurd willen hebben. Toen het gewone werk als kamer-
wacht klaar was, ben ik aan Koosjes brief begonnen. Daar was ik bijna mee klaar toen Willem kwam. 
Zo hadden we een gezellige middag tot er om een uur of 3 een luitenant binnen kwam en vroeg wie 
de kachel aan gemaakt had: 1

e
 rapportje! We waren het meteen weer vergeten. Maar na een half uur 

kwamen Kajan Metz (bijgenaamd ‘de Bruinvis’, 2
e
 luit en meest gehate man van de 3

e
 comp.) met de 

officier van piket binnen en dat was hetzelfde liedje, 2
e
 rapport! Een uurtje later moest ik, met nog een 

stelletje kamerwachten bij de comp.-commandant komen. Daar werd ons verteld dat we onze kachel 
weg moesten brengen. Ik bracht nog naar voren, dat we 2 zieken op de kamer hadden, dat ik zelf net 
uit bed was en dat de jongens nat van corvee binnen kwamen, maar er was niets aan te doen, het 
was een Engelse order, zei de commandant. Op de kamer echter wilde men er niets van weten en de 
kachel bleef rustig staan. Totdat de comp.-commandant binnen kwam ging het weer goed, toevallig 
waren toen bijna alle jongens weg, zodat ik de volle laag kreeg. En of die andere jongens die er nog 
waren nu al vertelden dat ze niet toegelaten zouden hebben dat ik die kachel wegbracht, het gaf niets, 
ik was en bleef verantwoordelijk. Voor straf mocht ik ’s avonds de kamer niet af en ik zou er wel meer 
van horen. Die straf was weer een echte stommiteit van de comp.-commandant, want een 
kamerwacht mag automatisch niet van zijn kamer. Er zat echter nu niet veel anders op dan de kachel 
weg te brengen. We konden het op den duur toch niet winnen. Toen was het Willems tijd om te 
vertrekken. Ik heb even de brief afgeschreven en ben maar evenals de jongens die ’s avonds thuis 
bleven, vroeg naar bed gegaan. De volgende dag ben ik weer blijven liggen, ik voelde me weer niet zo 
goed en door de hele dag in een koud hok rond te lopen kon het alleen maar erger worden. Een van 
de jongens had ’s middags met foerageren een Engelse sergeant nog gesproken en van onze kachels 
verteld. Die was behoorlijk woedend. Een uur later hoorden we dat we onze kachels terug zouden 
krijgen. Wat later kwam de bataljonscommandant en nog wat van die hogen en onze Cpc even 
rondkijken en die vonden tot overmaat van ramp een knoest hout onder een bed. Daar wisten we ons 
gelukkig met een smoes uit te redden. Er mag hier namelijk geen hout gezocht worden, al is er hier in 
de bossen evenveel dood als levend hout. Dat is voor ons Hollanders een verordening. De Engelsen 
zullen er uit zichzelf niet aankomen. Zo zag ik van de week dicht bij een boerderij midden in mooi 
grasland, een omgevallen boom liggen, zowat een meter in doorsnee. Bovenop de stam stonden 
takken van ruim 2 meter, die moesten er gegroeid zijn nadat de boom gevallen was, en nu was de 
boom helemaal dood. Wie weet hoe lang, zonder dat er ook maar 1 takje afgezaagd was. Dus heb ik 
vandaag (ik ben er vandaag de hele dag uit, al ben ik niet mee op mars geweest) eens een stukje 
gelopen door de dennenbossen ten zuiden van ons kamp, waar ik nog niet geweest was. Ik had er 
gauw genoeg van, op de grond lag een laag van een halve meter met dode dennennaalden en 
takken.  
Ook is het dennenbos zo dicht dat de varens en onkruiden hier rechtop staan, en nu een dode war-
winkel vormen waar haast niet door te komen is. Ik ben dan ook gauw teruggegaan, want deze den-
nenbossen zijn geweldig uitgestrekt en eentonig. Ik ontdekte er nog een heel groot hol, vermoedelijk 
van een vos. Veel nieuws is er verder niet gebeurd. Toen de bataljonscommandant wegging zei hij dat 
de kachels weer gehaald mochten worden. Nu zit ik dan ook weer bij een lekker snorrende kachel en 
de rapportjes zijn gelijk vergeten. Ik eindig nu, het wordt bedtijd. Voor deze brief bij jullie is zal het wel 
bijna Kerst zijn, zodat ik allen hierbij van harte een Zalig Kerstmis wens. 
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Maandag, 17 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                    
Het is alweer maandag en ik ben achter met schrijven. Zaterdag hebben we nieuwe linnen koppels en 
enkelstukken gehad, plus gymschoenen en 2 paar zwarte hoge schoenen. Betere pasvorm als van 
deze Engelse legerschoenen bestaat niet, al is het geklap van het ijzer erg vreemd als je rubber ge-
wend bent. ‘s Middags zou ik met nog enkele jongens naar Reading gaan, maar net buiten het kamp 
kwam ik Willem tegen. Die had ik zo laat niet meer verwacht, daarom wilde ik er even uit gaan. Enfin 
na even naar de kamer te zijn geweest, zijn we toen met zijn tweeën naar Reading gegaan. Omdat de 
trein nogal vol was, zijn we 1

e
 klas gaan zitten. Dat is nog deftiger dan 3

e
 klas, en als je hier 3

e
 klas 

reist, zit je op een bank die veert als die rode fauteuils thuis, en daarop liggen dikke kussens met heel 
zachte springveren en alles is pluche, ook de rugkussens. Zo is hier de 3

e
 klas, raad nu maar hoe de 

1
e
 klas is!  We waren mooi op tijd in de stad en konden nu de mooiste plekjes bij licht bekijken. 

Reading heeft een straat met prachtig gebeeldhouwde gevels. Het is een stadje als Alkmaar onge-
veer, met het verschil dat je je zolang je in de winkelstraten blijft, in een wereldstad denkt. De grote 
warenhuizen, deftige zaken, de brede straten, hoge huizen en het drukke verkeer stimuleren die 
indruk. Maar wanneer je zo’n weelderige straat verlaat sta je weer voor de lage armoedige dorps-
huisjes. Toen we daar uitgekeken waren zijn we naar Wokingham naar de bioscoop gegaan. Het was 
voor het eerst dat ik weer eens een film zag. We konden met de bus terug dus hoefden we niet te 
lopen. Er was een bed over, dus kon Willem bij ons blijven slapen. De volgende dag zijn we vroeg 
naar Londen gegaan. Van Waterloo-station was het maar 5 minuten lopen naar de ‘Parlements-
gebouwen’ met de beroemde ‘Big Ben’. Over de ‘London-bridge’, een brug over de Theems, nader-
den we deze grote mooi en rijk gebeeldhouwde gebouwen waar de Engelsen, niet zonder reden zo 
trots op zijn. Aan de andere kant van de Theems, waar wij vandaan kwamen, lag het grote ‘St. James 
Hospital’, maar hierin waren grote gaten geslagen door de bommen. Ook achter de parlements-
gebouwen en geen 30 meter ervan af waren de huizen verwoest, maar het gebouw zelf mankeerde 
niets. Dichtbij deze gebouwen ligt de ‘Westminster Abbey’. Deze kerk is smaller als de ‘St. Paul’s’, 
maar veel rijker aan beeldhouwwerk. Daarna zijn we naar de kantine gegaan waar Willem slaapt, om 
onze spullen achter te laten en toen was het tijd voor de kerk. Het “Brits Museum” was gesloten, toen 
zijn we maar naar “Trafalgar Square” gegaan waar weer een gezellige drukte heerste door de honder-
den duiven, die uit je handen eten en rustig op schouders en hoofd gaan zitten. Aan een kant van dit 
plein staat de ‘National Galeries’, daar hebben we een paar uur in rondgekeken. Ze noemen het 
Nationaal maar ze konden het beter Nederlands noemen. De helft van de schilderijen is Nederlands 
en Vlaams, wat vroeger één was. De enkele Engelse schilderijen die je er vindt zijn tevens de 
slechtste van alle die er zijn. Er zijn schilderijen van ‘Rembrandt’, veel van ‘Van Eyk’, van ‘van Dijck’, 
van “Potter” en “Jan Steen”. Toen we eruit kwamen zijn we wat aan de wandel gegaan. Eerst naar 
‘Piccadilly Circus’ langs ‘Piccadilly’ tot ‘Marble Arch’. Het eerste en het tweede zijn het best te 
vergelijken met “de Dam” en de ‘Kalverstraat’ in Amsterdam. ‘Marble Arch’ is een plein van enkele  
honderden m2, met in het midden een grote poort, maar in het donker was het niet goed te bekijken. 
Volgens de jongens moet het iets groots zijn. Wat ik wel groots vond was het verkeer daar en in de 
straten waar we doorgelopen waren. Ik ben er ook verleden week een paar keer geweest, maar toen 
was het heel rustig. Zondagavond was het er een echte Londense drukte. Maar toch is die drukte 
niets, dat wil zeggen je heb er geen last van. Als je de straat oversteekt, kijk je maar naar de kant 
waar de auto’s vandaan komen. En als een auto nog 15 meter van je af is kun je rustig oversteken, 
alleen kan het wel gebeuren dat, als er een rij of 5 naast elkaar rijden en je net op het midden bent, 1 
rij op 10 cm achter je rug om gaan en een andere rij op 2 cm voor je tenen rijdt. Als je maar voor ogen 
houdt dat alle chauffeurs heel goed opletten en je nooit achterom kijkt en nooit gaat hollen, want dan 
kun je voor een auto komen voordat de chauffeur tijd gehad heeft om je in de gaten te krijgen. Willem 
is veel te zenuwachtig in die drukte, daar is het niets voor, maar ik liep te genieten. Ik vind nu eenmaal 
alles mooi wat anders is dan gewoon. In ‘Marble Arch’ zijn we weer in de ondergrondse gegaan, 
spullen ophalen, en toen vlug naar Waterloo, waar ik nog mooi op tijd was voor mijn trein. Om 21.30 
uur was ik weer thuis en lag met een halfuurtje in bed. Opvallend hier is de afwisseling van 
temperatuur, verleden week zaterdag en zondag was het vriezende en nu is het zondag een bijna 
zomerse dag. Het weer is trouwens de laatste dagen toch erg zacht, al giet het nu af en toe van de 
lucht. We hebben vanmorgen een klein marsje gemaakt om inkopen te doen. We zijn naar 
Crowthorne geweest. Daar zijn we ook met de trein aangekomen, maar ik herkende de weg niet meer. 
Ik begrijp nog niet dat we dat toen volgehouden hebben, geradbraakt als we waren. In dit dorp zijn we 
nadien niet meer geweest en ook de andere jongens kwamen er nooit. Veel was er niet te krijgen 
maar ik had mooi de tijd om enige kleinigheden te kopen die ik beslist nodig had. Een vriendelijkheid 
en behulpzaamheid als daar heb ik nog nooit gezien. Vooral met geld, de winkeljuffrouw wilde me 
precies uitleggen wat het ene muntstuk tegenover het andere waard was, daarbij hele redevoeringen 
houdende waar ik geen woord van verstond, maar ik knikte maar heel zwaar alsof, want nu is het 
Engelse geld wel zowat het enige waar ze me niks meer over hoeven te leren. Maar die mensen 
bedoelden het goed. Ze zullen weleens de indruk krijgen dat ik het niet weet, doordat ik nog niet goed 
in het Engels kan tellen. Vanmiddag zijn we rustig thuis geweest en vanavond giet het af en toe. De 
jongens zitten te kaarten of zijn aan het speerwerpen, we hebben toffees en chocolade gehad; het is 
hier heel gezellig. 
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Dinsdag, 18 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                                                                          
Veel is er hier op het ogenblik niet aan, steeds maar regen en alles is hier in een modderpoel veran-
derd. We komen de deur dan ook niet uit, zodat het op de kamer heel gezellig is. Ik heb nu ook mooi 
de tijd om een stel brief- en aanzichtkaarten (waar ik per geluk in Londen aangekomen ben) naar 
diverse kennissen te sturen. Al zal de helft nog moeten wachten, want ik moet nog een heel stel 
brieven schrijven en als je hier aan een brief begint dan is het eind niet te zien. Vandaag hebben we 
een gedeelte van onze tropenuitrusting gehad; 2 overhemdjasjes, 2 korte broeken, 1 lange broek en 
een stelletje ondergoed. Prachtig mooi goed, daarmee zijn we in Indië ‘gentlemen’. Ook onze geweren 
hebben we teruggekregen. Ze zijn nagekeken en nu weer goed in orde, maar als ze ons met die tien-
ponders de rimboe insturen zal er niet veel van terecht komen, maar misschien krijgen we ginder nog 
betere. Nu ik toch zo bezig ben, jullie zullen weleens gedacht hebben, wat heeft hij nu een lang leger-
nummer gekregen, maar dat hebben we allemaal en het zit zo verdeeld: 22=geboortejaar, 02=maand 
12=dag en 006 betekent dat er al 6 naar Indië zijn precies zo oud op de dag af. Zo is het gemakkelijk-
er te onthouden. De jongens zijn hier elke avond aan het ‘speerwerpen’, ik doe ook weleens mee als 
ik niet aan het schrijven ben. Dat is in Engeland het spel wat hier het biljart vervangt. Ieder café heeft 
hier zo’n werpbord. Daarentegen vind je hier geen biljarts, de speertjes zijn 10 cm lange werppennen 
die ook in Holland wel in de wapenwinkels liggen. Maar wat hier die sport zo mooi maakt zijn de inge-
wikkelde spelregels en de schijf. 
 
Woensdag, 19 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                                          
Vandaag zijn we weer eens aan het exerceren geweest met een commandant. Een nieuwe vaandrig 
die niet één commando kon geven. Het was voor het eerst dat die man dienst deed in de compagnie 
en nu heeft hij meteen het vertrouwen verloren, maar hij is gelukkig niet van ons peloton. Na de mid-
dag zijn we met de auto’s naar Aldershot gegaan om te schieten. Daar zijn schietbanen voor alle 
wapens tot vliegtuigen en tanks toe. Voor de geweren waren er 100 schijven op een rij. Ik had geluk, 
ik schoot een 4 inch-groep en dat is nog door niemand geschoten. Hier niet en in Noordwijkerhout 
niet. Een 4 inch-groep wil zeggen dat mijn 5 kogels in een ringetje van 4 inch bijeen zaten. Maar mijn 
andere 5 schoten waren niet zo best. 
Vanavond heb ik weer een hele stapel KP-blaadjes gehad. Wat ze maar even kunnen missen sturen 
ze zeker maar naar mij toe. Hier zijn ze erg blij met wat leeswerk, dat komt wel goed uit. Maar verder 
heb ik nog maar steeds 1 brief gehad. Dit is weer het nieuws van de dag. Het is niet veel, maar dat is 
wel goed want ik heb weinig tijd om te schrijven. We hebben vanavond weer wat spullen moeten 
halen, riemen van linnen. 
 
Donderdag, 20 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                               
Vanmorgen hebben we parade gehad voor Prins Bernhard. Hij heeft ook nog een korte toespraak 
gehouden. Het beroerde bij een parade is alleen dat je altijd zo lang moet wachten en met het geweer 
gepresenteerd moet staan. Maar Bernhard was weer net als in Holland precies op tijd en bij zijn toe-
spraak liet hij ons op de plaats rust staan.  
Het was prachtig weer, vanmorgen heeft het eerst weer eens even gevroren, zodat er al heel gauw 
een heerlijk zonnetje bij kwam. Over het algemeen is het weer hier zachter tot nu toe dan de laatste 
maand in Holland. Op het ogenblik hebben we hier op de kamer een stuk krant, met een foto waarop 
ik met nog meer jongens van de kamer sta, bij ons vertrek op het station te Leiden en nog enkele 
kaarten naar huis of zo schrijvende. Er stond een mooi stukje bij over ons vertrek.  
Nu denk ik er ook aan dat ik niet gehoord heb hoe jullie het eerst van ons vertrek uit Noordwijkerhout 
gehoord hebben. Ondertussen zal het niet lang meer duren of we gaan hier ook weer vandaan. Over 
een week of 2 gaan we weer verder. Als jullie horen dat II-4 RI op weg is naar Indië, dan zijn wij dat. 
In elk geval zal ik dan nog even gauw een berichtje versturen. Als jullie deze brief krijgen kunnen jullie 
op de antwoordbrieven wel het volgende adres zetten, dat in het vervolg mijn adres zal zijn:   

 

C.P. Groot (220212006) II-4 R.I. 
                                   Royal Netherlands Army 
   S.E.A.C. 
 
Zaterdag, 22 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                   
Ik zal maar weer eens wat nieuws neerkrabbelen. Het is hier weer eens heerlijk zacht weer. Dat het 
hier niet zo koud is als in Holland blijkt wel uit het feit, dat toen het in Holland 15 graden vroor, het hier 
maar 2 graden was. Ik heb vandaag goede zin, ik heb 3 brieven gehad. Eergisteravond toen ik lag te 
slapen één, die heb ik nog open gemaakt, maar ik was te lui om hem nog te lezen. Dat heb ik toen ‘s- 
morgens toen ik wakker werd gedaan. Ik vermoed wel dat het een brief van tante Aal is, maar aan het 
onderschrift zou je denken dat hij van Kees komt.  
En dan nog iets, het is wel erg voordelig om 7½ cent op een brief naar Engeland te doen, maar op 
den duur zullen ze het wel niet nemen en naar Indië zeker niet. Wel met mijn nieuwe adres, want daar 
kunnen jullie niet aan zien waar hij heen gaat. Wat fijn dat jullie nu radio hebben. Ik zal tenminste  
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maar aannemen dat hij nu speelt. In deze brief doe ik ook nog enkele fotootjes uit het kamp en van de 
reis. Ik sta er wel niet op want ze zijn door een andere jongen willekeurig genomen. Die verkocht ze 
onder de jongens. Gisterochtend ben ik op ziekenrapport gegaan. Ik hoest me zowat dood, ik rook 
zelfs haast geen anderhalve week en dat wil wat zeggen. Maar de dokter zegt dat ik een beetje ver-
kouden ben. Daar zullen we het maar bij houden. In de kantine hadden ze gisteren weer sinaasappel-
en, ik was nu gelukkiger want ik kon er 4 kopen. De vorige keer waren ze net op, toen ik aan de beurt 
was en een half uur in de rij gestaan had.  
Zeg, wat doen ze in Holland raar, ons bereiken hier berichten van gewapende NSB-ers in het kamp in 
Schoorl. Zouden ze dat tuig nu eens uit gaan roeien? Gisteravond kreeg ik weer per post een stapel 
KP-blaadjes en 2 brieven, een van een kennisje uit Hoorn en een van de schipper. Die maakt het 
goed en vaart nu weer geregeld met Joop vaste dienst en om de zondag vrij.  
Ik had verleden week met Wim afgesproken dat ik zaterdag naar Londen zou komen, kwam ik niet 
dan zou hij zondags naar mij toe komen. Maar nu zijn de treinen voor ons rond de kerstdagen ver-
boden. Dat wil zeggen, alleen die naar Londen, maar zodoende kan ik niet naar hem toe en moet ik 
nog afwachten of hij morgen komt. Ik ben nu maar naar Reading gegaan. Daar heb ik een aansteker 
gekocht want met de lucifers is het hier hopeloos. Ook heb ik een schrijfboekje, een paar veters, en 
stuk chocolade gekocht en ’s avonds ben ik weer naar de bios in Bracknell geweest. Ik ben dus vrij 
zuinig geweest, maar ben toch het grootste deel van mijn weekgeld alweer kwijt. Zo hard gaat dat 
hier. Ik zag in een winkel nog een mooie doek hangen, een soort hoofddoek; dat had een mooi sou-
venir geweest om op te sturen, maar kostte 16 shilling, dat is ruim 8 gulden. Ik heb ook een paar 
scheermesjes gekocht, die kosten hier tussen 5 en 50 cent, en de slechtste daar heb ik ook niets aan. 
Ik had ze voor 15 cent; dat is ook niet niks.  
De film was fantastisch mooi, een kleurenfilm uit de middeleeuwen. Van de week een pracht 
kleurenfilm van Diana Durbin en morgen een film van Amerikaanse mariniers tegen de Jappen. De 
mooiste oorlogsfilm die tot nu toe is gemaakt. Ik moet dus van de week nog een paar keer uit. Ik was 
alleen, want de jongens hadden die film gisteren al gezien. Naar huis liep ik voor mijn plezier want het 
weer is erg mooi en zacht. 
 
Dinsdag, 25 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                               
Het is nu eerste Kerstdag en ik zal mijn schade eens inhalen. Ik heb mooi de tijd want ik heb wacht. 
Zondag is Willem voor het laatst geweest. Als jullie deze brief krijgen is hij allang thuis en zit ik mis-
schien op de oceaan. Ik heb hem maar mijn Hollands geld gegeven, want daar kan ik hier niet van af 
komen. Van hem heb ik weer wat Engels geld gehad, wat hij toch niet meer nodig had en ik kan me 
nu enkele dingen aanschaffen die ik nog nodig heb. ‘s Avonds zijn we samen met de gewone ploeg 
naar Bracknell gelopen. Onderweg pikten we een bus op. Bij het station is Wim uitgestapt. Ik had hem 
wel weg kunnen brengen naar de trein, maar op die paar minuten kwam het toch ook niet aan; en ik 
houd maar van vlug afscheid nemen. Ik ben met de jongens doorgegaan tot de bioscoop. Toen Willem 
uitgestapt was, drong het even diep door; “die zie ik de eerste jaren niet meer”. Maar ik had niet veel 
tijd om verder te denken, zo met de jongens was het zo het best.  
De film was de mooiste oorlogsfilm die ik ooit gezien heb. Een compagnie Amerikaanse mariniers 
werden door 2 duikboten aan land gezet op een stil eilandje in de Stille Oceaan en werden na 2 dagen 
teruggehaald, na het radiostation en de olietanker vernield te hebben. Aan weerskanten zag je de 
doden vallen en vooral de gemene sluipmoordenaars, streken van de Jap, werden duidelijk getoond. 
Maandag een rustige dag, een half uurtje exerceren, een beetje theorie en ’s middags werd ik als 
proefkonijn uitgekozen om onze volle bepakking te leren omdoen. Onder leiding van een Engelse 
instructeur, die een slokje teveel op had, moest een man van iedere compagnie het leren. Toen ik 
klaar was moest ik in alle kamers laten zien hoe het zat en konden de andere jongens ook zien hoe ze 
het om moesten hangen en hoe ze die wirwar van riemen moesten bevestigen. Nu we alles hebben is 
die bepakking niet minder als vóór de oorlog, alleen zullen we het niet zo vaak volledig mee hoeven te 
nemen. Alleen in de wildernis –waar geen auto kan komen- en we volledig op onszelf aangewezen 
zijn. Maar dan zullen we er ook van lusten, met zo’n 35 kilo in de tropenzon.  
Om 18.00 uur ben ik te biecht geweest. Buiten voor de barak van de aalmoezenier wachten tot je aan 
de beurt was, net als voor de bioscoop, maar dat mocht hem niet hinderen, het ging toch goed.  
Er draaien hier deze dagen zulke mooie films dat we ze niet kunnen laten lopen. Ook heb je hier bijna 
nooit voorstukjes, maar zie je altijd 2 films voor één entreegeld. We zijn dan ook weer met het gewone 
ploegje naar de bios gegaan. Er speelde een kleurenfilm van Diana Durbin, opgenomen in Californië 
en voorstellende een troep landverhuizers uit 1800 met huifkarren. De kleurige kostuums, het fantas-
tische mooie landschap en de zeldzaam mooie zang maakten de film tot een sprookje.  
Uit de bioscoop viel me voor het eerst de schoonheid op van Bracknell bij avond. De flauw verlichte 
vreemde Engelse geveltjes tegen de schuin oplopende straat versterkte nog de romantische sfeer die 
de film achtergelaten had. Bij het station zijn we nog even een cafeetje binnen gelopen waar al een 
gezellige kerststemming hing. Na een paar biertjes en een borreltje zijn we naar huis gegaan. Het 
weer was erg mooi, het kon een meinacht zijn. Het was dan ook een prachtige wandeling. We zijn niet 
meer naar bed gegaan. Om 12 uur begon de nachtmis. We zijn maar een uur op blijven zitten. Als 
kerk gebruiken we hier een ongebruikte eetzaal. Een bouwsel van het model als onze barakken, 
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alleen groter. Door een stel jongens waren de banken en stoelen netjes opgesteld en was het geheel 
prachtig versierd. Het kleine koor onder begeleiding van een klein harmonium deed het best. In de 
kerk stond een mooie kerstkribbe. Alles bij elkaar, zo temidden van de jongens, was het een kerst-
nacht die ik nooit zal vergeten en die niet onderdeed voor de mooie nachten die ik in Holland wel 
gehad heb. Uit de kerk hadden ze in de eetzaal een eenvoudig maar gezellig maal klaargemaakt.  
Om 7.00 uur moest ik weer uit bed, op wacht. Dat viel wel tegen. De anderen konden uitslapen en wij 
moesten eerste Kerstdag op wacht staan. Maar het is erg meegevallen. Ik moest staan van 7.30 tot 
9.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur en om 19.30 uur was de wacht weer voorbij. In de tussentijd had 
ik mooi tijd om brieven te schrijven. Het was op het bataljonbureau rustiger dan op de kamer. Aan het 
middageten was eens extra aandacht besteed. Het uitdelen en het corveewerk in de eetzaal van de 
manschappen werd vanmiddag gedaan door de officieren wat natuurlijk veel hilariteit verwekte, want 
er is geen smeriger en beroerder baantje als eetzaalcorveeër en dat waren alle officieren nu vrijwillig. 
De officieren als de bedienden van de manschappen, maar het gaf natuurlijk een leuke stemming, 
voor een paar uur was elk verschil van rang weg en eenieder gelijk, dit was mooi.  
Vanavond was er in de eetzaal een bijeenkomst van het hele bataljon en er werden kerstliederen 
gezongen, muziek gemaakt, kortom er werd alles aan gedaan om er een gezellige kerstavond van te 
maken. Ik ben er niet geweest; toen ik van wacht terug kwam was de zaal al vol en om de hele tijd te 
gaan staan, daarvoor was ik te vermoeid. Maar op de kamer waar ik zit te schrijven kan ik het zingen 
horen. Al met al is deze kerstdag in den vreemde me meegevallen en een dag die ik niet licht zal ver-
geten. In een dag als deze komen commandant en manschappen, maar ook de mannen onderling 
dichter tot elkaar en dat is het mooie van deze dag. Het maakt ook dat ik vandaag al veel meer dan 
anders aan thuis gedacht heb, maar niet meer verlangd en daar was ik gisteren nog zo bang voor.  
 
Woensdag, 26 December 1945 - Easthampstead 
Vandaag 2

e
 Kerstdag heb ik meer gezien dan in mijn hele verblijf in Engeland tot nu toe. De meeste 

jongens hadden geen geld meer en de anderen lagen te slapen van de wacht van ’s nachts, zodat ik 
op mezelf aangewezen was. Ik had geen zin om de hele middag op de kamer te blijven. Een Engels-
man vertelde van de week, wie Windsor niet gezien heeft is niet in Engeland geweest, hij heeft niet 
overdreven. In Bracknell bij de bus trof ik een paar jongens van onze compagnie van een andere 
kamer die er ook heen wilden; toen zijn we samen gegaan. We kwamen langs Ascot, langs de groot-
ste paardenrenbaan ter wereld. De stallen, grote cafés en restaurants, de grote tribunes, het grote 
renveld met de enorme entrees vormden een stad op zich. En alle gebouwen gebouwd in een mooie 
stijl. Toen we in de buurt van Windsor kwamen begon ik uit te kijken of ik het kasteel niet hier of daar 
tussen de bomen kon ontdekken, maar dat was niet nodig, want op een gegeven moment zagen we 
de enorme spitsen, torens en kantelen hoog boven de stad uitsteken. Windsor is een flink stadje aan 
de Theems. Half in en half buiten de stad op een hoge heuvel ligt het kasteel met de hoge steile 
muren, de grote vierkante kantelen met daartussen de oude kanonnen en een tiental grote torens. 
In het midden van het kasteel, op een daarin gebouwde heuvel, staat een grote ronde toren die als 
een machtig bolwerk nog weer hoog boven alles uitsteekt. Tot de grote binnenplaatsen heeft eenieder 
overdag vrij toegang, zodat we het kasteel ook binnen konden bezichtigen. 
Daarna zijn we wat langs de Theems gaan wandelen met zijn eigenaardige roeibootjes. In een cafe-
taria hebben we wat zitten praten met 3 Marva’s waarvan er één uit Alkmaar kwam. Om een uur of 5 
zijn we de kerk van het kasteel, die niet eerder open was, gaan bezichtigen. Deze was in 2 gedeelten 
verdeeld door een muur met een paar deuren. In het achtergedeelte stonden stoelen voor de gewone 
kerkgangers, in het voorgedeelte stonden de banken schuin aflopend naar het middenpad, voor was 
het altaar, boven stond het mooie orgel; er was een kerkdienst toen we binnen kwamen, het orgel 
speelde en een jongenskoor zong prachtig, wij hebben achterin het einde van de dienst afgewacht, 
waarna we de voorkant bezichtigd hebben. Zoiets heb ik nog nooit gezien, maar jullie kunnen het wel 
nagaan: deze kerk was de hoofdkapel van de Engelse koningen uit de Middeleeuwen.  De banken en 
de muren, die uit allemaal kleine torentjes bestaan, bestonden geheel uit het fijnste houtsnijwerk. Het 
altaar was prachtig gebeeldhouwd en beschilderd. Aan de wanden, aan korte vlaggenstokken hingen 
2 rijen prachtige vaandels en aan de wanden hingen honderden zilveren schilden waarop wapens van 
alle Engelse edelen. Dit machtige paleis van de hertog van Windsor zal ik nooit vergeten. 
Met de bus terug moesten we overstappen in Ascot. We hadden een retourticket, maar na Ascot 
moesten de jongens weer betalen omdat hun kaartje zogenaamd geknipt was. Nu, ik zat al te wippen, 
ik dacht: betalen doe ik nooit. Ik ken net Engels genoeg om het die kerel duidelijk te maken, maar het 
mooiste was dat ik hetzelfde kaartje had als de anderen en hij er bij mij niets van zei, ik ben zelfs op 
hetzelfde kaartje, alsof ik van niets wist, doorgereden tot Wokingham, maar dat moest ik bezuren, 
want er reed geen bus meer naar het kamp, en nu moest ik veel verder lopen dan wanneer ik in 
Bracknell uitgestapt was. 
Nu moet ik nog even vertellen dat er in Londen post van ons verbrand is zodat het mogelijk is dat jullie 
op een brief geen antwoord krijgen, doordat ik hem niet ontvang. Als jullie deze brief krijgen zal ik wel 
ergens in de Middellandse zee zwerven. 
Willem, hierbij nog van harte gefeliciteerd, ik kan het nu niet meer zelf doen. Ook alle anderen 
gefeliciteerd en gegroet. 
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Donderdag, 27 December 1945 - Easthampstead  
Nog een paar dagen hier in East Hampstead. Zondagavond vertrekken we naar Southampton. Om 
11.00 uur maandagochtend moeten we aan boord zijn van het Engelse troepentransportschip, de 
‘Alcantara’. Het schip is berekend op 3700 man en we komen erop met 2700 man, waarvan een paar 
honderd vrouwen van de Marva en het Rode Kruis. Met 6 treinen worden alle mannen aangevoerd, 
L.J.B. en stoottroepen uit Aldershot. Aan boord slapen we in hangmatten, dat zal wel even moeten 
wennen.  
Vanmorgen moesten we aantreden met onze volledige nieuwe uitrusting, en vanmiddag nog eens, 
maar toen moest alles wat we hadden erbij ingepakt zijn. Zo uitgerust hebben we nog heel wat meer 
mee te sjouwen dan de soldaten in de oorlog, tenminste volgens jongens die in dienst geweest zijn. 
Maar vanmorgen hoefde ik niet, ik moest het de jongens voordoen en had zodoende geen tijd mijn 
eigen boeltje om te hangen. 
Vanavond zijn we weer eens naar de bios geweest. We hadden een paar uur eerder vrij gekregen om 
naar de kapper te gaan, maar die was al gesloten. De hoofdfilm heette ‘Waterloo road’. Als deze film 
eens in Zaandam komt, moeten Koosje en Kees er eens heen gaan. In deze film wordt een gedeelte 
van Londen getoond en het verhaal is een stuk over het Londense arbeidersleven, zoals het in 
Londen dagelijks voorkomt. Het Waterloo station, waar we altijd in en uitstappen wordt herhaaldelijk 
getoond, evenals de treinen van de Southern Railway. Ook de cilindervormige ondergrondse stations 
komen er in voor, maar op zijn aller ongunstigst, in de tijd dat ze gebruikt werden als schuilplaats voor 
de bombardementen. Aan het binnenhuisleven en de gemiddelde Londense straten is in deze film 
duidelijk te zien dat deze heel anders is dan in een Hollandse straat en het arbeidersleven veel 
armoediger en ouderwetser dan in Holland. De manier waarop de jonge vrouw zich over laat halen 
met een ander mee te gaan, is geen filmfantasie, maar in Engeland algemeen, alleen zullen ze zich 
normaal niet zover mee laten slepen. 
Het gebouw waar de soldaat twee maal in gevecht raakt is een van die vermakelijkheden waar de 
burgerman zijn geld vergooit. Ook komen er door bommen vernielde gedeelten in voor en een brand 
bij een bombardement. Een mooie filmtruc is een verwoest gedeelte dat in oude toestand verrijst en 
dit toont tevens hoe vreselijk een bombardement is. Al met al toont deze film Londen zoals het in 
werkelijkheid is. Maar als je het niet weet zou je denken dat het in de achterbuurten speelt. Maar juist 
dit leven leren wij in Engeland het best kennen, want in andere steden en dorpen is het dito.  
Ook de kantines waar wij zelf wel geweest zijn worden veel getoond. Ondertussen hebben we weer 
een mooie avond gehad en zijn we weer een dag eerder bij het vertrek. Weer een dag dichter bij 
nieuwe sensatie en avontuur. 
De Kerst is weer voorbij en al weer bijna vergeten. Jullie zullen thuis wel een gezellige Kerst gehad 
hebben nu Willem weer thuis is. Die had veel te vertellen natuurlijk en wist ook hoe ik het hier had. Zo 
zullen jullie niet veel tijd gehad hebben om aan mij te denken. En dat is maar goed, want ik red mij 
best en heb het best naar mijn zin.  
 
Vrijdag, 28 December 1945 - Easthampstead  
De hele nacht heeft het gegoten van de lucht en het hele kamp is één modderpoel. Nu gaat de regen 
langzaam over in sneeuw. We zijn de kamer nog niet af geweest, maar het is hier heel gezellig; er 
wordt gezongen, gitaar gespeeld en gestoeid, zo af en toe als er zo’n echt goede stemming heerst, 
kan er op de kamer een gezellige sfeer heersen, die je zelfs thuis niet vind en dan is alles even mooi. 
We moeten dadelijk onze lompe Winchester-geweren inruilen voor nieuwe Lee-Enfields, een hele 
verbetering. Vanmiddag hebben we onze boel alvast maar gepakt; we hadden toch niets anders te 
doen en vanavond ben ik thuis gebleven met de meeste jongens, we hebben geen geld meer. Maar 
zo erg is het niet, want er is vanavond toch nergens iets te beleven. 
 
Zaterdag, 29 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                                                   
Gistermiddag was het weer droog, maar vanaf 22.00 uur heeft het aan één stuk door geregend. Tot 
vanmorgen 8.00 uur. Als het hier niet regent is het net Mei-weer. Maar het regent hier ontzaglijk veel 
en dan is het hele kamp één modderpoel. Ik heb corvee in de onderofficierskantine. Dat is nog mazzel 
want de meeste jongens hebben wacht en dat duurt tot vanavond. Ik ben om 15.00 uur klaar en het is 
vandaag voor het laatst dat we uit kunnen. Toen onze sergeant Piet Visser, die Kees ook wel kent, 
hoorde dat ik geen geld had, heeft hij mij 5 shilling gegeven. Nu kan ik de laatste avond tenminste nog 
uit. Morgen moeten we binnen blijven, ’s avonds om 23.00 uur gaan we naar Southampton.  
Om 15.00 uur waren we klaar met corvee, daarna gauw verkleden en naar Reading. De films stonden 
me niet aan; toen ben ik maar weer winkels gaan bekijken. In een winkel heb ik een mooi zakdoekje 
ontdekt, waar de jongens het over gehad hebben: zakdoekjes bedrukt met landkaarten, opgenomen 
door de R.A.F. Ik heb er een gekocht en vanavond nog in een dubbele envelop verstuurd. Dan heeft 
Koosje toch nog een mooi aandenken van mijn tijd in Engeland. Als het goed over komt, want dat is 
ook nog de vraag, er komen hier soms brieven, in stukken gescheurd door de Nederlandse censuur. 
Door het kopen van het doekje had ik nog 3 penny over, waarvoor we hier minder kunnen krijgen als 
voor een dubbeltje in Holland. 
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Ik ben dan ook maar weer gauw naar huis gegaan. In het kamp hadden ze net bonnetjes voor siga-
retten, zeep en chocolade gehad, maar geen mens had nog een cent om het te kopen. Een van de 
jongens kwam op het idee naar de ‘vaandrig’ van ons peloton te gaan. We zijn er met zijn vieren heen 
gegaan. In zijn barak zaten een heel stel officieren, maar die waren door elkaar niet veel rijker dan wij. 
Maar evengoed keerde de vaandrig zijn portemonnee om, zodat wij tenminste iets zouden kunnen 
kopen. Toen één van de andere officieren opmerkte dat hij nu zelf zijn spullen niet kon kopen, zei hij 
dat wij het meer nodig hadden. Maar na wat heen en weer gepraat wisten ze uit een van de officieren 
te halen dat hij nog verscheidene ponden had. Toen hielp er geen lieve moeder aan, al keek hij wat 
zuur, hij moest met zijn geld voor de dag komen. Ook de andere officieren pikten wat in om ook wat 
van hun jongens te kunnen helpen. Dat is ook een mooi voorbeeld van de geest die er bij ons heerst. 
 
Ondertussen waren onze kolen op en de kachel moest blijven branden. Er zat niets anders op: er 
moest gestunt worden. Ik naar de kolenopslagplaats, maar daar stond een prikkeldraadversperring om 
van 3 meter hoog en een hoog hek ervoor, waarop prikkeldraad en een groot slot eraan. Daar was 
geen doorkomen aan! Maar een uur later komt een van onze jongens die op wacht stond: “ik weet een 
gat in het prikkeldraad”. Met z’n vijven, ieder met een emmer, erop af, onze emmers gevuld en met 
grote stukken antraciet (anders krijgen we alleen cokes) terug. Moesten we even omlopen voor het 
licht van een paar auto’s, maar een uur later stond de kachel roodgloeiend en hadden we genoeg 
vuurbrand voor onze laatste dag. 
 
Zondag, 30 December 1945 - Easthampstead                                                                                                                                                   
Onze laatste dag hier. Ik ben kamerwacht. Het is zondag maar ik heb nog geen dag zo hard gewerkt. 
Ik moest er op tijd uit om de kachel aan te maken, die we deze laatste dag eens de hele dag flink 
zouden laten branden. Het is hier voor het eerst weer eens behoorlijk koud, het heeft even gevroren. 
Toen de kachel brandde, vlug naar de mooi versierde kerk.  
Dat doet me er tevens aan herinneren dat als jullie vroeg of laat eens een zondags misboek kunnen 
kopen, stuur het dan op. Dit misboek bevalt me niet en een goed kerkboek is hier hoofdzaak. Toen ik 
uit de kerk kwam stond er een nieuw geweer voor me klaar. Een nieuwe Lee-Enfield; het beste soort 
geweer dat er op het ogenblik is. Kees kent ze nog wel, met die spijkerbajonetten, maar deze zijn nog 
beter. Maar hij zat dik in het vet en dat was weer een paar uur werken om hem schoon te krijgen. Er 
zijn 7 appèls vandaag, dekens moeten worden ingeleverd, een schone krijgen we terug. De hele zaak 
moet schoongemaakt en er moet gepakt worden. Iedereen is de hele dag druk in de weer geweest.  
Vanavond is het hier een gezellige boel. Een paar jongens hebben hun meisje op de kamer, een paar 
anderen zijn ‘wees’ omdat hun meisjes er niet zijn, er wordt gezongen en gespeeld en nu alles klaar 
is, is het wachten tot 23.00 uur op het sein van vertrek.  
Mijn volgende brief zal wel uit een of andere havenstad op de reis vandaan komen. Als deze brief 
jullie bereikt, zal ook Koosjes verjaardag al wel voorbij zijn en mijn volgende brief zal wel lang duren. 
Dan is inmiddels ook tante Aal’s verjaardag gepasseerd. Daarom in de eerste plaats, tante Aal en 
Koosje en ook Pa, Afra en Willem; “van harte gefeliciteerd”. De cadeautjes komen wel als ik er eens 
tegen op loop en ze kan betalen. Er zijn wel jongens die ruimer in hun geld zitten, maar die sturen niet 
zoveel naar huis. Wij kunnen dat zelf bepalen, maar ik stuur altijd maar zoveel weg als ze aanraden. 
Jullie zullen wel merken dat er weer een ander adres achter op de brief staat. Dat adres werkt in Indië 
vlugger. De brieven komen dan door de lucht regelrecht naar Batavia. Tevens schijnt het er op te 
wijzen dat we ingedeeld worden bij de ‘Rapwi’, als dat zo is krijgen we prachtdienst. Dan zijn we ook 
het eerste bataljon dat zonder verdere opleiding ingezet wordt. We zullen Batavia wel zuiveren!  
Dit is mijn nieuws van vandaag. De meisjes zullen hem op de post gooien, want onze post werkt niet 
meer.  
 
Maandag, 31 December 1945 - ‘Alcantara’                                                                                                                                                    
We zitten op de ‘Alcantara’, ’n oud, maar voor troepentransportschip niet ongeriefelijke boot. We heb-
ben een rare 12 uur achter de rug. Om 23.00 uur zijn we uit het kamp vertrokken met volle bepakking. 
Na 1½ uur lopen kwamen we half gekraakt aan het station te Crowthorn, waar we ook aangekomen 
zijn een paar weken geleden. Daar moesten we een goed uur op de trein wachten. Het vroor vannacht 
voor het eerst flink en het was mistig. Na 10 minuten stonden we dan ook te rillen van de kou. Nadat 
we er ook onze plunjezakken bij gekregen hadden, waarna we meer dan 50 kilo te sjouwen hadden, 
en de trein aangekomen was, konden we instappen. Ook de trein was steenkoud en af en toe kreeg je 
een stapel bagage op je hoofd.  
In Southampton moesten we een half uur met de hele vracht in de kou staan wachten voor we aan 
boord konden. Het inladen van een troepentransport lijkt op de film altijd iets sensationeels, maar nu ik 
het zelf moest doen vond ik er niet veel lol aan. Ik was blij toen ik eenmaal mijn zaakje af kon gooien. 
We liggen in een groot ruim. Daarin staan vaste tafels en banken. Daar boven aan de zolder zijn rek-
ken voor de bagage en ’s avonds worden boven de tafels zigzag, half naast elkaar, hangmatten opge-
hangen. Zo kan men met 100 man huizen in een ruimte van 10 bij 15 meter. 
Ondertussen werd het weer dag en konden we over de haven en de stad kijken, waar echter niet veel 
te zien was. Na de middag kropen de meesten in bed en om 16.00 uur werden we eruit gehaald om- 
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dat de boot vertrok. Aan de haven die we langzaam uit gleden, was niets te zien, alleen lag er een 
grote vliegboot van ‘Gastel command’ voor anker en zagen we een vliegtuig dalen. Het was onguur 
koud; omdat we nog niets dan kou geleden hadden (zelfs in het ruim waar we zaten was het koud), 
doken we al gauw in de hangmat, waar we echter om de haverklap uitgetrommeld werden. Twee maal 
voor een oefening hoe we ons het snelst in de reddingsboten moesten begeven en eenmaal om te 
eten.  
Toen we ter hoogte van het eiland Wight waren, passeerden we het Nederlandse schip ‘de Nieuw 
Amsterdam’, maar ik ben niet gaan kijken, de meesten niet. Niets kon ons meer schelen, we wilden 
alleen maar slapen. 
 
Dinsdag, 1 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Franse kust                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nieuwjaarsdag, maar daar heb ik niet zoveel erg in. Om 7.30 uur uit bed, ik had heerlijk geslapen in 
de hangmat. Dat je daar gauw uitvalt is onzin, dat is nog met geen van ons gebeurd. Je kunt zelfs heel 
gemoedereerd op de rand gaan zitten zonder eraf te vallen. Ik heb me vlug aangekleed en ben boven 
eens een kijkje gaan nemen. Het schip was nu op volle zee en deinde iets. Alle wc’s waren dan ook 
dik bezet en ook over de railing hing een flink aantal zieken. 
Ik voelde me iets grieperig door de zware reis, de vele kou van de laatste dagen en de benauwde 
lucht in ons slaapvertrek. De koude wind buiten knapte me al aardig op. Het begon al aardig licht te 
worden en in de verte lag de Normandische kust. Ik moest om 8.00 uur eten halen en met mijn lege  
maag een heel tijdje wachten in de gang, gaf een licht gevoel in mijn hoofd, maar toen ik flink gegeten 
had was ik weer kiplekker.  
Om 12.00 uur zijn we Bordeaux gepasseerd. Na de middag zijn de meeste jongens iets beter. Ik moet 
vandaag voor het eten en schoonhouden van onze tafel zorgen. Het middageten bestond vandaag uit: 
een ongeschilde aardappel, ± 5 gare koolbladeren, een paar plakken koud vlees en een beker vol 
rijstepap. 
Vanmorgen kregen we 2 sneetjes brood, royaal jam, een gebakken vis en een kopje vol pap. Dit zijn 
onze rantsoenen, daar is geen verder commentaar op nodig. Na de middag heeft de betrokken lucht 
plaats gemaakt voor een blauwe, we naderen de ‘Golf van Biskaje’, de golfslag neemt toe en de schuit 
begint meer te deinen. Toch is het aantal zieken niet zo groot meer; van onze kamer ben ik met 2 
jongens de enigen, die nog geen last van zeeziekte hebben. De meeste jongens liggen, om weer 
geen last te krijgen, op het dek te slapen. De golfslag is op het ogenblik ongeveer 4 meter en ook de 
schuit gooit beurtelings zijn neus 4 meter de lucht in om dan weer te dalen tot de volgende golf. De 
hele middag blijft het hetzelfde. ’s Avonds als het donker is zien we vlak naast de boot de schuim-
golven van de boeg duidelijk, daarachter is niets als donkerte, het geeft een vreemd gevoel. Om 19.00 
uur wordt er een film gedraaid. Het is een vreemde gewaarwording in een bioscoop te zitten waar je 
bijna niet op je benen kunt blijven staan. Ik ben daarna naar beneden gegaan en in mijn hangmat 
gekropen.  
 
Woensdag, 2 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Portugese kust                                                                                                                                                                         
Er zit vanmorgen niet veel beweging in de boot, we liggen recht op de golven. Het is mooi weer maar 
er staat meer wind. Volgens zeggen zijn we niet ver van Lissabon. De temperatuur wordt ook al aan-
merkelijk zachter. Gisteren was het met een jas aan nog koud. Nu is het zonder jas uit te houden op 
de volle wind. Er zijn vanmorgen niet veel zeezieken, al durven velen het dek niet te verlaten. Als de 
zon volop aan de hemel staat is het schitterend weer, de lucht is helder. Om een uur of 10 passeren 
we op een paar honderd meter een kleine afgeladen vrachtboot.  
Het is nu weer avond, een uur of 8. Langzaam schuift de boot Lissabon voorbij, waarvan we de 
lichtenrij in de verte kunnen zien. Net voor de schemering om 18.00 uur zijn we een paar Portugese 
rotseilandjes gepasseerd. Wel op behoorlijke afstand, maar toch duidelijk zichtbaar, lagen de hoge 
steile rotsen met daarachter de steile kust van het vaste land.  
We hebben vandaag weer geld gevangen en in de kantine konden we letterlijk alles krijgen wat we 
maar nodig hebben en graag lusten voor weinig geld. Ook het eten wordt beter, nog wel te weinig, 
maar 5 à 6 gerechten en allemaal even lekker. De stemming aan boord is vandaag dan ook prima.  
 
Donderdag, 3 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Gibraltar                                                                                                                                                     
Het is nu 10.30 uur en de wazige bank aan de horizon is waarschijnlijk de Afrikaanse kust. Om mid-
dernacht zijn we ‘Kaap St. Vincent’ gepasseerd. De lucht is vanmorgen bewolkt en er staat een 
stevige wind die nog steeds toeneemt. Op het voordek heeft men dan ook de grootste moeite om op 
de been te blijven. De zee is toch nog vrij kalm; er zit bijna geen beweging in de boot, zodat er ook 
bijna geen zieken zijn. 
12.00 uur. We zijn in de Straat van Gibraltar, aan een zijde liggen duidelijk de hoge bergen van 
‘Spaans-Marokko’. Daartussen vormt de stad ‘Tanger’, met de witte huizen een prachtig gezicht. Aan 
de andere kant begint de ‘Hoek van Spanje’ zich al duidelijk af te tekenen. We krijgen de wind nu 
recht van voren en hij loeit door de touwen. Maar omdat de golven tegen de stroom op moeten, kun-
nen ze niet omhoog komen en glijdt het schip door de golven alsof het stil weer is. 
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13.30 uur. Zo-even zijn we het smalste en laatste gedeelte van de straat van Gibraltar gepasseerd. 
Toen ik na het middageten weer op dek kwam, was de Afrikaanse kust door de mist slecht te onder-
scheiden. We voeren toen dicht onder de Spaanse kust en hadden ‘Tarifa’, een kleine haven, achter 
ons liggen. Naast ons lagen de hoge roodbruine bergen, met voor de afwisseling hier en daar enkele 
huizen tegen de steile hellingen geplant.  
 
Verderop begon de kust terug te wijken voor de baai van Gibraltar en daarin lag een stuk vooruit in 
zee de machtige ‘rots’, aan de landzijde groen en schuin oplopende aan de zee zijde lichtbruin en 
loodrecht in zee staande. Uit de vestingwerken in het hart van de berg seinden ze met een licht naar 
ons.  
Hier en daar steken de zwarte punten, de rugvinnen van enkele honderden bruinvissen boven de 
golven uit, steeds maar even zichtbaar, om dan weer in een golf onder te duiken. Aan de Afrikaanse 
kant ligt de stad ‘Ceuta’ goed zichtbaar schuin tegen de donkerbruine hellingen. Nog verder in zee ligt 
nog een laatste vooruitstekende berg, dan wijkt ook Afrika van ons terug. We gaan de volle zee weer 
tegemoet. 
20.00 uur. Het weer is somberder geworden. De lucht is laag en donker; de wind blijft hetzelfde en ook 
het schip blijft vrij rustig. Vanmiddag was het onze beurt voor de film. Ik had een goede plaats voor-
aan. Al had ik hem al 1½ maal gezien, het is een van de mooiste films die ik ken, het was dan ook  
een mooi tijdverdrijf. Het was dezelfde sprookjesachtige kleurenfilm, die ik in het ‘Ensa-theater’ in 
Amsterdam gezien heb.  
Hiermee zal ik deze brief maar weer als beëindigd beschouwen en een nieuwe beginnen. Ik heb me 
tot nu toe niet verveeld en nu we een beetje ingeburgerd zijn heb ik het ook best naar mijn zin. Wij 
hebben hier aan boord 300 vrouwen van Marva en Rode Kruis, meest luitenants. Dit zijn de eerste 
Marva’s die ik leer kennen. Maar als ze zo allemaal zijn, zal ik geen meisje aanraden zich bij iets 
dergelijks aan te sluiten.  
 
Vrijdag, 4 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Afrikaanse kust                                                                                                                                                             
Ik voel me vanmorgen beter dan ooit. Mijn verkoudheid, opgelopen in Londen, begint eindelijk iets los 
te komen. Ook mijn stem, die ik al bijna 4 weken zo goed als kwijt ben, wordt weer iets beter. Door de 
reis naar de boot was mijn verkoudheid nog wat erger geworden, maar nu schijnt het af te nemen en 
ik hoop ervoor ‘Port Said’ helemaal vanaf te zijn.  
Toen ik vanmorgen om 4.00 uur even wakker werd voelde ik dat het buiten niet helemaal rustig meer 
was. De balken kraakten zo zachtjes, ik schommelde zo lekker en ik voelde me op en neer gaan als in 
een cakewalk. Toen het tijd was, was ik er dan ook als een van de eersten uit. Gauw aangekleed en 
naar boven. De wind was hetzelfde gebleven, maar de wolken waren lager gekomen en er joeg een 
fijne motregen over het water.  
Door het aanhouden van de wind was de zee holler geworden. Af en toe dook de neus van het schip 
diep weg in een golf, kwam weer omhoog, en als hij dan weer dook dan sloeg er een golf water over 
de boeg, zodat er op het voordek 20 cm. water stond. Met nog een jongen holde ik naar de voorpunt, 
waar we ons opstelden naast de grote lieren. Daar ging de schuit het hevigst te keer en als er een 
stortzee kwam, doken we achter de grote lier, zodat het water over ons heen vloog en jongens die 
verder naar achteren stonden en dachten geen last te hebben als wij tweeën voor in de punt het niet 
hadden, bijna van het dek gedweild werden. 
Na het eten was de voorpunt afgesloten, zodat de lol eraf was. Om 11.30 uur begon de Afrikaanse 
kust, waar we de hele morgen 15 km. vanaf gebleven waren, dichterbij te komen en kwam de haven 
van Algiers uit de mist te voorschijn. Om 12.00 uur voeren we een paar km. van de kust. Vlak voor 
ons lagen de hoge bebouwde en beboste hellingen waarop de palmbomen te onderscheiden waren. 
Aan de voet van de berg lag de stad met de witte huizen, de moskeeën en het radiostation. Na dit 
mooie schouwspel enige tijd te hebben bekeken verlieten schip en kust elkaar en trok de kust zich 
weer in de mist terug om daar af en toe maar even, net als vanmorgen, wazig uit te voorschijn te 
komen. 
De temperatuur is vandaag iets zachter dan gisteren, zo ongeveer als bij regen en wind in augustus 
bij ons.  
 
Het is nu een uur of 4, nog zelden heb ik zo genoten als vanmiddag. Na 13.00 uur is de wind toege-
nomen tot een flinke storm, de golven zijn huizenhoog opgezweept en het hele schip stampt en 
steunt. Voor- en achtereind verwisselen gestadig een meter of 10 van hoogte. Als het schip in botsing 
komt met een golf, komt er weleens een wat raar gevormde letter op het papier, want dan gaat er een 
slag van een ontploffing door het hele schip. Wel 3 kwartier heb ik op de bok voorbij de neus gestaan. 
De bok is 3 meter hoog en staat 10 meter achter de punt, maar de stortzeeën slaan er even gemoede-
reerd overheen. Daar stonden we met een heel ploegje achter verschillende dekkingen. Ik stond 
achter een klein stapeltje reddingsvlotten. De scherpe wind met de waterspatten in je gezicht; het zout 
beet in je ogen.  
Ik heb voorlopig dan ook zout genoeg geslikt. Maar dat alles mocht niet hinderen. Ik stond aan de kant 
van de wind, het schip vaart nl. half tegenwind, zodat hij niet alleen danst, maar ook rolt overzij.  
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Van mijn hoogte had ik een mooi uitzicht op de reuzengolven en het was een heerlijk gevoel daar 
voorin dan weer een meter of 10 opgetild en dan weer zo’n eindje neergekwakt te worden. Maar af en 
toe gebeurde het dat het schip dook en er tegelijk een golf tegen de neus sloeg. Dan sloeg de golf 
terug maar werd door de wind omhoog getild en kwam dan soms 10 meter boven het schip uit, om 
dan als een witte waterwolk over ons heen te slaan. Maar mijn benen stonden beschut en als ik krom 
ging staan ving ik het op mijn rug op, waar mijn gasjas geen water doorliet. Als het soms weer even 
rustig was, dan kwamen er altijd weer jongens gewoon in uniform zonder jas die niets kwaads ver-
moedend voor aan de reling gingen staan. Die konden zich dan altijd binnen 10 minuten gaan ver-
schonen, waarvan wij dan de lol hadden. 
Het aantal zieken is natuurlijk weer geweldig gestegen, al beginnen zich al meer aan de zee te wen-
nen. Zelf heb ik nog steeds niet de minste last gehad en dat aantal is niet heel groot, al heeft er van 
ons vaste ploegje bijna geen mens last gehad. Hoofdzaak zal wel zijn: eten, trek of geen trek, ETEN. 
Een volle maag kan niet bewegen. Toch had ik me een storm altijd anders voorgesteld, want ondanks 
het gestamp van het schip zitten we hier te schrijven, te kaarten en ons zelfs te scheren. 
 
Zaterdag, 5 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Afrikaanse kust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vandaag 5 januari, Koosje ik hoop dat je een prettige verjaardag hebt. Het is voor het eerst dat ik er 
niet bij ben, toch zal ik wel nooit zo’n mooie 5

e
 januari gehad hebben als nu. De dag moet nog wel 

haast beginnen, maar alles wijst op een goede dag. De wind is afgenomen vanmorgen en de wolken 
zijn gebroken. Af en toe komt de zon door. Wel is de wind veel kouder dan gisteren. We varen reeds 
de hele morgen op 10 km. afstand van de kust van Tunis, door het heldere weer zijn ze heel duidelijk 
te onderscheiden. (10 km. is over zee maar heel weinig). Het zijn weer dezelfde hoge bergen, met hier 
en daar de bebouwde vierkanten, de grote bossen en hier ook al meer kale zandbergen. Zo-even zijn 
we Bizerte gepasseerd. De vuurtoren en de haven waren te zien, maar de stad was zeker in de berg-
en verscholen, want wij konden hem nergens ontdekken. Hoog op een steile berg stond een groot ge-
bouw, dat is iets wat men vaak ziet, maar wat altijd weer een mooi gezicht is. Dat is ook zo met die 
bergen, het verveelt niet ernaar te kijken, op het ogenblik kan men er hier diep in kijken en de hele 
rijen toppen achter elkaar zien. Ik had mij van de reis nooit voorgesteld dat wij zo dikwijls land zouden 
zien.  
Om 11.00 uur maakte de kust een scherpe draai en kwam het schip in volle zee. Na enige tijd meer 
zuidelijker gevaren te hebben kwamen we vlak langs een reusachtige rots die op enige afstand van de 
kust lag. Om 12.30 uur passeerden wij ‘Kaap Bon’, ook een rotsberg, kale rots als een muur in zee 
staande, duidelijk waren de verschillende kale lagen te zien. Op de uiterste punt stond een vuurtoren 
met enige huizen. Als een paar witte stippen verdwenen ze in het niets tegen de enorme bruine wand-
en van de berg. 
Nu moet ik nog even een kleine vergissing schrijven. Bizerte heb ik wel gezien, ik heb het toen we er 
nog een eind vanaf waren zelfs nog aangewezen aan anderen, doch toen we dichterbij kwamen en 
we de witte vierkante huizen er niet in konden zien, hebben we het maar voor een of andere steen-
vlakte gehouden. Maar achteraf hebben we niet de stad, maar de puinhopen van Bizerte gezien. Wij 
dachten pas vanmiddag aan de hevige gevechten die er geleverd zijn. Bij Kaap Bon zijn we weer volle 
zee in geschoten. Om 15.00 uur zijn we daarna het eiland ‘Pantelleria’ gepasseerd, een hevige regen-
bui echter maakte het onzichtbaar, al voeren we er heel dicht langs. Voor het overige konden we van-
daag weer in de zee kijken, al zijn er vanmiddag veel schepen gepasseerd waaronder zelfs een klein 
vliegdekschip”.  
In de zaal gaven ze vanavond een uurtje muziek, allemaal bekende liedjes die natuurlijk volop werden 
meegezongen, wat een heel gezellige stemming gaf. Hierbij was natuurlijk ook ons ‘B.S. strijdlied’, van 
‘Volendam’ is dit naar ‘Purmerend’ en van ‘Purmerend’ naar ‘Hoorn’ gegaan. Daarvandaan hebben we 
het meegenomen naar “Noordwijkerhout”, waar het na een paar weken door het hele bataljon gezong-
en werd. In Easthampstead kende het eerste bataljon het ook al gauw. 
Ondertussen hadden de stoottroepen het geleerd van de jongens uit de Beemster en zo zitten we hier 
met 2400 man die het kunnen zingen. 
In Indië zullen ook de andere bats het wel overnemen, en zo zullen we met het lied van 2.K.P.’ers uit 
‘Waterland’ Indië veroveren! 
Om 22.00 uur vanavond zijn we Malta gepasseerd. Dat is weer het laatste nieuws voor vanavond, en 
ik zal ook deze brief maar weer sluiten met: vele groeten voor allen, 
van Cor 
 
Zondag, 6 Januari 1946  - ‘Alcantara’, Afrikaanse kust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vanmorgen is er nog weinig nieuws. Rondom is niets te zien, maar het is prachtig weer. Op een enk-
ele regenbui na schijnt steeds de zon. Het water is prachtig blauw met kleine schuimkoppen. Er waait 
een frisse stevige wind. Zo blijft het weer ook de hele dag. Land zien we de hele dag niet, zodat we 
een rustige zondag hebben. 
‘s Morgens naar de kerk in de grote zaal, waar het filmdoek nog gespannen staat om ’s middags weer 
gebruikt te worden. De rest van de dag wat lezen en ’s avonds naar de film. Er draait nu weer een  
 



 53 

 
andere, ook heel aardig. Onze bak was nog wel niet aan de beurt, maar ik had een kaartje geleend bij  
een jongen. Een bak is zoveel als een kamer hier aan boord. Deze bakken zijn voor het grootste deel 
gebouwd in de bagageruimte van het schip. De Alcantara is 22.000 ton en is ± 60 jaar oud. Het be-
hoort aan een Engelse maatschappij, die ermee op Zuid-Amerika voer. Oorspronkelijk was het half 
passagierschip, half vrachtschip. Volgens zeggen maakt het zijn laatste reis en zal na terugkomst ge-
sloopt worden. Nu, na de verbouwing tot troepentransportschip bestaat het uit 5 lagen bakken boven 
elkaar. Hierin liggen de soldaten en ook enkele kamers van het passagiersgedeelte. In de passagiers-
hutten zijn nu passagiers en officieren ondergebracht. Ook zijn in deze oorspronkelijke gedeelten de 
onderofficieren, de vrouwen en de scheepsbemanning ondergebracht. In het schip bevindt zich de 
keuken. Wij zitten bijna voor in O.Z. De verschillende hokken zijn met een letter aangeduid; de bakken 
met een nummer. Onze bak bevindt zich op één na het onderste dek. Een bak loopt van de ene buik-
wand van het schip tot de andere, in het midden bevindt zich een getralied vak met uitneembare 
bodems, dat zijn de laadruimten. Hierin staan onze plunjezakken, eromheen staan rekken voor de 
hangmatten; die moeten overdag netjes opgerold opgeborgen worden. Tegen de buitenwanden van 
de bak staan lange tafels met aan weerskanten een bank. Banken en tafels zijn goed vastgespijkerd. 
Iedere tafel is een mess en heeft een nummer. Aan het einde van iedere tafel bevinden zich altijd 
enkele pannen en schalen met een afneemdoek. Daarin moet het eten, steeds voor de hele tafel 
tegelijk gehaald worden, bij opgave van baknummer en messnummer en zo klopt de zaak altijd en is 
de organisatie perfect. En dat moet ook want we zitten nu aan boord met ongeveer 3.000 man, maar 
in de oorlog vervoerde de Alcantara er 9.000. 
 
Maandag, 7 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Afrikaanse kust 
Het weer is vandaag somber en af en toe motregent het, maar de scherpe koude wind is weg en het 
weer is nu echt zacht. Over het algemeen echter is de Middellandse Zee erg tegengevallen. We had-
den niet verwacht dat die nog zo koud zou zijn. De steden van Noord-Afrika worden altijd voorgesteld 
als tropisch warm. Maar met de Noordoosten wind die er van de week op staat, kunnen we een jas 
best gebruiken. Bij mijn beschrijving van de ‘Alcantara’ heb ik nog vergeten dat het schip in de oorlog 
tweemaal op een mijn is gelopen, één maal getorpedeerd is en enkele malen gebombardeerd, waarbij 
het een schoorsteen verloren heeft, zodat het nu een éénpijper is. In de pijp kan een vlet wel een 
rondje varen. Na de torpedering kwam het schip binnen met 45 graden slagzij. Ik heb ook vergeten 
dat de laatste 3 nachten steeds de klok 1 uur teruggezet is. Op Koosjes verjaardag hebben we weer 
voor het eerst sinds 4 weken en voor het laatst voor jaren Nederlandse tijd gehad. Een eigenaardig-
heid van de zee is dat in de ‘Atlantische Oceaan’ het water steeds groen was, al zag het blauw als je 
er overheen keek. In de ‘Straat van Gibraltar’ zag het ook als je er overheen keek lichtgroen. Maar in 
de ‘Middellandse Zee’ is het water ook blauw van kleur en als je erover kijkt ziet het zo donker als inkt. 
Toch is overal in volle zee het water kristalhelder.  
Na de middag vandaag hebben we een uurtje echt prachtig weer gehad, het zonnetje kwam even 
door en was als op een mooie meidag. Maar toen de wolken weer op kwamen zetten werd het weer 
somber. Vanmiddag hebben we ook alvast de loopplank uitgezet voor de loods. Om ongeveer 4.00 
uur morgenochtend kunnen we de haven van ‘Port-Saïd’ binnen lopen, waar we een paar dagen zul-
len blijven, maar niet van boord mogen. Zo-even is zelfs omgeroepen dat we morgen tot nader order 
niet op dek mogen komen en de patrijspoorten gesloten moeten houden. Ook mogen er geen handel-
aars in souvenirs aan boord komen, wat anders altijd de gewoonte was. Dit alles in verband met be-
smettingsgevaar. Er zouden nl. in de stad epidemieën van besmettelijke ziekten heersen.  
Tegen de avond is de temperatuur al zachter geworden. Toen het donker was heb ik met een stelletje 
jongens op het voordek liggen praten. Het weer was toen ongeveer zoals het zomers na een onweer 
op het einde van een hete dag kan zijn. Later heb ik een kaartje gekregen van een van de jongens en 
ben ik even naar het dansen gaan kijken. Ik wilde weleens weten hoe het daar aan toeging. Wij heb-
ben hier aan boord  zo’n 300 vrouwen. Engelse passagiers van de ‘A.T.S.’, Engelse Marva, Engelse 
Rode Kruis, Hollandse Marva en van het Hollandse Rode Kruis. We hebben ze dus wel in soorten. Die 
van het Hollandse Rode Kruis zijn echter bijna allemaal 2

e
 luitenant. Het Engelse woord voor vrouwen 

is ‘women’, maar ik onderscheid het altijd in 2 woorden: women en vrouwen. Bij de Engelsen heb ik nl. 
bijna nooit vrouwen ontdekt. Die zijn goed genoeg, voor wie er zin in heeft, om wat mee te spelen. 
Alleen bij Women’s Land Army heb ik nog weleens echte vrouwen ontmoet, maar dat zijn uitzonder-
ingen. Erg veel heb ik met de Hollandse vrouwen hier aan boord ook niet op, maar toch zijn ze weer 
anders. Vooral de Marva’s zijn haast geen van allen geschminkt en ze kunnen tenminste nog vrij en 
open lachen en dat behoort zo bij een echt Hollands meisje. 
Overigens kunnen ze alle vrouwen hier aan boord van mij cadeau krijgen. Als ik het zo als leek bekijk, 
geef ik ieder meisje dat zich bij de Marva waagt maar een klein kansje om een fatsoenlijke levens-
bestemming te vinden, want een fatsoenlijke jongen vinden ze nooit. Die laat zich niet serieus met een 
Marva in en ik heb zo’n vaag idee dat het met de Rode Kruis-zustertjes die naar Indië gaan wel zowat 
hetzelfde zal zijn. Maar die hebben het voordeel dat ze tenminste goed werk doen.  
Maar ik stop er nu maar weer eens mee, want ik heb weer beschouwingen genoeg ten beste 
gegeven. 
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Dinsdag, 8 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Port Saïd                                                                                                                                              
We zijn in ‘Port-Saïd’, al zijn we iets later aangekomen dan verwacht was. Hieraan heeft de storm ook 
wel iets schuld gehad; daardoor hadden we 90 miles vertraging.  
Om ongeveer 7.30 uur naderden we de haven, we passeerden verscheidene gezonken schepen en 
veel van die kleine eigenaardige vissersbootjes. We zijn de haven dwars door gevaren, de stad voorbij 
tot aan de ingang van het kanaal. Daar liggen we 30 meter van de wal af. Vlak naast een prachtige 
palmentuin, waarin grote olietanks staan. Hieruit komt de olie die met drijvende slangen in het schip 
gespoten wordt. Aan de andere kant liggen watertankschepen die voor vers water zorgen. Naast de 
boot komen geregeld handelaren in allerlei goederen, maar als die aan boord proberen te komen 
worden ze er met de brandslang afgespoten. Kleine jongens duiken munten op die je in het water 
gooit. Ik heb mijn ‘battledress’ uitgedaan en het tropenuniform aangetrokken. Het is prachtig weer. 
Toch waait er nog een frisse zuidenwind. Zoals er ook eind mei in Holland nog wel kan waaien, al is 
het helder weer. Vanaf een paar kilometer buiten de kust tot op de plaats van bestemming moesten 
we onder dek blijven om de matrozen niet in de weg te lopen met het vastleggen. Maar toen dat afge-
lopen was mochten we alweer gauw boven komen. Dat viel dus nogal mee. Voor de rest van de dag 
hebben we wat zitten kijken naar voorbijtrekkende schepen, duikende bruinvissen vlak om het schip, 
het natspuiten van de kooplui die steeds weer de boot probeerden te naderen en erop te komen en 
naar het lossen en laden. 
Nu het donker is vormen de vele lichten van de stad en haven een mooi gezicht.  
Ik eindig nu dan ook; dit briefje doe ik nog even op de post. Dat is dan tot hier toe mijn 4

e
. 

 

 
Haven van Port Saïd. 

 
Woensdag, 9 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Suez-kanaal                                                                                                                                         
De 2 brieven die ik gisteren in Port-Saïd nog even wilde posten moeten mee naar Colombo, omdat de 
postzak al weg was. Zodoende krijgen jullie uit Port-Saïd 2 brieven als ze goed over komen. 
Vanmorgen om 4.00 uur is de ‘Alcantara’ het Suezkanaal ingestoomd. Toen ik om 7.00 uur boven 
kwam was er weinig te zien, aan weerskanten slik en water. Verderop gingen de slikmassa’s links 
langzaam over in zandvlakten, rechts een moeras. Zo koud als het vanmorgen was is het in geen 
week geweest. En ook verderop de dag blijft de wind uit de richting van de Sahara ijzig koud, al begint 
de zon aardig warmte te geven. Om een uur of 8 passeerden wij rechts een dorp ‘El Tina’ in het 
moeras gelegen, bestaande uit kleine houten keetjes zonder ramen of deuren die bijna op invallen 
stonden. Ook was er nog een station, want langs het gehele kanaal ligt aan die zijde een spoorlijn en 
een paar wegen. Ook was er een kleine houten moskee en een groot gebouw van de kanaalmaat-
schappij met een mooie tuin erom. Nadien was het kanaal aan die zijde beplant met enige rijen 
bomen. Om 10.00 uur passeerden we het dorpje ‘El Cantara’. Hier had ik ogen tekort om alles te 
bekijken en het is onmogelijk hiervan een goede beschrijving te geven. Rechts zag ik spooremplace- 
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menten, olietanks, barakken, kleine stenen kruisjes, een prachtig station, een stenen moskee met 
prachtige minaretten en een nog mooiere orthodoxe kerk, waarvan de houten torens in alle felle 
kleuren, hoofdzakelijk helblauw, geschilderd waren, wat vreemd afstak tegen al het geelachtige grijs 
van huizen en zand.  
Aan de andere kant was het moeras verwisseld voor zand begroeid met heel dun gras en hier en daar 
enkele palmen. De grote gebouwen aan beide zijden waren meestal omgeven door bomen. Ook in de 
verte staan hier en daar groepen bomen. Af en toe komen er mensen aan de kant in de eigenaardige 
Arabische kleding, gesluierde vrouwen en politieagenten in donkere pakken met rode koppel en fles. 
In het kanaal lag een overzetbeer voor mensen en 2 voor spoortreinen. Na het dorp werd de linker-
kant heuvelachtiger en kaal zand, waarin een trein stopte waaruit soldaten kwamen die naar ons schip 
kwamen hollen om het te zien. Het waren soldaten van alle rassen en kleuren en de negers maakten 
de gekste bokkensprongen als begroeting. Aan de rechterkant blijven we steeds groepjes huizen en 
bomen passeren. Voor de rest is ook daar alles zand geworden. 
 
Om 11.00 uur zijn we een brug voorbij gevaren. Even daarvoor een laadplaats voor schepen op 
treinen. Daar was een heel detachement moffen aan het werk in uniform. Bij de brug stond een rij 
Amerikaanse auto’s met geweldige aanhangwagens, enorme wagens met enkele aan het achtereind 
van de trekker 8 wielen. Voorbij de brug maakt het kanaal een bocht, de nederzettingen en bomen 
worden schaarser, de heuvels hoger en kaler. We naderen al meer de originele woestijn. 
Het is nu bijna 16.00 uur en we zijn prachtige plaatsen gepasseerd. Na enige tijd tussen hoge 
zandbergen gevaren te hebben kwam om 12.00 uur een groot gebouw in zicht aan de rechterkant. 
Daarnaast stonden vele andere gebouwen, ook een klein kerkje, alles nieuw en sprookjesachtig mooi; 
omgeven door sprookjeshuizen. Meteen ging het kanaal over in het ‘Meer van Timsah’. Op de hoek 
was een mooi strand met rustpaviljoen. Midden op het meer ging het schip voor anker. Voorbij het 
strand met de mooie palmen breidden zich de bossen langs de oever uit tot aan de stad ‘Ismaila’, die 
schuin tegen de heuvel gebouwd is, met witte vierkante huizen, de vele moskeeën met slanke mina-
retten en vele donkere palmbomen. Zo uit de verte een heel mooi gezicht. 
Dit gehele schouwspel is het mooiste wat ik nog ooit gezien heb; temeer daar het zo plotseling voor 
ons opdook. Aan de andere kant van het meer was niets dan kale woestijn, toch vormden de heuvels 
dichtbij met als achtergrond heel in de verte de hoge bergen van klaar wit zand, een prachtig gezicht. 
Om 13.00 uur ging het schip weer verder. Even daarvoor hadden kooplui geprobeerd sinaasappelen 
aan de jongens te verkopen. Ze gooiden een touw aan boord om daaraan een mand met sinaas-
appelen op te laten halen. Men had dan het geld maar in de mand te doen en weer te laten zakken. 
Het mag echter niet en een luitenant van de ‘stoottroepen’ (waar al meer dergelijke dingen mee ge-
beurd zijn en die ze allemaal wel dood kunnen kijken), gebood een paar jongens om mand en lijn in 
beslag te nemen, wat ze weigerden. Ieder ander zou dat ook geweigerd hebben. Die mensen pro-
beren wat geld te verdienen en het is schofterig om hun handel zondermeer in te pikken. Het gevolg 
was echter dat, doordat meer jongens zich ermee bemoeid hadden, wij naar binnen moesten en niet 
voor 15.30 uur weer boven mochten komen. Maar alle jongens bleven boven en ze hadden ze niet 
weg gekregen, als een regenbui ze niet naar binnen gejaagd had. We bleven echter met velen bij de 
deur. Ik had geen zin om voor zo’n zootje onzin een mooi schouwspel te missen. En toen het weer 
droog was, stonden we alweer gauw aan de reling. 
Aan de rechterkant passeerden we nu prachtig groene kunstmatig bevloeide grasvlakten met overal 
verspreid veel palmen, af en toe zichtbaar tussen de rijen bomen langs de oever. Met schuiten waren 
ze hier en daar bezig met reparaties aan de kanaalkanten. Daarbij waren ook veel eigenaardige platte 
vaartuigen met hoge driekantige zeilen. Langs de weg die voor de bomen langsging reden vele auto’s 
en motoren en alles wat je maar aan mensen te zien krijgt wuift als we voorbij komen. Alles bij elkaar 
is het een vrolijke boel. 
Ook zijn we nog een schipbrug en een paar grote militaire kampen gepasseerd en misschien nog wel 
meer, maar ik kan alles niet onthouden. En nu gaan we nog door een gebied wat door de meesten in 
Holland als dor en doods gedacht wordt. Het weer is ondertussen een heerlijk zacht zomerweertje ge-
worden. Ondertussen zijn we op het ‘Grote Bittermeer’ aangeland en liggen we voor anker. Er moet 
een schip van de andere kant passeren. Dit meer is veel groter als het vorige maar aan alle kanten 
door woestijn omgeven. Pracht gezicht dat tere groen tegen al dat geel. Aan het einde van het meer 
was een smalle doorgang naar het ‘Kleine Bittermeer’. De landtong die deze engte veroorzaakt was 
bezet met een nederzetting van de RAF. Een paar huisjes, een paar halfronde barakken, een 
watertoren en dat alles half op elkaar tegen een heuveltje, wat bomen en palmen die de gebouwtjes 
schuil doen gaan in donkergroen. Een paar zeilbootjes en vlotten om te zwemmen ervoor en we 
passeren een idyllisch plekje zoals je het hier in de wildernis niet verwacht zou hebben. De mensen 
staan op een klein steigertje naar ons te wuiven en wijzen naar de kant vanwaar we komen om aan te 
duiden dat we beter terug kunnen gaan. Dat hebben alle Engelse soldaten tot nu toe nog gedaan. Zo 
romantisch als het hier lijkt, schijnt het dus niet te zijn. 
We liggen nu voor anker in de haven van ‘Suez’, dus gaan we morgen weer verder.  
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Soldatenkamp aan het Suez kanaal. 

 
Donderdag, 10 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Suez                                                                                                                                       
De hele nacht heeft het schip in de haven van Suez voor anker gelegen. Toen ik vanmorgen om 6.00 
uur boven kwam waren de ankers juist ingehaald. Het was fris maar mooi weer. Er hing een mist over 
het water, waarboven de bergtoppen rechts uitstaken. Toen de zon op kwam vielen haar eerste 
stralen op die hoge woeste rotstoppen en zetten ze in rode gloed. Om 9.00 uur varen we weer onder 
zo’n geweldig rotsplateau waarvan de toppen in de wolken steken. Woest en naakt is het een pracht 
landschap. De gehele dag tot 16.00 uur houden we die hoge bergen als gezelschap. Om een uur of 
10 echter zocht het schip meer de linkerkant op. Daar zijn de bergen hoger en door de zon worden de 
rechter bergen en rotsen moeilijker zichtbaar. De felle zon op het water bemoeilijkt het kijken terwijl ze 
aan die zijde in de schaduw liggen, zodat alleen de omtrekken te zien zijn, terwijl de linkerzijde door 
het zonlicht beschenen wordt. Aan deze zijde worden de rotsen en bergen al hoger, ze zijn dikwijls 
2000 meter. Hier en daar liggen er richels zand tussen als half gesmolten sneeuw. Om 14.30 uur 
komen we langs de hoogste berg, de ‘Sinaï’. Ik vraag me af hoe ’Mozes’ het klaar gespeeld heeft zo’n 
gladde kale rots te beklimmen. De ‘Sinaï’ is 2.500 meter hoog en de top was door wolken omgeven. 
Ook de bergen eromheen zijn geweldig hoog en steil met vele scherpe pieken. Kale rotsen 
doorploegd met duizenden groeven, door het water erin geslepen. Iedereen was het erover eens dat 
dit een gezicht was wat we niet gauw meer zullen zien. Juist het aanschouwen van dit voor mens 
noch dier begaanbare gebergte is onvergetelijk. Er is geen teken van leven, zelfs geen enkele plant te 
ontdekken. Maar zelfs toen de bergen kleiner begonnen te worden in de verte bogen we nog dikwijls 
over de reling om nog even terug te kijken. Ondertussen waren we de Rode Zee genaderd (om 16.00 
uur) en weken de kusten terug, de volle zee tegemoet. Om 9.00 uur vanmorgen zijn we het jacht van 
koning Faroek van Egypte gepasseerd, die onder begeleiding van een torpedojager uit de Rode Zee 
kwam. Een eigenaardig natuurverschijnsel was verder nog dat er op een gegeven moment een grote 
streep door de zee liep. Aan de ene kant was het water veel donkerder en de golven kleiner dan aan 
de andere zijde, dat terwijl de streep dwars over liep van de ene zijde naar de andere, het schip voer 
er dwars doorheen. Ik heb er nog met geen mogelijkheid een verklaring voor kunnen vinden. Ook de 
vliegende vissen zijn een aardig gezicht. Ongeveer zo groot als een witvis, met vleugeltjes, komen ze 
vlak voor het schip soms uit het water, zeilen er een eind over, soms wel 50 meter, om dan weer 
onder te duiken. Was het vanmorgen al mooi weer, verder op de dag werd het zonnetje al warmer en 
na de middag lagen heel wat jongens te zonnebaden. Het was weer zoals wij dat heel zeldzaam bij 
een warme maar niet te hete zomerse dag wel kennen. Ook de avond was heerlijk en ik heb een hele 
tijd op het voordek gezeten. Een eigenaardig verschijnsel is hier dat het de meeste jongens zo bevalt 
dat ze zich net voelen of ze thuis zijn. De meesten hadden gedacht dat het wel een eigenaardige 
sensatie moest zijn, zover van huis hier te zonnebaden, terwijl ze thuis misschien schaatsen. En het is 
een feit dat we hier geen van allen het gevoel hebben in den vreemde te zitten. Al zien we hier veel  
wat mooi en vreemd is, hebben geen van allen een ander gevoel als wanneer we bijvoorbeeld thuis 
eens naar een hele mooie film gaan.  
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Vrijdag, 11 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Rode Zee                                                                                                                                                    
Vandaag is er al heel weinig nieuws. De hele dag zitten we tussen water en lucht, geen land, zelfs 
geen schip hebben we gezien. Het weer was vandaag als een mooie warme zomerdag. Vanmiddag 
was de wind iets sterker en dat is dan meteen alles voor vandaag. 
 
Zaterdag, 12 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Rode Zee                                                                                                                                              
Vandaag is het weer weer hetzelfde. Ik heb nooit anders gehoord dan dat de ‘Rode Zee' van de warm-
te niet te harden was, maar we gaan er nu vannacht uit en we hebben het nog niet warmer gehad dan 
op een mooie zomerdag met heerlijk koele avonden. Daarbij komt nog dat we nu 2 dagen over de 
keerkringmeridiaan heen zijn en dus al 2 dagen in de tropen zitten. Ze hebben gisteren de 
tropenzeilen over het dek gespannen en ik zit maar zo’n beetje de hele dag in de schaduw wat te 
lezen. Vannacht gaan we op het dek slapen want in de verblijven is het behoorlijk benauwd, al heb ik 
er nog niet veel last van gehad, omdat ik tegen de muur slaap en dan richt ik ’s avonds 4 luchtkokers 
op mijn hangmat, zodat er een frisse wind over waait. Vandaag hebben we voor het eerst haaien 
gezien, 2st. maar al zwommen ze hard, ze konden het schip toch niet bijhouden en bleven al gauw 
achter. Dat is niet te verwonderen, want de Alcantara is een van Engelands vijf snelste schepen. Dat 
het, zoals eerst verteld werd, zijn laatste reis maakt om dan gesloopt te worden is maar half waar. Het 
maakt zijn laatste reis in Engelse dienst. Het is aan Nederland verkocht en daar wordt alles wat voor 
troepentransport ingebouwd is eruit gesloopt en het schip wordt weer als passagiers- en vrachtboot 
gebruikt. Een mooie aanwinst voor de Hollandse vloot. Het is een best schip, maar erg verwaarloosd, 
doch dat is te verhelpen. Om 2 uur vanmiddag zijn we het rotseilandje ‘Jabal al-Tair’ gepasseerd en 
even daarna de ‘Eubair-eilanden’, een heel aantal in zee staande rotsen. Om 15.30 uur zijn we het 
Nederlandse schip van de ‘Holland Afrika-lijn’ gepasseerd. Deze ontmoeting was ons reeds van te 
voren bekend gemaakt en ieder stond dan ook al op de uitkijk toen het schip nog maar een stipje in de 
verte was. Van grote afstand wisselden de schepen al lichtseinen met elkaar. De Alcantara hees een 
Nederlandse vlag in de mast. De ‘Oranje Fontein’ die repatriërenden uit Indië aan boord had kwam zo 
dicht mogelijk langs. Die ontmoeting zullen we niet licht vergeten, het was een gejuich en gewuif van 
jewelste en de meesten schoot een brok in de keel. De beide schepen groetten met een lange stoot 
op de fluit en de ‘Oranje Fontein’ ook nog met de vlag. Het was goed te zien dat er vooral veel 
vrouwen aan boord waren. Onze kapitein stuurde namens de Nederlandse militairen een telegram, 
waarin de repatriëren-den een goede overkomst werd gewenst, waar de ander namens de passagiers 
antwoordde: veel geluk in Indië en Gods beste zegen. Doch van deze telegrammen hoorden wij pas 
later. Vannacht om 1.00 uur passeren we het eiland ‘Perim’, we zijn dan in de straat ‘Bab el Mandeb’, 
zodat we morgen in de ‘Golf van Aden’ zijn. Volgens zeggen nog 5 dagen en we zijn op onze 
voorlopige bestemming ‘Colombo’, waar we voor het eerst weer vaste grond onder onze voeten zullen 
voelen. 
 

 
Haven van Aden. 

 

Zondag, 13 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                               
Vandaag weet ik al heel weinig. Het weer is iets koeler doordat er vandaag een stevige wind staat.  
We zijn nu in de ‘Indische Oceaan’ en hebben de gehele dag weer niets te zien gekregen als water en 
lucht en dat is nu geen nieuws meer. Om een kist spuitwater te halen ben ik vandaag op de bodem 
van het schip geweest, dat is nog eens zo diep als waar wij zitten. Verder vandaag maar weer wat 
lezen en schrijven en zo is weer een dag om en ik heb weer een brief vol. 
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Maandag, 14 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                               
Vanmorgen om 7.30 uur zijn we de ‘Brother Islands’, een paar rotseilandjes ten westen van het eiland 
‘Socotra’ gepasseerd, nu krijgen we tot Colombo niets meer te zien dan water. De temperatuur is weer 
ongeveer hetzelfde, maar de wind is vandaag steeds toegenomen en vanavond waren er weer zee-
zieken. Vanmiddag zijn we naar de film geweest. Een ‘Tarzan-film’, gemaakt in de oorlog, waarin 
Tarzan een hele Duitse parachutistengroep uitroeide. Vooral het eind waarin een aap de microfoon 
van het zendtoestel vol parachutisten in handen krijgt en erin begint te spreken en de moffen aan de 
ontvanger in het hoofdkwartier denken dat de Führer spreekt en met uitgestrekte arm in de houding 
springen, is prachtig. We hebben dan ook een hele mooie middag gehad. Na de film moesten we ons 
gewone uniform en de winterjas inleveren. Die zijn we nu gelukkig kwijt en hoeven we niet meer mee 
te sjouwen, wat ook haast ondoenlijk geweest zou zijn. Het tropenuniform dat we bij de reis naar de 
boot in de plunjezak hadden is een stapeltje van 10 cm., terwijl uniform en jas een even brede als en 
lange stapel vormen van een halve meter. Dat scheelt nogal wat. 
 
Dinsdag, 15 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                               
Gisteravond waren ze blijkbaar bang voor een zware storm, want de tropenzeilen werden weggehaald 
en alles werd vastgesjord. Maar vanmorgen is de wind weer iets minder, al deint de schuit nog even, 
maar dat merken we al niet meer. Ik heb voor van de week een nieuw vak, ‘glazenwasser op zee’. 
Onze compagnie is ‘Beauty-compagnie’, dat wil zeggen dat we alle corveeën hebben die er op de 
boot zijn en ik ben ingedeeld bij een ploeg van 8 man die de ramen op het bovendek moeten wassen. 
‘s Morgens om 9.00 uur beginnen, een uurtje goed aanpoten en dan is het weer afgelopen voor de 
gehele dag, zodat ik het nog makkelijker heb dan zonder corvee; en het is nog een mooi werk ook met 
een ploegje, want we moeten ook ramen doen op het officiersdek, waar we anders niet mogen komen. 
Er is geen mooier werk dan alle vrouwen, die daar heerlijk in het zonnetje liggen, weg te sturen, omdat 
we er last van hebben. Ook komen we met een emmer in ons hand door alle afzettingsposten heen 
met de smoes dat we er werken moeten en kunnen zo overal een kijkje nemen, waar we anders niet 
mogen komen. Vanmiddag heb ik mijn spullen weer eens uitgezocht en opgeborgen en het vuile goed 
eruit gezocht. Ik had nog tijd genoeg om het te wassen ook, maar dan heb ik morgen niets te doen. Ik 
geloof dat ik nog nooit zo lui geweest ben als hier op de boot. Maar aan de wal zal dat wel weer 
anders worden. Ik heb ook mijn foto’s eens door gekeken. Ik heb op een paar kleine oude fotootjes na 
geen enkele foto van Pa. Krijg ik die nog opgestuurd? En als het bidprentje van Lou klaar is en de 
K.P. en B.S.-identiteitskaarten, stuur ze dan ook over. Ik weet niet of ik het al geschreven heb, maar 
op brieven naar mij hoeft geen postzegel, alleen moet er dan in de linkerbovenhoek ‘ON ACTIVE 
SERVICE’ en in de linkerbenedenhoek de handtekening van de afzender. Vandaag zijn we voor het 
eerst een ‘Liberty-schip’ gepasseerd. De vliegende visjes die we in de ‘Rode Zee’ al enkele maal 
gezien hebben, vliegen hier voortdurend op voor de schuit. Hier zijn ze ook nog wel eens zo groot als 
een kleine karper. Soms vliegen ze uit een golf op, duiken er even verder weer in, om als een pijl door 
het water te schieten en er even verder weer uit te komen en dan een heel eind weg te zeilen tussen 
de golven door. Vliegen kunnen ze niet, maar ze manoeuvreren met hun staart en komen op die 
manier vooruit, net als een zweefvliegtuig. Het is een mooi gezicht, de zilveren visjes met hun 
doorzichtige vleugels over het water te zien schieten, vooral als de zon erop schijnt. Om 19.00 uur 
was er voor ons een cabaretvoorstelling met heel mooie stukjes. Vooral veel ‘krontjong’-muziek, een 
hele mooie avond. Vandaag 15 januari is tante Aal jarig, er zal nu wel visite zijn thuis en jullie zitten 
natuurlijk heerlijk bij de warme kachel. Misschien rijden ze buiten wel op schaatsen, en ik zit hier in 
onze kamer te schrijven, in kort broekje en interlock heb ik het nog warm en als ik het dek op ga, kan 
ik in de stevige wind gaan staan zonder het koud te krijgen. Toch zou ik niet graag met jullie ruilen. 
Daar dacht ik ook aan toen ik in de voorstelling zat. Als ik in Holland naar mooie muziek zat te luister-
en dan kon de sensatie en het verlangen naar andere landen, verre reizen en avonturen naar boven 
komen. En nu vanavond voelde ik ineens zo duidelijk dat ik er midden in zat, dat mijn dromen vanaf 
mijn 8

e
 jaar eindelijk werkelijkheid waren geworden, en dat is een nieuw gevoel wat ik nog niet eerder 

gekend heb. Een gevoel van ‘triomf’ zou ik het willen noemen, dat ik eindelijk mijn plannen ver-
wezenlijkt zie. Want ik ben net pas begonnen iets van de wereld te zien. Veel heb ik nog niet gezien, 
maar bij alles wat ik zie wil ik steeds meer, want overal waar wat te zien is, is ook wat te leren. Mij lokt 
het reizen steeds meer, waarom weet ik niet want nog nooit heb ik zo slecht te eten gehad en nog 
nooit hebben we zo gekankerd op de officieren, die door de pater en de dominee op de preekstoel en 
door de jongens in het cabaret erop gewezen worden dat ze zich op het schip teveel afzijdig houden 
van de jongens, maar dat zal voor een deel wel komen omdat ze het zoveel beter hebben en dat is 
weer de schuld van de Engelsen. Maar moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden en mij staat 
alles best aan, al heb ik ook geen cent meer in mijn zak en al krijgen we groen gekookte eieren, zwart 
gestoomde aardappels en pompoenen te eten. De hoofdzaak is dat ik met alle jongens best op kan 
schieten, zelfs met de stoottroepen, waar de meesten L.I.B’.-ers een broertje dood aan hebben. Zij 
zijn K.P’.-ers, ik ook en zij hebben in Duitsland  gevochten en ik ondergronds en als ik dan vertel dat 
de burger-vrijwilligers die wij erbij hebben geen cent minder zijn dan zij en dat ik ook wel bij de 
stoottroepen had kunnen komen, maar dat ik niet het risico had willen lopen naar Duitsland gestuurd 
te worden. Dan zijn algauw de praatjes over en staan we meestal nog een uurtje gezellig te bomen, 
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en heb ik er weer vrienden bij. En zo gaan de dagen voorbij, maar ondertussen wil ik toch wel weer 
eens iets anders en zal ik blij zijn als we weer wat nieuws zien buiten het schip, maar dat wordt 
Colombo, over 2 dagen zitten we daar in de haven.  
 

Zaterdag, 19 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Ceylon -Trincomalee 
We liggen weer in de haven, op een van de mooiste plekjes ter wereld. Om 6.00 uur vanmorgen lagen 
we voor de haven van Trincomalee, een grote baai aan de noordoosthoek van Ceylon. Het eiland 
heeft vele kleine inhammetjes; een van de grootste aan de noordkant is de eigenlijke haven. Het is 
geen gewone haven met pieren en kranen, maar een marinebasis waar de schepen voor anker gaan 
en waar alles uit andere schepen overgeladen moet worden. Letterlijk alles was met bomen begroeid 
en hier en daar stonden palmen. Zelfs op de kale rotsen stonden veel bomen. Van het stadje dat 
schuin tegen de helling lag, staken alleen enkele daken boven het groen uit, zo ook van de 
bunkerstellingen, olietanks, het radiostation en de seinpoorten. Vooral als ik even beneden geweest 
was en dan weer boven kwam, maakte de natuurpracht een overweldigende indruk. Overal waar je 
keek waren groene heuvels en bergen met daartussen de vele inhammen en baaien. In de haven zelf 
was het een drukte met allerlei vrachtschepen. Ook lagen er veel inlandse kano’s, prachtig gebouwd, 
rank en met een paar beugels met daaraan een stok die als een ponton het bootje bij ruw weer en bij 
het vissen voor het omslaan behoedt. Ook lagen er prauwen met een groot vierkant zeil en allerlei 
motorbootjes. De Engelsen waren er wel aan het zeilen met een soort BM en enkele kano’s, maar dat 
waren prullen. Naast onze boot kwamen algauw een paar water- en olietankers, bemand met 
Chinezen. Voor het inladen van de post en bagage van het Engelse Rode Kruis en de soldaten, de 
Hollandse Marva’s en de Hollandse matrozen, waren er inlanders aan het werk. Waren de inlanders in 
Port Saïd inhalig, brutaal en onbetrouwbaar, hier zijn ze heel anders, kleine bruine kereltjes, vrolijk, 
vriendelijk en sportief. Ook hier worden munten, sigaretten en dergelijke over boord gegooid, op de 
lege boten waarop ze aan het werk zijn. Ze zijn er zo blij mee als kinderen en gooien soms kleine 
vreemde munten en kokosnoten terug. Ze zijn heel vriendelijk en kalm; ze zien er ook heel intelligent 
uit en al zijn ze donkerbruin, ze zijn schoon en er zijn veel, heel knappe types bij. Ik kan me dan ook 
helemaal niet de meerdere voelen van deze mensen en zo denken de meeste jongens er over. Er zijn 
bij ons wel jongens die nog een voorbeeld aan deze inlanders kunnen nemen. Om een uur of 5 zijn de 
Hollandse Marva’s van boord gegaan; ze stonden te wuiven toen ze naar land voeren, maar de armen 
gingen al gauw naar beneden toen er alleen terug gewuifd werd door een officier en een paar Engelse 
meisjes. De Hollandse jongens bleven onverschillig staan kijken, zo denkt een Hollandse soldaat over 
de Marva! ’s Middags gingen er een paar jongens zwemmen, maar dat werd al gauw verboden, 
anders had binnen een kwartier zo’n duizend jongens te water gelegen. Het was ook niet zonder 
gevaar, want de haven was niet vrij van haaien en die houden wel van een hapje, al zijn ze door veel 
beweging te maken wel op een afstand te houden. Toen het donker was vormden de vele lichten van 
de huizen tegen de bergen, de seinposten, de vele boten van allerlei modellen en de boeien, een 
mooi gezicht. Gevoegd bij de tropensfeer, was dat een heerlijke avond. Bij dit alles kwam nog dat het 
weer de hele dag ideaal geweest is. Een heldere lucht, warme zon, getemperd door de zwoele wind, 
maakte het weer zo heerlijk als in Nederland niet mogelijk is. In Holland zou het loom maken, maar 
door de hoge vochtigheid heeft men daar in de tropen geen last van. Een tropenavond als nu is niet te 
beschrijven, die heeft een eigen sfeer. Daarin is alles ideaal en lijkt men in een andere wereld. Ik zou 
hier best een half jaar willen blijven en zou me geen moment vervelen zonder bioscopen en 
schouwburgen. Om te zeilen, kanoën, te zwemmen en door de bossen te zwerven, die hier nog een 
ongerepte jungle is, is het hier een waar paradijs. 
 
Zondag, 20 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
We varen weer tussen niets als water en lucht. Om 8.00 uur vanmorgen hebben we de haven ver-
laten. Het weer was somber en het motregende, de omgeving was in een waas gehuld, maar verloor 
niets van haar pracht. Om 8.30 uur waren we de haven uit. Toen was het ook kerktijd en toen die uit 
was, waren we alweer op volle zee. Ook zijn we vanmorgen enkele walvissen gepasseerd; het was 
een leuk gezicht. Hun rug stak als een eilandje boven water uit en uit de neusgaten spoten fonteinen 
van waterdamp. Het waren potvissen die iets kleiner zijn dan een gewone walvis. Vanmiddag ben ik 
nog eens naar de film van Tarzan geweest, dat brak de tijd wat. Er werd verteld dat we nu naar 
Singapore gaan. Maar wat nu eigenlijk onze bestemming is of wat er met ons gebeuren gaat, daar 
weten we nog niets vanaf. Ook kwam er over de radio dat het IJsselmeer dicht ligt. Het moet in 
Holland blijkbaar flink vriezen, terwijl wij hier zitten te zweten. Het is de hele dag vandaag somber 
weer gebleven met af en toe motregen. Het eigenaardige is hier dat de temperatuur hetzelfde blijft. 
 
Zondag, 20 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ik weet niet of deze brief over zal komen, of de censuur hem door zal laten, maar ik wil toch dat jullie 
een zuiver beeld krijgen van wat er leeft in de wereld en vooral van de verhouding, Hollanders – 
Engelsen. Reeds vaak genoeg heb ik geschreven hoe Engeland in alles bij ons achter loopt, hoe de 
Engelsen niet geloven in de gruwelen van de concentratiekampen en de mof. Daarbij komt nog dat ze 
een houding hebben of zij de mof verslagen hebben en laten dat steeds weer voelen. Dat de Cana-
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dezen en de Amerikanen het werk opgeknapt hebben, is ze niet wijs te maken. Vandaar de geweldig 
slechte verhouding tussen ons en de Engelsen. 
De Polen, die ze altijd voorop gezet hebben, kregen even veel als een Engels soldaat, maar de oorlog 
was nog niet afgelopen, of ze moesten het met een hongerloontje doen. 
In het Suezkanaal ontmoetten we een Zweedse tankboot die er prachtig uit zag, geweldig onderhoud-
en. Als men de Hollandse matrozen hoort over ons schip, dan noemen ze het een verwaarloosd bonk 
roest. Toch hebben we ze veel slechter gezien; vooral van de tankboten kan men soms niet begrijpen 
dat de machines op dek nog kunnen draaien.  
Als men daarentegen de Hollandse schepen zag die we gepasseerd zijn, en men hoort jongens ver-
tellen die erop gevaren hebben, dan voelt men diepe trots voor onze zeelui en kan men niet begrijpen 
dat de Engelsen zo’n macht op de zeeën hebben kunnen krijgen.  
Dit is een klein beeld van de Engelse mentaliteit. Een soort inleiding want de hoofdzaak waarom ik dit 
schrijf is om de verhouding Engeland – Nederland. Laten we allereerst niet vergeten hoe Engeland 
Transvaal veroverde, dat was gemener dan de mof in Nederland. Engeland deed het uit hebzucht; de 
mof omdat hij als hij Nederland niet onder de voet liep, geen kans had om Frankrijk en Engeland in te 
pikken en iemand die over de oorlog in Transvaal gelezen heeft weet dat de Engelsen daar dezelfde 
gruwelen toepasten als de mof bij ons. 
Hier op het schip neemt de haat tegen de Engelsen dag aan dag toe en daar is reden voor. Een Hol-
lander laat zich niet in een hoek drukken. Maar de Engelsen zijn nog dezelfde als in Transvaal. Het 
Engelse eten is slecht, dat wij het ook slecht krijgen is logisch, maar we krijgen ook te kort. De uni-
formen in Noordwijkerhout waren oud, de uitrusting daar en in Engeland was oud en de tropenuitrust-
ingen zijn incourante maten, de Rode Kruiszusters hebben al in Engeland in tropenuitrusting gelopen; 
ze hadden niets anders. Ze vielen zelfs op omdat ze er zo sjofel bij liepen en dat alles omdat de 
Engelsen zogenaamd niets anders missen konden. Maar zelf hadden ze 3 nieuwe uniformen! Verder: 
het Engelse eten in Easthampstead was slecht, maar voor de Engelse soldaten werd apart gekookt en 
dat was beter dan dat van onze officieren. 
Hier op de boot is ons eten varkensvoer. Krijg je eens iets lekkers, dan is het een uitzondering. Enkele 
dagen hebben we het goed gehad, dat heb ik toen ook geschreven. De hoeveelheid is minder als voor 
de N.S.B.-ers in mei. Maar het vet wordt van het eten afgeschept en over boord gegooid en dat wordt 
niet veranderd, hoe de Hollanders er ook op aandringen.  
Maar ik zou weleens willen weten, hoeveel de Nederlandse regering evengoed voor ons betalen moet. 
In Port-Saïd mochten we niets kopen van de inlanders, omdat ze ons zouden afzetten. Ze verkochten 
portefeuilles voor 3½ shilling; in de kantine aan boord kostten ze 6 shilling. Ook zouden die lui zo 
smerig zijn en ziektes overbrengen, maar de kantinespullen en sinaasappels die we krijgen komen 
ook uit die stad. Nee!…we mochten ons geld niet besteden aan de inlanders, want het moest in de 
kantine terecht komen, waar we volop voor moeten betalen, terwijl het op zee gewoonte is dat er geen 
belasting betaald wordt.  
Wij mochten ons niet ophouden met de vriendelijke, nette en verstandige mensen op Ceylon. Onze 
officieren hebben gevraagd of we niet in ploegen aan land mochten om het eiland te bekijken. Het 
antwoord was, dat het niet ging, want de bevolking was te anti-Nederlands. Er zijn jongens die Engels 
kennen en met de inlanders op de boot gesproken hebben. Die zeiden; “Dutch-boy is good-boy”, maar 
als je over de Engelsen sprak, spogen ze vuur. Engelse munten namen ze niet eens aan. Ik had nog 
een hand vol zinkgeld, daar waren ze dol op en het ging van hand tot hand, want het was “Dutch-
money”.  
Een Rode Kruis-luitenante vertelde vandaag, dat als zij op het bovendek zaten en iets bestelden, ze 
er minstens een half uur op moesten wachten, terwijl de Engelsen regelmatig bediend werden. Ze 
eten met de Hollandse officieren en de Engelsen in dezelfde eetzaal en hun eten is ook heel slecht, 
maar de Engelsen eten heerlijk, vlak naast hen. En daarom blijven onze troepen maar op Malakka, 
terwijl de Engelsen op Java niets als haat kweken en wij daar hard nodig zijn. Maar achter Holland 
staat Amerika, daar kunnen we op rekenen, een flink Nederlands leger is naar Indië, een groot leger 
dienstplichtigen zal volgen. 
Door de inlanders te vermengen met de blanken, kunnen we ons leger vervijfvoudigen, een lucht-
macht wordt in recordtijd opgebouwd. Als we eerst maar op Java zitten: en dat komt! 
Dan gaan we van ons kleine Nederland in recordtijd een grote mogendheid maken, want we laten ons 
nooit op ons kop zitten. 
Zo is de stand van zaken, laten ze daar ook in Nederland rekening mee houden. Het zal wel niet lang 
duren of ook in Nederland zal men het weten en rekening houden met de Engelse politiek. 
 
P.S. Ik hoorde vandaag dat onze overtocht 500 gulden de man kost. Voor de oorlog betaalde een 3
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een hoeveelheid vracht. Nu vervoert het 3000 man, maar ze hebben nu maar een halve bemanning, 
omdat op een troepenschip de soldaten de zaak schoon houden. Maar die Hollandse passagiers die 
800 gulden betaalden, zaten op een Nederlands schip, wat veel beter onderhouden wordt en dus een 
grotere bemanning nodig heeft. Zij werden prima bediend. Wij halen ons eten zelf aan de uitdeel-
posten voor een hele tafel tegelijk. Aan tafel wordt het dan weer uitgedeeld, zodoende hebben ze op 
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de 500 man 0 bedienden nodig. Maar voor de passagiers hebben ze 1 bediende nodig op 5 passa-
giers. Daarbij komt nog dat de Nederlandse passagiersboten de gewoonte hadden, om een storm 
heen te varen om de passagiers van zeeziekte te vrijwaren. Maar dat kost tijd en tijd kost geld. 
Dit is een klein voorbeeld dat voor zichzelf spreekt. Het verschil is te groot; dat is met mijnengevaar en 
hogere prijzen niet goed te praten. De Nederlandse regering heeft dit schip niet voor niets gekocht om 
er troepen mee van en naar Indië te vervoeren.  
De Nederlandse regering weet wel hoe de zaken staan, maar wij zijn nog te zwak, om recht te vragen. 
Daarom ook dat Nederland alleen grondstoffen koopt en alles in eigen land laat maken, al zitten ze er 
nog zo om verlegen. Want wij kunnen alles veel goedkoper zelf maken. 
 
Maandag, 21 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Indische Oceaan                                                                                                                                                               
Gisteren heb ik ontdekt waarom een zeeman altijd weer naar zee verlangt. Al is de zee nog zo vlak, 
het schip deint altijd iets, zodat de grond onder je voeten altijd rijst en daalt. We hebben nu een paar 
dagen stil gelegen en nu heeft de deining weer een aanvang genomen en het loopt weer heerlijk over 
de dekken. Ik kan me best indenken dat iemand die dat lang mee maakt, vooral op kleinere schepen 
als vrachtboten, daar op den duur niet meer buiten kan. Daarbij komt nog dat voor iemand die de 
gehele dag druk bezig is het heerlijk is, als men rust heeft, over de eindeloze vlakte te staren. 
En nu heb ik eens wat te vragen. Als jullie filmpjes over kunnen sturen, doe het dan, het is eeuwig 
zonde, dat ik nog niet één fotootje heb kunnen maken van alle moois wat we gezien hebben. Filmpjes 
voor felle zon zijn het beste, maar andere doen het ook goed. Ook heb ik nog nooit iets gehoord over 
de berechting van de voornaamste misdadigers in Waterland. Schrijf daar eens over en nog liever heb 
ik de krantenberichten hierover.  
Na Port-Saïd komen alle data in mijn brieven voor, ontbreekt er een datum, dan is er een brief zoek 
geraakt, schrijf het dan; zo hebben we er controle op. 
Gisteren, de 20-ste heb ik een extra brief geschreven over de verhouding van de Engelsen en de Hol-
landers. Er staat een kruis achterop, schrijf vooral of die overgekomen is. 
De laatste dagen hebben we ’s avonds om 18.30 uur lof op het achterdek. Dat houden we de gehele 
reis, dat is wel fijn. Veel nieuws is er vandaag niet; ben vanavond naar de film geweest over madame 
Curie, de uitvindster van het radium, een heel interessante film. 
We varen na Ceylon met een enorme snelheid; het is moeilijk schrijven want het hele schip trilt door 
de reuzenkracht van de motoren. Ondanks de vlakke zee, schommelt het schip overzij door de snel-
heid. Sinds gisteren moeten we ook onze lifejackets, de zwemvesten van kapok weer regelmatig 
dragen. We komen weer in een mijnengebied. In de Rode Zee en de Indische Oceaan hoefden ze niet 
gedragen te worden, daar hebben nooit mijnen gelegen. Veel gevaar is hier ook niet, maar het is uit 
voorzorg.  
 
Dinsdag, 22 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Straat van Malakka 
Wij varen nu langs Nederlands grondgebied. Toen de zon vanmorgen op kwam tekende zich heel in 
de verte tegen de horizon een flauwe omtrek van land af. Maar na een uur waren duidelijk de zacht-
glooiende bergen te zien. Het was ‘Poelau-We’, het eiland boven de punt van Sumatra.  
Om 9.00 uur voeren we dicht langs een eilandje wat als een platte koek uit zee oprees. Het was onge-
looflijk dicht begroeid, zelfs op de rotspieken voor de kust groeiden bomen. Een half uur later was ook 
de natuurpracht van Poelae-We te onderscheiden. Het is een overweldigend idee dat dit prachtige 
eiland waarvan de wolken langs de wanden der groene bergen strijken, maar een heel klein onderdeel 
is van dit overal even mooie Nederlandse gebied.  
Na het eiland voorbij te zijn gegaan kwamen we langs de kust van Sumatra, die we de hele verdere 
dag in zicht gehouden hebben. We waren toen echter steeds op zo’n afstand dat er niet veel te onder-
scheiden was.  
Onder de jongens heerst vandaag een nerveuze spanning “gaan we in Singapore aan land of niet?” 
Dat is de grote vraag die ons allen bezig houdt. Gaan we aan land, dan kunnen we erop rekenen er 
voorlopig niet vandaan te komen. De andere bataljons liggen er al maanden. Er is niets waar we zo 
tegenop zien als weer op Engels gebied onder Engelse heerschappij te komen. In Engeland was er 
met de Tommies nog wel om te gaan. Maar het is duidelijk dat we hier niet op medewerking hoeven te 
rekenen. Het mooiste is dat, doordat de andere bataljons daar al zo lang zijn, wij erop gerekend had-
den, op Malakka gestationeerd te worden en daar hadden we ons dan ook volledig op ingesteld. Maar 
er wordt nu, nog één dag van de haven, nog niet in het minst gerept over inpakken. Wel moeten 3 
dagen achtereen de troependekken geschrobd worden opdat we het schip schoon achterlaten. Maar 
dat is nu vanmorgen voor het eerst pas gedaan. Dat alles doet de mening post vatten dat we door-
gaan naar Batavia, en dat is haast te mooi om waar te zijn. Ondertussen is er niemand die het weet 
en zitten wij met spanning de loop van de gebeurtenissen af te wachten. 
 
Woensdag, 23 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Straat van Malakka                                                                                                                                        
Sinds vanmorgen varen we langs de kust van Malakka, vanmiddag om 15.30 uur zijn we in Singapore. 
Nog steeds is niet bekend waar we van boord gaan. We varen niet heel ver van de kust, maar er is 
evengoed niet veel te zien. De bergen liggen ver weg; tussen de bergen en de zee ligt een grote vlak-
te, dicht begroeid. De plantengroei reikt blijkbaar tot aan het water, want in zee drijven allerlei planten, 
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ook hele palmbomen en kokosnoten. Af en toe komen we dicht langs allerlei modellen inlandse roei- 
en zeilboten, die zijn soms heel mooi gebouwd en zeilen goed. 
Ik moet nu eindigen, want om 12.00 uur moeten de brieven gepost zijn.  
P.S. Als we in Singapore zijn hebben we met de boot een afstand afgelegd van een kleine 1500 km.  
Ik hoop de volgende brieven uit Batavia te versturen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Woensdag, 23 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
We liggen voor de rede van Singapore op 3 à 5 km van de kade. Op enige afstand naast ons liggen 
nog 2 passagiersschepen en achter ons, aan de kant van de stad overal verspreid tussen de vele 
eilandjes, liggen vele tientallen vrachtschepen, meest Liberty’s.  
Het was nog licht toen we dwars naast de stad lagen, maar voordat we voor de kade waren was het 
pikdonker. De stad met haar duizenden lichten, met daarvoor en ernaast de verlichte schepen, is een 
mooi gezicht.  
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Na de middag zijn we het nauwste gedeelte van de Straat van Malakka doorgevaren. Daar was ook 
de kust van Sumatra weer niet veraf, maar dat was niet voor lang. Nadien zijn we steeds tussen 
eilandjes door gevaren. De een al mooier dan de ander, grote en kleine in alle vormen. En was Ceylon 
een bomenzee met hier en daar een palmbosje, hier zijn alle, zelfs de kleinste eilandjes begroeid met 
allerlei soorten planten, zelfs een eilandje dat bijna gelijk lag met de zee, was nog begroeid. Ook was 
er een heel klein rotseilandje, vol met palmen, waarop een vuurtoren stond. Ik heb deze eilandjes voor 
de aardigheid even uitgetekend op een stuk papier uit mijn sigarettendoos, maar ik vond ze zoveel op 
de werkelijkheid lijken dat ik ze in deze brief gedaan heb.  
Als men bedenkt dat deze eilandjes dun begroeid zijn, dan kan men een vaag idee krijgen hoe de 
dichtbegroeide bergeilandjes eruit zien.  
Daarbij kan ik de kleuren niet weergeven: de vele nuances van groen, meestal aan de donkere kant, 
en het bruin, vooral van de klapperstammen, de prachtige witte vuurtoren met daaronder de grote 
veranda met het rode dak. 
 
Donderdag, 24 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
We liggen nog op dezelfde plaats als gisteren en weten nog steeds niet wat ze met ons van plan zijn. 
Overdag was goed te zien waar we nu eigenlijk liggen. We liggen nog verder van de kade als gisteren 
bij donker leek. De afstand is minstens 5 kilometer. Om ons heen, maar vooral aan de zijde van de 
stad, liggen ± 40 schepen. Het is niet goed te zien door de vele eilandjes, maar waarschijnlijk liggen er 
nog veel meer. 
Vlak naast ons lagen 2 schepen van de Rotterdamse Lloyd, de Indrapoera en de ’Sibajak’, 2 zuster-
schepen. De een is om 4.00 uur vertrokken naar het noorden. De ander even later naar de stad, waar 
hij achter de vele verspreid liggende schepen uit het zicht verdween. Vanmorgen vroeg zijn er 2 
Nederlandse vrachtschepen de zee op gegaan. Een is er binnen gelopen om 10.00 uur, de ‘van 
Reusdale’, op de pijp komt het Duitse oorlogskruis nog door de verf heen. Een heel stuk van ons af 
ligt de Djimaoek en verscholen achter een paar anderen ligt er de ‘Bloemfontein’. Ook ligt op enige 
afstand een Nederlands hospitaalschip. Misschien liggen er nog meer die van hier niet te zien zijn. 
Zo is Nederland ook hier weer rijk vertegenwoordigd. Overal waar we tot nu toe geweest zijn, hebben 
we veel Nederlandse schepen ontmoet en dat terwijl het grootste deel van onze vloot vernietigd is. 
Zelfs de inlanders vertelden dat onze schepen veel beter zijn dan de Engelse. Alleen de Scandi-
navische landen doen wat het onderhoud aangaat niet voor ons onder. Zo ligt er vlak voor ons een 
Finse passagiersboot, een prachtschip.  
Maar de Nederlandse schepen zijn ook zo prachtig van model en glijden door het water. Om dat te 
zien hoeft men er echt niet zoveel verstand van te hebben. Trouwens, pas in den vreemde leert men 
inzien hoe enorm veel Nederland presteert, in verhouding tot andere landen. Dan ziet men ook, dat al 
is ons land nu een van de armste, wij ons weer spoedig zullen kunnen meten met de grootste landen. 
Oorlogsschepen liggen hier niet, al is Singapore de grootste oorlogshaven van het oosten, maar die 
kunnen wel ergens anders liggen. Er ligt hier wel een groot vliegdekschip en vanmorgen is er een 
grote Franse kruiser uitgevaren. De overigen hier zijn voor het grootste deel olietankboten en 
Liberty’s. Er zijn er vandaag echter veel vertrokken.  
We mogen hier in de haven ook weer niets kopen van de inlanders, op straffe dat anders de kantine 
gesloten wordt. De Engelsen zijn blijkbaar bang dat ze anders niet van hun dure kantinespullen af 
komen. Verder was er vandaag niet veel aan, hier en daar een inlands scheepje of een kleine motor-
boot, die naar een of ander schip moest. Aan onze schuit zijn ook enkele motorsloepen geweest, om 
enkele autoriteiten te brengen en te halen en om wat bagage en een paar scheepsofficieren naar de 
wal te brengen. 
 
 
 

                                                                              
Bataljons-mouw-embleem. 
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Op de Alcantara, 6 dagen wachtend op ontscheping voor Singapore. 

 
Vrijdag, 25 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
Het is wel zeker dat we hier toch van boord gaan. Enkele compagnieën hebben al moeten pakken. 
We liggen nog steeds op dezelfde plaats. Er was vandaag in de haven ook weinig te zien. Af en toe 
kwam er een motorbootje officieren halen en brengen.  
Vanmorgen heeft een Rode Kruisbootje de zieken van boord gehaald. En vanmiddag zijn de Engelse 
A.T.S.-meiden en Engelse soldaten van boord gehaald met een landingsbootje. Er waren nog jongens 
die hun hand op staken, maar dat was maar voor 10 tellen, want toen durfden ze niet meer.  
Op het ogenblik liggen in Port Diason hier op Malakka 16 bataljons, 3 stoottroepen, 2 uit krijgsgevang-
en kolonialen en 11 L.I.B., dat maakt samen met ons 19 bataljons. Ook liggen er de 1800 mariniers, 
die op Java geweest zijn, maar er weer afgestuurd zijn. Het is wel een geweldige tegenvaller, maar we 
konden niet anders verwachten dan dat we tenslotte ook op Malakka terecht zouden komen.  
De rantsoenen die de krijgsgevangen soldaten hier op Malakka kregen onder de Japanse bezetting, 
bestonden uit 5 slakken en wat in het wild groeiende groenten. 
Vanavond ben ik naar de film geweest, het was onze beurt weer en toen de film uit was lag er een 
stapel post; voor mij waren er 8 brieven, een ansicht en een briefkaart. Een brief van Pa van 22 
december, een van Koosje van 24 december en een van Afra van 27 december, een van Tante Aal en 
Koosje van 2 januari. 2 van het meisje uit Hoorn, een van haar zusje en een van Reini, de kaart is van 
Piet en Guurtje en de ansicht van een kennisje uit Hoorn. 
De stemming is nu ineens van de 0 op de 100 gevlogen, want we hebben de hele reis geen post ge-
had en zaten er met spanning op te wachten. Alleen de brief van Reini was een S.E.A.C., al het 
andere was nog aan Engeland geadresseerd, zodat ik nog meer post verwacht van de S.E.A.C. en de 
R.A.P.W.I., Batavia. Er zal nu wel weer gauw een nieuw adres komen. Dit is weer alles voor vandaag, 
het is middernacht en ik wil nog brieven beantwoorden. Van slapen zal wel niet veel komen, maar dat 
hindert niets voor een nacht en ik zal de eerste dagen wel niet veel aan schrijven toekomen. 
Deze brieven moet ik alle dagen bijhouden, anders vergeet ik de helft. 
 
Zaterdag, 26 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
Er is vandaag al heel weinig nieuws. We liggen maar te wachten tot we van boord moeten.  
Er ligt nu een tankbootje naast ons wat olie bij te laden. In de haven raakt het nieuwtje er ook af.  
Enkele schepen zijn vertrokken, een paar aangekomen. Verder was er niets te beleven. 
 
Zondag, 27 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
Het is vandaag zondag. Voor de rest is alles hetzelfde. Vanmorgen om 4.00 uur zijn er 2 compagnieën 
kwartiermakers vertrokken, daardoor hebben we het wat ruimer gekregen op dek. Er is ook veel 
bagage weggegaan. Er zwierven vandaag nogal wat haaien om het schip, die heb ik nu voor het eerst 
goed gezien. Het waren nog jonge beesten, 1½ à 2 meter ongeveer. 
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Maandag, 28 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
Vanmorgen is het hospitaal met alles wat erbij hoort van boord gegaan en een paar boten met baga-
ge. Het verschepen gebeurt meestal, zoals in alle havens, met kleine landingsboten. Die zijn daar 
prachtig voor en in de toekomst zal men ze er ook wel voor blijven gebruiken. Ze zijn heel rechthoekig, 
maar hebben een van voor naar achter sterk geronde bodem, waardoor ze het water gemakkelijk 
loslaten; ze zijn dan ook heel snel. Ook zijn ze daardoor heel wendbaar met hun dubbele roeren en 
schroeven. Het zijn de eenvoudigste bootjes van bouw die ik ooit gezien heb en geheel van hout. 
Doordat ze de motor achterin hebben, liggen ze achterover, zodat de voorste helft bijna geen diep-
gang heeft. Worden ze geladen dan drukt de lading de motor omhoog net als een hobbel, daardoor 
komt het dat ze zo’n groot draagvermogen hebben. Komt men ermee aan de kade, dan hoeft men de 
klep maar neer te laten en kan alles heel gemakkelijk in- en uitgeladen worden, vooral voertuigen. 
Vanmiddag hebben we algemene inspectie gehad om alle gestolen spullen weer terug te brengen. 
Dat kwam in de kampen haast niet voor, maar hier op het schip is het erg, al is er ook veel slordigheid 
bij. Er kwam een hele tafel met spullen vrij en toen iedereen die wat miste, daarvan zijn spullen terug 
had gehad, bleef er nog over. Ik houd mijn spullen altijd goed bij elkaar en miste alleen mijn veldfles, 
die was een week geleden van mijn plank gehaald, maar nu heb ik er weer een. Dat is goed ook, want 
het is aan het front het belangrijkste stuk van de uitrusting, nog belangrijker dan een geweer. Want 
zonder geweer kan men nog wegkruipen, maar zonder veldfles is men er gauw geweest. 
Al verscheidene dagen ligt er voor ons een prachtig groot passagiersschip, van dezelfde maatschappij 
als de Alcantara, iets kleiner, maar mooier. Het is het schip dat een paar dagen voor wij uit Engeland 
vertrokken, met Engelse troepen aan boord even voor Singapore op een mijn is gelopen. Daarbij werd 
de keuken weggeslagen. Ze krijgen nu al het keukengerei wat hier aan boord over is. Het schip kwam 
met enige slagzij binnen, maar de waterdichte schotten hielden het wel.  
Op een groot passagiersschip is het mijnengevaar tegenwoordig niet groot meer; ze zinken er bijna 
nooit van. Een vrachtschip heeft door de grote ruimten te weinig waterdichte schotten. Hier op dit 
schip is het gevaar al heel klein, door de enorme hoeveelheid reddingsmateriaal en de dubbele 
wachten in de mast.  
We zijn een drijvende mijn gepasseerd in de Straat van Gibraltar en even buiten Tricomale en in de 
Straat van Malakka zijn we ervoor omgevaren, maar nu liggen we rustig in de haven. 
 
Maandag, 28 Januari 1946 - ‘Alcantara’, Singapore                                                                                                                                                           
Wat ik vandaag gehoord heb heeft mij erg doen verschieten en wil niet uit mijn gedachten. Een van 
onze jongens is in het Hollandse kamp geweest in Singapore en werd daar niet aangekeken, alsof hij 
een koloniaal was. Hij werd door een kennis bij zijn oom gebracht (zijn ouders waren verleden week 
naar Holland vertrokken) en die vertelde hem hoe het op Java toegaat. De extremisten hebben daar 
geheel de macht in handen en vermoorden iedere blanke die ze te pakken kunnen krijgen. Op straat 
in de steden is men dan ook geen moment zijn leven zeker. De Ambonezen vechten als duivels en 
slachten de terroristen af bij honderden, maar ze hebben bijna geen wapens en krijgen ze ook niet en 
ze zijn ook veel te klein in aantal. Er liggen over geheel Java nog duizenden blanken in kampen, die 
worden bewaakt door Japanners. Maar af en toe overvallen de extremisten zo’n kamp en moorden 
alles uit. De Engelsen zijn er door de Nederlanders gehaat als de pest, omdat ze niet ingrijpen; alles 
hun gang laten gaan en door hun verwaande houding. Wij zijn hier in Malakka met 16.000 man, 2 
bataljons stoottroepen, 12 L.I.B., 1 mariniers, 2 kolonialen en de 3 hier op het schip. Waarom worden 
we niet ingezet?… 
Wij vormen een leger dat zeker in staat is hetzelfde te presteren als de Engelsen. De algemene geest 
bij onze jongens is dat we lang niet voldoende afgericht zijn. Maar de Engelsen zeggen van de man-
nen die op Port Dickson zitten, dat het prima gevechtssoldaten zijn en die zijn met nog minder opleid-
ing dan wij uit Holland gegaan en hebben op Malakka niets uitgevoerd.  
En als wij dan niet klaar zijn, de mariniers zijn in Amerika prima afgericht en onze kolonialen waren de 
beste rimboesoldaten ter wereld. Dit alles en nog honderden kleinigheden doet de haat tegen de 
Engelsen steeds toenemen, temeer daar we nog aan Engeland gebonden zijn.  
De Nederlandse regering, die het volk niet wil verontrusten en die het van de berichten van de 
Engelsen moet hebben, heeft gezegd dat alles rustig is. De werkelijkheid is heel anders, we krijgen 
daar een zware en moeilijke, maar toch prachtige taak. En als straks de andere bataljons uit Holland 
komen en de dienstplichtigen, dan redden we het wel. Maar het kan nog jaren duren voor alles de kop 
ingedrukt is en ondertussen worden de blanken die er zitten afgemaakt. In de Haagse Post moet een 
stukje gestaan hebben van dezelfde strekking. 
En nu mijn nieuws: vanmorgen kwam er een schuit met voedsel aan, die werd gelost door Japanse 
krijgsgevangenen. Ze werden door de inlandse bewakers aangepakt als in de concentratiekampen. 
De scheepsbemanning bekogelde hen met gare aardappelen, maar voor de bewakers regende het 
sigaretten. De Jappen hoefden niet op te kijken of ze kregen een snauw en een trap. De gruwelen van 
de Jap zijn veel erger dan in Dachau of Buchenwald. Ook zijn er in de Japanse kampen duizenden 
gestorven aan malaria, doordat ze vrouwen zowel als mannen geheel naakt lieten lopen op een 
doekje na van 20 cm². Ook zijn er veel gestorven aan de beri-beri. Die ziekte ontstaat door het eten 
van blanke rijst, zoals wij die in Holland eten. Dan krijgt men gebrek aan vitamines, waaraan men op  
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den duur sterft. De ziekte wordt voorkomen door het eten van rijst, waar het rode zilvervlies nog om 
zit; hierin zijn de nodige vitamines ruim aanwezig. Ook door voldoende bijvoeding van groenten en 
vruchten wordt de ziekte voorkomen. 
Vanmiddag is het bataljon stoottroepen aan wal gegaan, morgen gaan wij. Ook de Rode Kruis-zusters 
zijn meegegaan. Met een flink landingsvaartuig gingen ze weg. Het was een mooi gezicht, de hele 
schuit vol met soldaten in de lichte uniformen en het was natuurlijk een gejoel van jewelste. Vanavond 
laat heb ik al mijn vuile goed nog even gewassen en zit nu in mijn zwembroek. Als alles morgenocht-
end weer droog is kan ik het weer aan. Want schone kleren op reis zijn goud waard! En als we daar 
aankomen, kan ik ook meteen weer schoon goed aandoen.  
Onder het wassen kwam er weer een lading post aan, maar ik moest eerst mijn werk af hebben.  
Er waren voor mij 3 brieven en 2 KP-blaadjes, 1 van Willem, 1 van Woestenburg en 1 van een kennis-
je uit Hoorn.  
Misschien kunnen jullie de Waterlander eens een maand lang opsturen, zonder porto, alleen met op-
schrift en het adres op een band. Ik schrijf dan zo gauw mogelijk of ze over zijn gekomen. Het kost 
alleen wat moeite en kranten gaan hier van hand tot hand, tot er geen leesbaar stukje meer aan zit.  
Als ik nu weer schrijf is het vanuit Malakka. Ik kan me nog geen idee vormen wat we daar zullen 
vinden. De geruchten wekken goede verwachtingen en ik twijfel er niet aan of het zal mij wel bevallen. 
 

De ‘Alcantara’ waarmee wij van Southampton naar Singapore zijn gegaan.  
Tussen de mast en  de pijp heeft nog een pijp gestaan maar die is weggeschoten door een Duitse luchttorpedo. 

 
Woensdag, 30 Januari en Donderdag, 31 Januari 1946 – Singapore / Chaah 
We zijn aan de wal in de tropen. Zeven  uur met de trein vanaf Singapore en een half uur met de auto; 
op een vliegveld, aangelegd door Nederlandse gedetineerden en krijgsgevangenen onder de 
Japanners. Nu werken hier 300 Japanners om ons kamp in orde te maken. We liggen in tenten die 
wegspoelen als het regent. En blijven ze staan, dan spoel je eruit. We zakken tot onze enkels in de 
klei; ik ben net een kleipop, daarom is mijn brief zo smerig.  
We hebben in 24 uur niets gehad dan een paar biscuits, een worstje, enkele bananen, een paar stuk-
jes kokosnoot en een paar ander vruchten. Maar de stemming is prima. Ze hebben ons geleerd, dat 
we in de tropen alle dagen schone kleren aan moeten trekken en 3 keer per dag onder de douche, 
maar hier is amper voldoende drinkwater. De kali is hier een kwartier lopen vandaan. Maar gisteren 
gingen de Engelsen erin baden en toen kwam een oude tijger hen gezelschap houden. Dat vonden ze 
niet leuk en toen zijn ze naakt naar het kamp terug gerend. 
 
Gisteren om 16.00 uur hebben we boven op het dek van de schuit gegeten, want beneden hadden we 
alles schoon gemaakt. Om 17.00 uur vertrokken we met een landingsboot. Wat was het water vreemd 
dichtbij en als we naar boven keken, zagen we hoog boven ons de railing waarover de achterblijvers, 
die er vandaag vanaf zijn gegaan, ons hingen toe te juichen. 
We hadden nooit beseft dat we zo hoog gezeten hadden. We konden nu goed zien hoe groot het 
schip is, dat kunnen jullie wel begrijpen als je rekent dat hij 34 reddingsboten meevoert, buiten de vele 
vlotten. Iedereen was in de beste stemming, het strijdlied galmde over het water toen we wegvoeren. 
Langs het Franse vliegdekschip blies de hoornblazer de Franse reveille en langs een Nederlands  
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schip zongen we het Wilhelmus. Bij alle schepen waar we langs gingen was het een gejuich van je-
welste; een troepentransport heeft altijd veel bekijks.  
Aan de kade wachtten mariniers ons op om de bagage over te laden. Er waren ook bootjes met 
Japanse krijgsgevangenen. Na te zijn opgesteld ging het in mars naar het station. We hadden alleen 
onze broodzak op ons rug, een drinkkruikje en ons geweer. De ransel en plunjezakken werden op 
auto’s vervoerd. We kwamen nog langs enige grote landingsboten waarvan de grote deuren wijd open 
stonden.  
 
Op het station, waar we tot 7.00 uur ’s morgens zouden moeten blijven, liepen kinderen Japans nood-
geld te ruilen voor sigaretten. Ze gaven voor 10 sigaretten 1.000 dollar, maar het werd al gauw ver-
laagd naar 5 dollar. Toen ik ze 2 sigaretten aanbood, kreeg ik 1 dollar. Toen probeerde ik het met 1 
sigaret, en kreeg  weer 1 dollar. Toen ik een biljet van 10 dollar wilde ruilen voor een munt van 5 cent, 
deden ze het niet, want ze hadden er van 5 cent niet zoveel. ’s Avonds kwam er een oude man en die 
deelde er zo wat uit; toch is dit geld in Nederlands-Indië nog het enige betaalmiddel.  
Enkele jongens gingen de stad in, daar was alles erg duur, een sigaret voor 20 cent. Er zijn in de stad 
stakingen geweest van de Chinezen, omdat er een paar vastgezet waren die pro-communistisch 
waren. Omdat alle winkels in handen van Chinezen zijn, gaf dit een grote stagnatie, maar nu is die  
weer opgeheven. Door de militaire politie werd al gauw het station afgezet, zodat de jongens de stad 
niet meer in konden. De trein van de stoottroepen vertrok daags ervoor 3 uur later, doordat er jongens 
nog niet terug waren. Maar ik wilde toch op verkenning en ben achter het station, door het hek de weg 
op gegaan. Die heb ik een paar kilometer afgelopen en toen terug. Het was een heerlijke koele avond, 
de krekels, kikkers en vogels lieten hun geluid horen. Aan weerskanten van de weg stonden allerlei 
soorten kampen, bewaakt door groetende bruine soldaten, de riksja’s met de vlugge bruine ventjes 
ervoor die af en toe vroegen of ik mee wilde, en de groepjes hoge bomen en palmen met daartussen 
de prachtige tropenvilla’s, dat alles maakte dit tochtje onvergetelijk, temeer daar het heerlijk liep na 
een maand op een voortdurend trillende bodem te hebben gestaan.  
 
Toen ik terug kwam lagen de meesten te slapen op het perron en ben ik ook maar een paar uur gaan 
liggen, al sliep ik niet lekker op de harde stenen. Om 7.30 uur vanmorgen, na wat thee gedronken te 
hebben, vertrok de trein. Langs dessa’s en kampongs, uitgestrekte rubberbossen waaraan de gehele 
oorlog niets gedaan is, langs moerassen, kali’s en sawah’s, langs platgebrande bossen, oerwouden, 
bergen en heuvels, olieboortorens, Jappen- en soldatenkampen. Rond de kampongs stonden de 
bananen-, kokosnoten-, bamboe-, dadels- en andere vruchtenbomen. Ook groeide er het suikerriet, 
rijst, pinda’s en wel 100 andere vruchten en groenten. Hier en daar liepen zeboe-koeien en zagen we 
prachtige irrigatiewerken, maar die zijn er uitsluitend in het belang van de blanken. Niet als op Java, 
waar ze in de eerste plaats voor de inheemse landbouw aangelegd zijn.  
De huisjes waren van stro; onze rieten tent in de Schermer was een paleis voor ze geweest. Alleen in 
de grotere dorpen waren ze beter. De dorpen zijn altijd gebouwd zonder enig verband; hier en daar 
neergeplante huizen. Op de stations kwamen kinderen en mooie bruine meisjes met kokosnoten, 
bananen, een soort vruchten die eruit zien als sugetti, van binnen oranje en er zitten kleine zwarte 
pitten in, die gooit men eruit. Het vruchtvlees is zacht en heel lekker, ze doen heel weinig voor de ana-
nas onder, die hier ook royaal te koop is, en dan was er nog een vrucht die eruit zag als een ongepel-
de kastanje en die gepeld heel zacht en lekker is. We hadden geen geld dus ruilden we ze met siga-
retten.  
 
De platgebrande bossen waren nu nieuwe plantages. Het stond nog vol met boomstronken en half 
verbrande stammen lagen overal verspreid; die worden niet opgeruimd, maar er wordt tussenin ge-
bouwd. Laten verrotten gaat vlugger dan het opruimen van duizenden bunders hout.  
Een uur voor het eindstation zagen we de palmbossen waar de palmpitten gewonnen worden voor de 
olie. Aan het station stonden de auto’s ons op te wachten. Even overladen en daar ging het weer 
langs de bossen naar ons kamp, waar we om 15.00 uur aankwamen. Er werd ons een tent aange-
wezen voor 12 man, een ‘sectie’. De tenten zijn vierkant, 4 ingangen en 4 ramen van 4 dik binnen en 
ze hebben een dubbel dak, 20 cm boven elkaar. Toen we er een half uur in waren, kwam er een 
regenbui, ongeveer als een kleine donderbui in Holland en spoelde het water door de vlakke bodem 
de tent in. Later hebben de Jappen er een gootje om gegraven, om het water af te voeren. Maar als 
we eens een echte regenbui hebben, heb ik er niet veel vertrouwen in. Eergisteren heeft het hier zo 
geregend, dat bijna alle tenten in elkaar lagen.  
 
Het kamp bestaat uit 300 tenten en is in 4 dagen voor ons gebouwd. Er staan een twintigtal keukens 
en even buiten het kamp zijn de wc’s. Dat zijn grote kuilen met een dichte vloer erboven, waarin gaten 
waar men boven gaat zitten. Het gat wordt afgesloten door een plank met stok, dat is in de tropen 
noodzakelijk. Ook de closets in de stad zijn zo, omdat gewone wc’s zoals in Holland, te gevaarlijk zijn 
in verband met het overbrengen van ziekten. 
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Aan 3 kanten is het grote vliegveld omgeven door palmbossen. Aan de 4

e
 zijde zijn veldjes van inland-

ers, maar daarachter beginnen de palmbossen weer. Op 20 kilometer afstand aan weerszijden liggen 
hoge bergen waarvan de hellingen ook weer begroeid zijn met hetzelfde palmbos. Dat maakt al 40 
kilometer, zoals we het nu kunnen bekijken en dan wat er misschien nog achter ligt, dat is een plan-
tage. Voor water zorgen tankwagens die hun water uit de kali halen. 
 
’s Middags hebben we hard gewerkt om de slaapplaatsen in orde te maken. Er werden balken en 
bamboelatten neergelegd en daarover grote kokosmatten en erboven de klamboe. Dit is een kooi van 
sterke gordijnstof, 2 meter lang, 1½ meter hoog en 1 meter breed tegen de muskieten, al heb ik er nog 
niet een gezien. Om 17.30 uur moesten we aantreden met lange broek en een pil, ook al tegen de 
muggen die er alleen zijn als het donker is. Even later was het eten halen. Voor het eerst in 24 uur dat 
we wat kregen; gedroogde gekookte aardappelen, vlees en vet. Het was voor het eerst sinds een 
maand dat we lekker veel vlees en vet kregen. Als nagerecht kregen we ananaspap. Ik heb in lang 
niet zo lekker gegeten. De enige armoe was dat het ondertussen stikdonker was en er geen lampen 
waren. Maar de tropenavond was heerlijk, al hebben we er niet lang van genoten. We zijn vroeg naar 
bed gegaan; na zoveel belevenissen waren we best vermoeid. 
 
Vrijdag, 1 Februari 1946 - Chaah   
Vanmorgen om 6.00 uur was ik er weer uit. In het vervolg is het om 5.30 uur reveille. Vannacht heb ik 
weleens aan mijn heerlijke hangmat gedacht, ik lag met mijn rug precies op een stuk bamboe, maar 
dat veranderen we vandaag wel. In East-Hampstead had ik een zaag gekocht voor ons peloton om 
brandhout te zagen, we vonden het zonde om hem te laten liggen en hij kon nog van pas komen, dus 
heb ik hem steeds meegenomen en ze hebben mij soms weleens uitgelachen: “denk je dat je daar 
kachelhout nodig hebt”. Maar nu komt de hele comp. hem lenen. Er moet van alles gemaakt worden 
en overal is een zaag nodig. Nu is het mijn beurt om te lachen. 
 
Vanmorgen kregen we weer een echte Hollandse pap, dat is wat anders als de waterpap van de 
Alcantara. Na het eten zijn we naar de kali gegaan met een ploeg een half uur lopen. Achter het kamp 
waren Jappen bezig. Het metershoge gras en slingerplanten weg te hakken, waar nog meer tenten 
moesten komen. Daarin moesten we achter elkaar langs een smal pad naar de verste hoek en gingen 
daar de weg tussen de palmbomen, daar waren we ook meteen in de kampong. Geen gewone, maar 
door de plantage aangelegd. Dit waren heel goede en prachtige huizen. Eerst een betonnen vloer en 
daarboven op 2 meter hoge palen het huis stevig van hout opgetrokken. De mensen stonden hier en 
daar langs de weg en lachten vriendelijk. Enkele mannen brachten het Japanse saluut, met de hand 
dwars voor de pet, nu uit sympathie onder de Jappen waren ze dat verplicht, anders werden ze ge-
vangen genomen en voor het bajonet-oefenen van de Jap gebruikt. Die wierpen soms kinderen van 1 
à 2 jaar een eind in de lucht en vingen ze op de bajonet op. En niet voor oefening maar gewoon als ze 
aan het passagieren waren. Jongens en meisjes tussen 14 en 20 zijn hier haast niet meer, uitgemoord 
en de meisjes werden eerst verkracht. Dit zijn een paar staaltjes van de Japanse mentaliteit. 
 
De Jappen die hier werken zijn mariniers van het zo beruchte korps zwemtroepen, dat Singapore ver-
overd heeft. Met dezelfde gore tronies als de moffen. Maar ze zien er niet zo slaafs uit, ze werken 
kalm en rustig door en zeggen niet veel, wij doen net of ze er niet zijn. Ook zag ik hier de eerste slang, 
dat wil zeggen, slangetje. Hij was 1 cm. dik en een halve meter lang, hij zat tussen een paar kammen 
bananen aan een bananenboom. Na nog een 10 min. lopen kwamen we aan de kali, een snel 
stromend riviertje, ± 10 meter breed. Hier en daar lagen er boomstammen in. Het is 30 cm diep, het 
water was nu weer mooi helder en heerlijk fris. Na 2 dagen niet wassen en baden was het een heer-
lijke opfrisser. Na het baden ging het weer op huis aan. Heerlijk galmde het strijdlied over de kampong 
en palmen. ’s Middags heb ik mijn schrijven eens opgehaald, wat ik achter liep. Vanavond was het 
heerlijk koel, kikkers kwaken, duizenden krekels laten hun stem horen en rondom het kampvuur klinkt 
het “nooit zal ik vergeten die donkere nacht”. Deze avond met zijn romantiek, deze hele dag met zijn 
brandende zon, zijn prachtige bossen, de vriendelijke mensen, sprookjesachtige kali, slingerend tus-
sen de met duizend soorten planten begroeide oevers, dit alles maakt deze dag tot de dag waar ik 10 
jaar op gewacht heb, en op deze dag volgen er meer. Ondanks alle moeite en behelpen is het leven 
hier ideaal. 
 
We zullen het wel zwaarder krijgen als nu, maar ik heb mijn grootste ideaal bereikt. Nu nog naar Java, 
dan is alles goed. Al jaren heb ik dit leven gewild, maar ik had niet gedacht dat het zo goed zou zijn en 
zo is het met zo velen. Nog nooit is de stemming zo goed geweest en alles staat ernaar dat we hier 
een prachtige tijd tegemoet gaan. Ik schrijf alles zoals ik het zie, niet meer of minder. Zo is er weer 
een dag om en zie ik de volgende weer vrolijk tegemoet. 
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Onze enige wasgelegenheid, het modderwater van de kali, ‘Sungai Simpang Kiri’, 20 min. lopen van het kamp. 
 
Zaterdag, 2 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                             
Vanmorgen zijn we weer naar de kali geweest, langs een andere weg als gisteren, een uurtje lopen. 
De hele weg zingen, heerlijk gezellig. 
Een lekker zonnetje op de rug, het kon niet beter. Het klimaat hier valt best mee. Om 6.00 uur komt de 
zon op; het is dan heerlijk fris weer. Om een uur of 8 begint het langzamerhand warm te worden en 
van 12.00 tot 16.00 uur staat de zon op zijn hoogst en is het zo warm als een hete dag in juli in Hol-
land. Maar als er een windje staat, wat hier evenveel gebeurt als in Holland, is het niet erg heet. Ook 
niet als de lucht bewolkt is, wat hier ook even erg is als in Holland en dan is het hier ook een veel aan-
genamer warmte, door de vochtige lucht. Alleen zweet men hier veel meer, zodat men ook weer liters 
water moet drinken om niet uit te drogen. Om 17.00 uur neemt de warmte al weer af en is het zulk 
heerlijk weer als men in Nederland heel zelden vindt. En dan mist men daar nog de romantische 
tropensfeer. Daarbij komt nog dat ieder die het kan weten zegt dat Malakka heter is als Java.  
Vanmorgen bij het baden in het frisse water van de kali, waaide er een zacht windje en was de lucht 
bewolkt, maar als men nat een tijdje stil stond, was het nog net fris genoeg en het was toch al 10.00 
uur. Ook onder de bomen is het nooit warm. En dan is alles hier als tenten, huizen en kleding op de 
warmte ingesteld. Naar mijn idee is het weer hier ideaal, de enkele dagen dat het hier werkelijk bloed-
heet is, nemen we maar op de koop toe. 
De waar wij aan de kali komen daar licht een houten brug over. Benedenstrooms van de brug wordt 
gebaad, bovenstrooms wordt er drinkwater uitgepompt. Dat loopt in grote linnen zakken. Die zijn rond 
en hebben een doorsnee van 2 à 3 meter. Zijn ze leeg dan liggen de schuin naar binnen lopende 
banden van 50 cm hoog op de bodem, aan het boveneinde van deze wanden zitten stukken kurk die 
als er water in loopt, de wanden opheffen. Zijn ze vol dan gaat er een hoeveelheid chloor in om te 
zuiveren. Na een half uur een ander middel om de chloorsmaak weg te nemen, en is het na een kwar-
tier zonder gevaar te drinken. Deze installatie wordt bediend door inlandse soldaten. De kleine kinder-
en tot 4 jaar lopen hier, op een touwtje om hun buik na (wat nooit ontbreekt) geheel naakt. Overdag 
lopen de mensen er slordig bij in oude kleren. Maar dat is in Europa ook zo. Maar op hun best hebben 
ze ook hele goede kleren en ze zijn heel schoon. De vrouwen lopen op hun best, in lange broek met 
heel wijde pijpen en een kort jasje, alles van heel dun en bont gekleurd goed. De mensen hier zijn ook 
niet lelijk, er zijn bij de jonge meisjes wel, waar een Hollandse nog jaloers op zou worden. 
Wat de dieren betreft, de muskieten zijn hele gewone muggen, ik voel het niet eens als ik een prik 
krijg en ze zijn er alleen als het donker is en hier zijn er dan nog heel weinig. Dat men er zo bang voor 
is en zoveel voorzorgen tegen neemt is alleen omdat er malariamuggen tussen kunnen zitten. Andere 
insecten als vliegen en torretjes die je in Holland ’s zomers zo kunnen plagen overdag zijn hier al heel 
weinig. Tegen de slangen moeten we voortdurend ‘anklets’ dragen om de benen te beschermen en in 
de rimboe een lange broek. Maar aangezien de inlanders altijd op blote voeten lopen en bijna nooit 
gebeten worden, is dat ook niet erg. Een slang gaat trouwens een mens uit de weg als hij niet schrikt. 
Alleen de spinnen, daar heb ik het niet op. Als er noten geplukt moeten worden gaan de inlanders 
altijd het eerst het bos door om met stokken alle spinnen dood te maken. Deze lieve beestjes zijn 5 
cm in doorsnee en als een flinke vuist met de poten mee. Loop je hun web stuk, dan schieten ze toe  
en steken. Die steek is giftig en kan heel wat last veroorzaken, al is het nooit dodelijk. Zelf heb ik ze 
nog niet gezien, maar heel wat jongens wel. Volgens de inlanders moeten hier veel everzwijnen zitten. 
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Ze hebben tenminste gevraagd of wij er geen drijfjacht op wilden organiseren omdat ze zoveel schade 
maken aan hun tuinen. Eenmaal is hier een tijger gesignaleerd. Maar overigens heeft men daar ook 
niet van gehoord. Vanmiddag deelde de B.C. mede dat er niet meer met de burgerbevolking bemoeid 
mocht worden, omdat we hier in een vijandig land zijn. Dit was hem bekend gemaakt door de Indische 
commandant. Dat het hier op een uitbarsting staat is heel goed mogelijk, maar dan tegen de Engelsen 
en niet tegen ons. Als reden werd opgegeven dat we voor ogen moesten houden, dat de rode klei 
waaruit dit gehele vliegveld bestaat en dat er een meter dik op ligt, door blanken –ook Nederlanders- 
opgebracht is met mandjes van uren ver. Alsof deze mensen er iets aan kunnen doen wat de Jappen 
deden met hun gevangen. En dat zij het niet wilden doen,…. Wij wilden ook niet voor de mof werken 
en dat ze met de Jap zouden heulen is wel heel erg onwaarschijnlijk na alles wat ze ervan geleden 
hebben. Weer eens een staaltje van Engelse mentaliteit, maar wij staan nog onder het tuig en hebben 
er maar rekening mee te houden. De stommelingen, denken zeker dat wij alles zomaar slikken en 
vergeten dat Nederlanders van alles het fijne willen weten en ook altijd aan de weet komen. 
Vruchten zijn hier talrijker en lekkerder dan in Holland. De kokosnoten die we in Holland kochten 
wedren heel rijp geplukt. Hier worden ze groen geplukt, dan is het vruchtvlees de helft dunner maar 
lekker zacht en zitten ze stampvol met melk en dat is het lekkerste van de vrucht. Bananen zijn hier 
van smaak even lekker als in Holland, alhoewel niet beter. Alleen heb je hier een soort wat de helft 
kleiner is en die zijn wel lekkerder. Vanavond in het donker zaten we buiten op de met een paar 
jongens, sergeant Visser en onze vaandrig te praten. De tropenavond maakt een intieme en 
vertrouwelijke sfeer. Het kwam over verschillende dingen maar steeds kwam naar voren hoe geweldig 
we het hier naar ons zin hebben. Ook vroeg ik de vaandrig naar zijn mening wat betreft de order om 
de bevolking links te laten liggen. En die vertelde dat er weer verschillende plantages zijn beginnen te 
werken en als wij nu te vriendelijk zijn voor de bevolking, dan zou dat voor de koelies van deze 
plantages aanleiding zijn om hun werk niet meer zo goed te doen en ook eens bij ons te komen kijken 
en te handelen. Een vaandrig mag nu eenmaal niet vrij zijn mening uitspreken, maar het komt daar op 
neer dat als wij vriendelijk voor de mensen zijn, ze gaan inzien dat er toch ook blanken zijn die ze niet 
als minderwaardig beschouwen. En dat zou voor hun aanleiding kunnen worden om zich nog feller 
tegen de Engelsen te verzetten. En dat wil de Engelsman voorkomen, want zijn positie hier staat 
uiterst zwak. Een van onze korporaals vertelde dat hij in Singapore met een Engelsman de stad in 
geweest was. Een oud vrouwtje bood kokosnoten te koop aan, de Engelsman vroeg wat ze kosten, 
dat was te duur. Hij nam de kokosnoot en toen het mensje om geld durfde te vragen gaf hij haar een 
duw. Bij een stalletje kocht hij een tros bananen, betaalde ze, maar nam er nog een halve tros bij. 
Jongens die voor sigaretten het waardeloze Japanse geld ruilden, scheurde hij het uit handen en 
verscheurde het voor hun aan stukken. Zo kweken ze de haat en ondermijnen hun gezag. 
Een van de jongens had met een bruine soldaat gesproken en die zei hetzelfde wat ook de bevolking 
zegt; “de Jappen en Engelsen zijn schurken, maar de Amerikanen en Hollanders zijn best”. En nu 
moeten we er even rekening mee houden dat het Engels leger hier voor ¾ uit inlanders bestaat, die in 
niets voor een blanke soldaat onder doen. En aan wat wij hier horen over de vrijheidsbeweging in 
Malakka en Brits Indië is het duidelijk dat deze landen binnen enige tijd voor de Engelsman verloren 
zullen gaan, want door zijn mentaliteit is de Engelsman niet in staat deze volken weer op zijn hand te 
krijgen; en dat kunnen wij wel. 
Als wij naar Indië gaan met dezelfde geest als er steeds in de troepen hier op Malakka gezeten heeft, 
dan zullen we beslist op den duur op Java gezien worden als in Noordwijkerhout, in Engeland en hier. 
Door geestelijke meerderheid zullen we Indië terugveroveren en altijd op onze hand houden, ook als 
het zelfstandigheid krijgt. Daarvan zijn we allen overtuigd en dat vertrouwen houdt de goede geest 
erin. Een ander Brits-Indisch soldaat vertelde dat hij volgende week weer naar Java moest, die vent 
was dol op vechten. Hij had met Hollanders gevochten, die konden vechten, zei hij. Maar de Engelsen 
kunnen goed drinken, eten en roken, als ze moeten vechten geven ze zich zo over. Toen ik later in 
bed lag heb ik nog wel een uur wakker gelegen, denkend aan alles waar we over gepraat hebben. En 
ik voelde mij zo heerlijk blij dat ik hier heen gegaan ben. Niet alleen heb ik hier het leven waar ik altijd 
naar verlangd heb, maar vooral om te werken voor een ideaal dat Nederland groot zal maken en het 
meest beminde land in de wereld en tevens om miljoenen inlanders een beter bestaan te geven en die 
idealen zullen ook zeker verwezenlijkt worden. Nog enkele weken en we gaan aan de slag voor een 
nieuw Nederland. 
 
Zondag, 3 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                                  
Het is vandaag zondag en we hebben mis gehad in de open lucht. Er was een hemel gemaakt van 
tentzeil waar het altaar onder stond. Zo buiten is het mooier als in de mooiste kerk. Later begon het te 
regenen en de hele dag tot vanavond hebben we een druilerig regentje gehad. Ik heb de hele dag 
zitten schrijven. Vanavond voor het donker hebben we een stukje omgelopen. Net als in East-Hamp-
stead over een spoorlijntje dwars door de bossen. Ook aan deze palmplantage is de gehele oorlog 
niets gedaan en duizenden planten staan hier nu zo dicht onder de palmen tot een hoogte van 1 à 2 
meter en zo dooreen slingerend dat om er door te breken men een uur nodig heeft voor een halve 
kilometer.  
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Na bij een inlander bij zijn huisje wat gepraat te hebben (ik gaf hem een sigaret om hem wat op zijn 
gemak te stellen; deze mensen zijn teveel gewend onderdrukt te worden), zijn we langs de weg terug 
naar het kamp gegaan. Uit het bos kwamen allerlei geluiden voort, het geluid als van duizenden 
autoclaxons klonk boven alles uit; een mooi geluid met een zacht zilveren klank. 
 
Maandag, 4 Februari 1946 - Chaah 
Vanmorgen hebben we voor het eerst sinds Noordwijkerhout weer dienst gehad. Nog heel kalm aan 
en alleen nog wat ophalen wat we al gehad hadden, maar er komt weer wat leven in en het is wel zo 
fijn. Vanmiddag heb ik in de kali wat kleren gewassen, dat gaat hier gemakkelijk. Zeep is er niet voor 
nodig. We slaan er enige tijd mee op het water en het kan zo vuil niet zijn, maar het is mooi helder, 
vooral als het in de zon gedroogd is. Gisteren zag een schildwacht een lichtje op hem af komen, hij 
riep het aan en toen het niet stopte schoot hij erop, maar het bleek een vuurvliegje te zijn. Die vliegen 
hier meer als grote vonken in de lucht. 
 
Dinsdag, 5 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                       
Vanmorgen hadden we een gebrek aan water. Er was tekort benzine voor het vervoer. Toen heeft 
‘luitenant’ Meindert Timmer een kokosnoot gekocht en hadden we allemaal weer wat te drinken. In 
zo’n groene kokosnoot zit wel 1½ liter vocht; heerlijk fris en helder.  
Ik heb de hele dag tentwacht en dus niets te doen. Ik heb maar weer zitten schrijven. Na de middag 
hebben we een paar maal een plasregen gehad, die het hele terrein onder water zette. De Jappen 
hebben gleuven om de tenten gegraven waardoor het water weg kon, maar die stonden heel gauw vol 
en bij sommige tenten liep het water binnen. Onze tent had daarvan geen last maar lekte door, zodat 
sommige jongens hun bed uit dreven ’s avonds. 
 
Woensdag, 6 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                     
Vanmorgen regende het nog aan één stuk door. Alles is weer een modderpoel en alles is vochtig. Ik 
had niets geen last van inregenen gehad, maar mijn kleren waren evengoed klam. De geweren waren 
gaan roesten en we hebben de grootste moeite om ze weer blank te krijgen. Vannacht is de 
stafcompagnie vertrokken en wij gaan hier over een dag of 4 vandaan, 190 km naar het noorden. Ook 
in een tentenkamp vlak bij een badplaats aan de Zuid-Chinese zee. We komen daar in plaats van met 
12, met 6 man in een tent. Dit is een kamp voor afgetrainde soldaten en voor ons te zwaar zeggen de 
Engelsen. Het is mij best, nu krijgen we weer wat anders te zien. Als ze ons zo af en toe laten 
verhuizen, dan heb ik het allang naar mijn zin. 
We gaan met alles in auto’s, dan kan een mooie reis worden. Het aantal inlanders wat hier komt om 
vruchten te verkopen neemt steeds toe, vooral veel Chinezen. Vooral de Chinese meisjes met hun 
grote strooien punthoeden, sandalen en lange wijde broek en kort jasje in de bontste kleuren met een 
stok over de schouder waaraan 2 manden, zijn heel aardig en verkopen natuurlijk het meest. Er is 
vandaag ook weer post aangekomen, maar voor mij was er niets bij. Het is tot 17.00 uur aan een stuk 
regen gebleven. Om 16.00 uur zijn we door het bos naar de kali gegaan. Het water was nu 1½ meter 
en de stroom zo sterk dat als men er tegenin zwom men evengoed stroomafwaarts ging. Zelfs staan 
blijven in het water, waar het maar 1 meter was, was onmogelijk. We moesten dan ook steeds een 
stuk terug lopen als we te ver wegdreven, maar het ging heerlijk. Ik had mijn kleren al 3 dagen aan, 
toen ben ik er zo in gedoken. Later de kleren even uitgewassen, thuis ondergoed aan en het was weer 
voor elkaar. ’s Avonds zijn we met z’n vieren naar het Brits-Indisch hospitaal geweest. Langs het 
spoorlijntje door het stikdonkere bos. Dat deed weer denken aan East-Hampstead. Weer klonk steeds 
de roep van de voorste man, die aan de anderen doorgegeven werd. “Wissel” als we langs een wissel 
kwamen en op moesten passen er niet over te struikelen. Maar was het bos in Engeland doodstil in de 
nacht, hier klonken de duizenden geluiden der wildernis. Duizenden zilveren claxons met hun hels 
kabaal voortgebracht door een onbekend en geheimzinnig wezen. Het gesjirp der miljarden krekels en 
duizenden andere geluiden vervulden de lucht. In het hospitaal liepen we langs de galerijen met 
inlandse soldaten. Tot we aangeroepen worden: “Ah, Dutch soldier, my friend”. En we bij een paar 
inlanders gingen zitten. Ik spreek maar enkele woorden Engels en zij spreken het met dialect, maar 
we begrepen elkaar best. Ze kwamen uit hetzelfde dorp in Brits-Indië en hadden in Birma en Bengalen 
gevochten. En hadden al heel weinig met de Engelsen op, want zelfs de Engelse dokters deugden 
niet. Maar als het Holland of Amerikaans was, was het goed. 
Ook de Zuid-Afrikanen waren goed. Na nog wat gepraat te hebben en wat foto’s bekeken, was het 
onze tijd. De Engelsen waar we wat water vroegen waren zo stug en zeiden haast niets. Zij kunnen 
niet begrijpen dat een Hollander op voet van gelijkheid met een inlander omgaat. Maar dat is licht te 
begrijpen, zelf staan ze veel lager dan een inlander, dat kunnen ze zich moeilijk gelijken noemen. 
Daarna ging het weer terug door het stikdonkere palmbos. Zulke avonden vergeet men niet. En onder-
weg moest ik er dikwijls aan denken; “Dit moest Kees nu een mee kunnen maken”. Wat zou hij geniet-
en. Wat zijn we eigenlijk anders als toeristen, pioniers die de weg moeten banen voor de dienstplicht-
igen die ons komen aflossen. Ik moest er ook aan denken dat ik nooit had kunnen dromen nog eens 
zo’n mooie tijd te zullen meemaken en zo hebben we nog een tijd voor de boeg. 
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Donderdag, 7 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                        
Het is weer droog geweest vandaag. 
Vanmorgen van 9.00 tot 11.30 uur hebben we een mars gemaakt. Langs de rode kleiwegen, nog 
modderig van de regen, ging het tussen palmbossen door. Heuvel op, heuvel af maar toch langzaam 
stijgend, tot we op top bij een verlaten landhuis kwamen, waar we rust hielden. Hier hadden we een 
prachtig uitzicht over de palmbossen en het oerwoud tot aan de bergen in de verte. Het was een mooi 
gezicht hoe de wolken tussen de bergen vandaan omhoog stegen beneden ons. Dit was de natuur op 
haar mooist. Na een kwartier rust ging het weer verder. Tot een van de jongens die voor liep een 
“cobra” zag langs de weg. Na een paar slagen met een geweerkolf en een schot met een revolver van 
de luit was hij dood en werd meegenomen. Hij was ongeveer 1½ meter lang en 5 cm dik. In het kamp 
is hij gestroopt om de huid te bewaren. Na nog een paar km langs de weg gelopen te hebben gingen 
we het ‘allang allang’ in over boomstammen door kuilen en greppels onzichtbaar in het 1½ meter hoge 
gras, ging het naar de zoom van een klein stukje jungle, hielden even rust waarna het door een stukje 
bos weer naar het kamp ging. We waren drijfnat van het zweten, maar we hadden weer een mooie 
ochtend gehad en zingend kwamen we het kamp in. 
’s Middags zijn we weer naar de kali geweest. Met een inlander ruilde ik mijn groene slip-over voor 
een tros bananen. En vandaag heb ik de brief van Koosje gehad die ze elf januari geschreven heeft.  
 
Gisterenmiddag heb ik een brief geschreven aan Woestenburg en vandaag hoorde ik van Daan Hoek 
dat het precies de dag was waarop Lou en Wim een jaar geleden sneuvelden. Vandaag hoorden we 
dat de families in Holland onze kerstpakketten gekregen hebben en ik hoop maar dat jullie het mijne 
ook ontvangen hebben. Ook moet er in Nederland verteld zijn dat wij hier geen water hadden door de 
grote droogte. Nu, groter onzin bestaat niet, we zakken hier tot de enkels in de modder en de bossen 
staan vol met waterpoelen. Wel is het hier zuinig aan met drinkwater omdat het water uit de kali ont-
smet moet worden en de tankwagens het bijna niet kunnen bijhouden. Maar ik heb nog geen dorst 
hoeven lijden. 
 
Vrijdag, 8 Februari 1946 - Chaah                                                                                                                                                 
Vanmorgen hebben we voor het eerst geld gekregen. Dat is hier weer anders als in Engeland. Hier is 
het: 1 dollar = 1,18 Hollandse gulden. 1 dollar is verdeeld in 100 centen, zodat een cent hier iets meer 
is dan een cent in Holland. Meteen nam ook de handel van inlanders en Chinezen toe, maar ze waren 
mij te duur. 10 cent voor een banaan enz. Ik heb alleen wat sigaartjes gekocht voor 2½ cent per stuk. 
Die zijn genoeg te krijgen en wij hadden geen sigaretten meer. Maar als je niet oppast betaal je zo 5 
cent. De Chinezen zijn ras-afzetters, de Joden van het oosten. Het gebeurde wel dat we met een Chi-
nees wat wilde ruilen, maar dat ze ons zo wilden afzetten dat we het weggaven aan een inlander, dat 
zijn pracht mensen. Heel eerlijk en vriendelijk. En als ze een stukje kleding krijgen zijn ze zo blij als 
kinderen met een stukje speelgoed. Een man had een soldatenjack gekregen zoals we in Holland 
droegen, en daar was hij zo blij mee dat hij bij ieder tafeltje langs kwam, salueerde en zich zo trots als 
een pauw liet bewonderen, alleen wees hij steeds op zijn oude broek, hij wilde beduiden dat het hem 
speet dat hij nu niet helemaal zo mooi was. Maar jammer genoeg hadden we niets om te geven.  
’s Avonds hebben we onze spullen gepakt. Morgen gaan we vertrekken.  
 
Zaterdag, 9 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                             
Dagorder voor vandaag: 120 mijl opgerukt in noordelijke richting en een stad binnen getrokken aan de 
Zuid-Chinese zee.  
Vanmorgen om 9.30 uur zijn we het kamp te Chaah (spreek ya) verlaten met een hele colonne auto’s. 
Na de grote weg opgezocht te hebben, die grote weg was zoiets als een asfaltweggetje in de Beem-
ster, ging het snel voorwaarts. Over bergen en door dalen, langs kampongs en honderden kali’s, over 
baileybruggen, langs sawa’s, rubberbossen en oerwoud, platgebrande wouden en palmbossen, door 
een stadje en langs tapiocavelden, langs moerassen en rode rotsen. Een reis die we nooit zullen ver-
geten. Om 16.00 uur waren we op de plaats van bestemming. Een reis van 6½ uur waar de toeristen 
1.000 dollar voor betalen. De onvergetelijke natuur van dit land is niet weer te geven. Eerst ging het 
steeds stijgende, een paar duizend meter. Het laatste uur steeds dalende, ons kamp lag op 1800 m. 
Nooit in enen, maar altijd heuvel op, eraf, ertussen de heuvel de fantastische dalen met in het midden 
de kali in allerlei breedten en diepten, soms een brede snelle stroom ging een dicht gegroeide greppel 
waar het water langs door stroomde. De kampongs bestaan uit allerlei huizen, witte huizen van blank-
en, prachtige huizen in het bonte kleuren met zadeldak van rijke Chinezen, grote houten familie-
woningen met rieten dak tot aan de kleine rieten huisjes der inlanders. De mensen die er wonen zijn 
voor Chinezen en maar heel weinig inlanders, je krijgt dan ook meer het idee in China te zijn als in 
Malakka. Overal wuifden ze ons vrolijk toe en wij terug. Alleen de rubberbossen vallen uit de toon van 
deze pracht. Het zijn bomen, veel takken en 15 tot 20 meter hoog. Hele lichtgrijze stammen en takken 
en met hun weinig bladeren maken ze de indruk van een half dood bos. 
Malakka bestaat voor het grootste deel uit rubberbossen. Op een plaats voerde de weg door zo’n bos 
dat blank stond. Het was weer precies de Beemster in inundatie. Het laatste uur ging het bijna onaf-
gebroken door de ongerepte jungle die we hier in volle pracht zagen. Als een smal lint slingerde de 
weg zich tussen de bomen door, die elkaar boven haast raakten, bergop en af in duizenden scherpe 



 73 

bochten. Geen 2 meter van de auto’s rezen de loodrechte 30 à 40 meter hoge bomen omhoog. En 
daaronder stonden de kleinere bomen en het struikgewas en sloten dit maagdelijk woud af als een 
dichte muur. De macht van deze overweldigende natuurpracht maakt stil. Het is iets indrukwekkends 
deze torenhoge muren groen aan weerszijden van de weg. Hier en daar slingerden zich als door een 
tunnel een glasheldere kali door deze pracht. De bomen in dit oerwoud zijn loodrecht en de bomen 
van 40 meter hebben een stam van 50 cm dik, maar dat zijn uitzonderingen, de gewone van 30 meter 
hoog zijn 30 tot 40 cm dik en die van 20 meter, 5 tot 10 cm. Allen hebben een kleine kruin met blader-
en. Verder zijn ze heel kaal. Maar de bomen in alle maten staan zo ineen dat ze één dicht geheel 
vormen en daar onder maakt het struikgewas en de vele varens het geheel haast ondoordringbaar. En 
door dit alles slingeren zich de duizenden lianen en groeien tegen de stammen van de bomen, op de 
takken en bladeren duizenden andere planten, soms 30 soorten op een boom. 
En nu zijn we dan aangekomen in ons nieuwe kamp in een klein stadje aan de Zuid-Chinese zee. Het 
is een bestaand kamp. Bestaande uit stenen bungalows. Onze compagnie ligt in de kantine, een grote 
zaal, te gebruiken voor allerlei doeleinden, evenals in Noordwijkerhout. Maar wij liggen met onze 
eigen sectie in een klein kamertje erachter, dat hebben we wel getroffen, want je kunt beter met 11 
man op een kamer liggen dan met 100, temeer daar we nu met ons eigen ploegje zijn. 
Mijn pen is defect en nu ga ik maar verder met potlood. Deze kantine ligt hoog, de muren zijn vele 
kleine opklapbare panelen voor frisse lucht. Beneden is aan weerszijden een trappenhuis en daar-
tussen is een grote open galerij waar we eten. We zijn weer omgeven door een klein palmbos. Maar 
nu zijn het klapperbomen. Die krijgen we hier dan ook voor niets. Uit het raam hebben we uitzicht op 
de zee waar we 50 meter vanaf zitten. Het is hier een paradijs voor avonturen. Je kunt hier kilometers 
de zee in lopen als het eb is. Het strand bestaat uit slib en het ondiepe water is dan ook erg smerig. 
Ga je verder de zee in dan is het mooi helder, maar er zwemmen haaien. Dichtbij is een kali met mooi 
helder water maar het zit vol krokodillen. Een paar honderd meter van het kamp begint het oerwoud 
en dat zit vol met pythons, slangen die een koe in elkaar knijpen, ook zitten er zwarte panters, tijgers, 
luipaarden en wilde zwijnen. Toen onze kamer aangewezen werd kwamen er 5 schorpioenen uit en 
een inlander wees ons op een boom met grote mieren. Die prikken, beduidde hij, even later kreeg ik 
toch een steek in mijn borst, dat ik niet wist hoe ik het had. Het was zo’n lief miertje, dat langs mijn 
broek omhoog gekropen was. De jongens vinden dat hier vreselijk veel muskieten zitten en hebben er 
last van, maar als ze verleden zomer op Dillenburg geslapen hadden, zouden ze wel anders praten. ’s 
Avonds zijn we het dorpje in gegaan dat evenals overal hier voor het grootste deel uit winkels bestaat 
en cafés. Deze zaken hebben hier nooit een voormuur, je staat zo binnen. De prijzen hier zijn heel 
verschillend. Alles veel goedkoper dan in Singapore, sommige dingen zelf goedkoper dan in Londen 
en Holland. Je kunt hier evengoed alles kopen als in Londen voor zover het hier van nut is. En 
natuurlijk vele andere dingen die je hier nodig hebt of speciaal oosters zijn. Je moet wel erg afdingen, 
anders word je afgezet. De sigaretten zijn hier 1 à 2 centen en ook de vruchten zijn heel goedkoop. 
Alles wat je hier aan eten en drinken koopt is erg zoet. Aan suiker is hier geen gebrek.  
Een stelletje kwartiermakers van ons zijn hier al 4 dagen en hebben al gemaakt dat de Hollanders hier 
erg gezien zijn, vooral om hun moed. Een Engelsman zal het woud niet in gaan als het niet moet en 
een inlander denkt er niet over. Maar ons hebben ze het moeten verbieden. Engelsen die hier 7 jaar 
zitten zeggen dat hier geen zwarte cobra’s voor komen, maar wij vingen er een op de eerste mars die 
we in ons vorig kamp maakten. Weer is een van de mooiste dagen in mijn leven om. 
 

                                                     
Zwarte cobra. 
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Op weg van Chaah naar Mersing, ‘n tocht van 7 uur bij een korte rust midden in de dichtste wildernis ter wereld. 
Voor op de huif, kok Siem de Graaf van Texel, 3

e
 cie. Daarnaast ligt J. Stoelman 1

e
 cie.                                                                     

De bomen zijn 30 á 40 meter hoog en deze bossen herbergen alle soorten van de gevaarlijkste dieren. 
 
Zondag, 10 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                           
De eerste dag in ons nieuwe kamp is weer om en ik heb een pracht dag gehad. ’s Nachts waait hier 
een frisse zeewind en overdag is het hier ook niets warmer dan in het kamp Chaah, waar we veel 
hoger zaten. Vanmorgen uit bed ben ik even het strand op geweest, een lekker fris windje kwam over 
het water en het grijze slib spiegelde als glad ijs. Om 7.00 uur was de mis, want het was zondag 
vandaag. 
Uit de kerk ben ik gaan schrijven en na de middag het dorp in met Daan Hoek en Mart van Etten. We 
hebben daar als Nederlanders even als overal waar ons bataljon komt de harten van de mensen 
gestolen. Steeds weer staan de mensen verbaasd over de gemoedelijke houding van de 
Nederlanders. We geven de kinderen eens wat en spelen er even mee als ze om ons heen komen. 
 

Foto nr. 3. In de ‘Hoofdstraat’ van Mersing met Mart van Etten en Daan Hoek uit De Rijp.  Rechts sta ik. 
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De mensen, vriendelijk van nature, zijn heel gevoelig voor een vriendelijke groet of woord en een lach. 
Het is dan ook heerlijk gezellig in zo’n inlands dorp waar men meer op straat leeft als in huis. Toen we 
uitgegeten waren zijn we het strand op gegaan. Het water was op zijn hoogst, wij gauw badpakken 
gehaald en de zee in. De vuiligheid van het water viel mee. Er stonden hoge golven en we zijn zowat 
een km de zee in gelopen, een prachtmiddag.  
 
Ook vanavond zijn we weer het dorp in geweest. We hebben in het dorp in een Chinese toko wat ge-
dronken en gegeten, in niet de mooiste maar wel de beste zaak. De koffie krijg je nooit beter en ze 
zetten schalen met allerlei gebak op tafel. Daar neem je maar uit en als je weg gaat betaal je wat je 
gebruikt hebt. Chinezen zijn uitstekende handelslui, maar heel eerlijk. De tent zelf is een laag half 
ineen gezakt rieten geval, waar een Hollands varken beslist niet in wil wonen. Er staan een stelletje 
zwartgerookte vuurpotten. En de ratten tippelen heel gemoedereerd langs de zolderbalken. We zijn 
vandaag ook op de werf geweest van Chinezen, hier worden de Chinese jonkers gemaakt van dikke 
balken en planken. Alles wordt met de hand uit bomen gezaagd. Er staan hier 4 van deze werven aan 
de grote kali, waarvan de monding tevens de haven van het stadje is.  
 
 

 
De kali-monding te Mersing - Malakka, links de werf. 

In de verte het grote eiland wat alleen bij helder weer zichtbaar was. 
 

 
Ook spraken we een jongen die in een cafeetje werkte. Zijn moeder had hij verloren aan malaria en 
zijn vader was door de Jappen de hals afgesneden omdat hij ze geen Engelse sigaretten wilde ver-
kopen. Nu werkte de jongen alleen voor de kost in het cafeetje, want stelen wilde hij niet. Een oud 
vrouwtje vertelde dat haar 3 kinderen door de Jappen in de lucht werden gegooid en met de bajonet 
opgevangen. We hadden er een halfbloed bij die Maleis sprak en zodoende hoorden wij dat. Toch 
wantrouwen de Engelsen deze mensen nog en zijn bang dat ze met de Jappen heulen. Wel is het ook 
hier in de ‘Maleise-unie’ zoals de vrijheidstaat hier door de inlanders genoemd wordt, onrustig maar 
dat zal wel een andere reden hebben en daar hebben wij geen last van. Maar de Engelsen begrijpen 
niet dat wij met ongeladen geweren veilig van Singapore hier gekomen zijn. Overal hangen biljetten in 
de stad met opschriften als “lang leve de Maleise unie” en “leve de staat van proletariërs”.  
 
Twee weken geleden zijn hier 3 Engelsen vergiftigd. In Singapore zijn in de nacht dat wij daar sliepen 
2 Engelse officieren vermoord. En alle nachten wordt er geschoten. Ook in ons kamp hoorden wij 
ieder nacht vuren. En op weg naar dit kamp lag er net om een bocht een boom dwars over de weg. ’s 
Nachts omgezaagd!  
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Uitzicht over Mersing in Malaya - Johor (Maleisië). 

 
Maandag, 11 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                             
Vanmorgen hebben een mars gemaakt. Over de grote kali ging het langs palmbomen en door een 
dessa. Alles stond buiten te kijken toen het ‘strijdlied’ galmde door het dorpje, dat zijn ze van de Eng-
elsen niet gewend. Later ging het langs een landpad met diepe autosporen, steeds bergop tussen de 
rubberbomen door. Na op de hoge berg bij het huis wat op de top stond wat gerust te hebben, we 
hadden daar weer een schitterend uitzicht op de rondom liggende dalen, ging het weer naar beneden 
langs een andere weg. Dat uitliep op een smal paadje van witte klei midden door de vele soorten 
varens en struiken onder de rubberbomen. Langzaam aan werd het pad al zachter, op het laatst was 
het moeras gelijk, tot onze enkels zakten we in de modder. Over vele beekjes en greppels waar 
bomen over lagen ging het verder, soms lag er niets en moesten we er over springen. Maar het pad 
werd nog slechter en al gauw liep de slappe klei over onze beenlappen heen in de schoenen en de 
modderspatten alles onder. Het ging langs inlandse huisjes en nog verder door de sawa’s waar we tot 
over de knieën door het water en de modder gingen. Zo ging het enige kilometers door tot we aan de 
hoofdweg kwamen. In dezelfde dessa waar we heen door gekomen waren. Nog nooit hadden we zo’n 
mooi tocht gehad en het vreemde is dat men zich hier na zo’n inspanning veel fitter voelt als in 
Holland. De officieren beloofden dat we zoveel mogelijk zulke tochten zullen houden. Langs de weg 
hebben we onze kousen uitgewrongen en de schoenen leeg laten lopen en toen ging het zingend 
weer terug. 
Weer thuis, gauw kleren uit en de zee in, dat frist heerlijk op. Tot 14.30 uur hadden we rust, dat is in 
de tropen gewoon en doen we alle dagen. Men kan dan gaan slapen maar ik ga altijd schrijven of 
kleren wassen. Het schrijven kan ik haast niet bij houden en als er zijn die een brief verwacht hadden 
en nog niets gekregen, dan heb ik geen tijd gehad. Wel beantwoord ik alle brieven die ik krijg. Na de 
rust moest ik verhuizen. De sectiecommandanten moeten in ons kamertje. Maar ik had geen zin om 
op de grote zaal te liggen en nu lig ik met Meindert Timmer in het trapportaal, daar hebben we mooi 
de ruimte.  
Vandaag kreeg ik ook een brief van Willem. Vanavond zijn we de kampong weer in geweest. Ook zijn 
we even op de pasar (markt) geweest. Daar werden allerlei soorten landbouwproducten verkocht, die 
ik nog nooit gezien had. Ook hing er vlees, maar dat zat onder veel lagen vliegen. De verkoper zat 
erbij en liet ze rustig zitten. Er waren ook visstalletjes, maar daarvoor maakte ik een grote omweg. De 
reuk ervan kon zelfs mijn neus niet verdragen. Na hier en daar een praatje gemaakt te hebben en wat 
te hebben gedronken, gingen we weer op huis aan. Zo leiden we hier een leventje als vakantie-
gangers en kampeerders. Hoe ik me bij de mensen verstaanbaar kan maken begrijp ik zelf niet. Ik ken 
heel weinig Engels en maar enkele woorden Maleis. De mensen hier spreken ook maar weinig 
Engels, maar we begrijpen elkaar toch meestal wel.  
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Het strand van Mersing. 

 
Dinsdag, 12 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Het is vandaag de twaalfde en ik schijn 24 te worden. Ik had het pas in de gaten toen ik aan deze brief 
begon. Ik heb vanmorgen de 3

e
 brief van Willem gehad en die waarin tante Aal en Koosje ieder een 

stuk geschreven hebben en waarin ik gefeliciteerd werd, die kwam dus prachtig op tijd.  
Vanmorgen is er geen nieuws, we hebben gewoon dienst gehad. De lange dunne bomen in het oer-
woud waar ik van schreef, zijn teakhout bomen. Dat is hoegenaamd het enige timmerhout wat hier 
gebruikt wordt. Ook heb ik de inlanders al enige malen aan het grasmaaien gezien. Dat doen ze met 
een zeis, iets korter en breder en krommer dan een zicht, die staat aan een rechte stok, schuinweg. 
Die zwaaien ze in een cirkel, schuin boven hun hoofd en dan weer vlak langs de grond. Zo maaien ze 
het gras mooi schoon weg. Het is jammer dat hier zo weinig vogels en bloemen zijn.  
Wel zijn de bloemen die je hier ziet alle prachtig. We komen hier veel planten tegen die in Holland 
kamerplanten zijn. De grote palmpitbomen zijn dezelfde als de palm die we thuis hadden.  
’s Avonds heb ik in het dorp getrakteerd, we waren met ons gewone ploegje. Midden in het dorp hel-
len enige grote stenen gebouwen. Hiervan staan alleen de ruïnes nog overeind. Ze zijn door de Jap-
pen in elkaar gegooid.  
 
Woensdag, 13 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                               
Vanmorgen hebben we weer gewone dienst gehad. Vanmiddag een sportmiddag. Voetballen van de 3 
pelotons tegen elkaar. Maar bij de tweede wedstrijd barst de bal en waren ze uitgespeeld. De over-
blijvenden moeten een bal met een schop een bepaald eind heen gooien. Dat was een aardig spel en 
men kon de landbouwers er direct uit, die haalden het haast allen, de anderen haast nooit. Op weg 
naar het sportterrein moest onze colonne stil houden voor een grote optocht van inlanders die oudjaar 
gingen vieren. Het was een lange stoet, kinderen, vrouwen en mannen in hun prachtige helbont ge-
kleurde kleren. De mannen allen met een fez op die hier de helft lager is als van de Arabier en van 
zwart fluweel. Ze voerden 2 fietsen, een van groen gemaakt kameel mee met daarop een van doek 
gemaakt beeld. Blijkbaar stelde dat Mohammed voor want het was een Mohammedaanse optocht.  
Vannacht eindigt het jaar voor de Mohammedaanse jaartelling. Met de prachtige kleding, de eigen-
aardige zang en de muziek der tamboerijnen en andere vreemde instrumenten, was het de mooiste 
optocht die ik nog gezien heb. 
Even verder gingen ze het terrein van de moskee op, de vrouwen rechts, de mannen links, door 2 ere-
poorten die er ’s morgens neergezet waren. De moskee hier is een groot houten gebouw, blijkbaar is 
de stenen door Japanse bommen vernield zoals het hele stadje in puin gegooid is. Daarom wonen de 
mensen hier in houten en rieten noodgebouwen. Ik had er eerst geen erg in gehad omdat bijna alle 
puin opgeruimd is. Het vreemde is dat de Jappen kazernewoningen hebben laten staan. Wat ik niet 
begrijp is, waar ineens al deze inlanders vandaan kwamen. We hebben hier bijna nog niets anders als 
Chinezen gezien. Wat gekker is voor ons, het eten raakt op en er is nog geen kijk op ander. Voor 
morgen is er nog wat thee en biscuits en dan is het op. Alles moet een dag rijden ver van Singapore 
komen en we moeten overal zelf voor zorgen. Want veel medewerking van de Engelsen hebben we 
niet. Maar gisteren hebben we sigaretten en chocolade gehad en het werd ook tijd want we waren er  
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al een week door heen en hebben het met de weinige sigaretten moeten doen die we in het dorp 
konden kopen en met sigaren die hier plenty zijn. 
We mogen in het dorp echter niet anders meer kopen als vruchten, vis en koffie of thee omdat de leid-
ing wil voorkomen dat we het dorp leeg kopen. Wat dat is hebben we zelf van de mof ondervonden.  
Vanavond heb ik de 100 meter hoge heuvel beklommen achter het dorp. Vandaar heb je het mooiste 
uitzicht wat ik ooit gehad heb. Wel een uur tot de schemer viel heb ik daar met nog een paar jongens 
zitten kijken. Na wat door het dorp geslenterd te hebben en een praatje bij een Chinese van 20 jaar, 
een zeldzaam knap meisje (ze heeft al een kind van 5 jaar), zijn we naar zee gegaan. Die was hoog 
en woest, meters hoog opslaande liepen de golven te pletter tegen de hoge borstwering. Het was een 
mooi schouwspel bij het heldere maanlicht, en zo vliegen hier de mooie dagen voorbij. 
 

 
Mersing en de baai. 

 
Vanmorgen hadden we parade gehad op het sportterrein, onze gewone zaterdagse parade zoals we 
dat in Noordwijkerhout gewoon waren. Maar daar was het altijd geweldig koud, terwijl het hier behoor-
lijk warm was. Er was heel weinig wind, zodat de zon volop brandde. We hadden natuurlijk veel be-
kijks van de inlandse bevolking. Er moest een officier beëdigd worden en na afloop hadden we defilé 
langs de B.C. Alles verliep zo goed dat we na afloop meteen vrij van dienst hadden. We hebben van-
morgen weer geld gevangen, 10 dollar, maar ik moest 4 dollar betalen voor een filmpje dat ik gisteren 
gekocht heb; die zijn hier vrij goed te krijgen en ik heb mijn horloge in de maak gebracht en dat kost 
me 5 dollar, zodat ik al bijna niets meer over heb. Maar een paar mooie foto’s en een goed klokje zijn 
ook veel waard. De prijzen van de artikelen lopen hier geweldig uiteen, vulpennen kan men hier plenty 
kopen van 2 tot 10 dollar, maar een doosje schoensmeer kost 3 dollar, dat is haast 3½ gulden. Ik heb 
vandaag een paar foto’s gemaakt, als ze goed uit vallen zal ik ze opsturen. Vanmiddag ben ik naar de 
overkant van de rivier geweest in de kampong der inlanders. De armoedige huisjes liggen daar her en 
der verspreid tussen de klapperbomen en een weg is er niet. Het zijn meestal vissers en heel arm. Ze 
gebruiken voor het vissen prachtige zelfgebouwde schepen, stevig, geheel met de hand gebouwd. 
Vanavond ben ik naar de opening van de kantine geweest. We zaten opgepropt in de veel te kleine 
ruimte en er was alleen nog maar een kop koffie en een heel klein stukje taart. Maar zelden heb ik 
zo’n mooie avond gehad. Hier voelde je zo echt dat het gehele bataljon een grote familie is met de 
bataljonscommandant als vader. Zeven maal moest hij op het podium komen om te spreken. Ook een 
paar compagniecommandanten, de pater en dominee hielden een toespraak.  
De een al mooier en raker dan de andere en de mededelingen gedaan, hielden allen het mooiste in 
voor de toekomst. Bij het begin donderde ons bataljonslied “ouwe stunters” door de zaal, dat de 
muren trilden. Dit is het mooiste en meest bezielde liedje dat ik ken. Voor de buitenstaander een vrij 
onnozel versje, maar als wij na een zware oefening of mars doodmoe thuis komen, zodat de fut er 
haast uit is en het wordt ingezet, dan is op slag de vermoeidheid verdwenen en is alles weer vrolijk. 
Uit alles bleek ook weer dat onze bataljonscommandant alles doet ondanks de vele moeilijkheden ons  
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bataljon tot een van de beste te maken, maar in de eerste plaats als een vader voor zijn mannen 
zorgt. Zo hebben velen vrouwen door de bureaucratieve kliek in Nederland nog nooit geld gehad. Nu 
heeft de B.C. een oplossing gevonden om deze op clandestiene manier te helpen. Een als u rekent 
dat we hier ver van de beschaafde wereld zitten, dat onze uniformen woestijnuniformen zijn, veel te 
groot of te klein, dat onze tropenuitrusting nog moet komen, dat we 2ehands wapens hebben en geen 
munitie, dat we bij de gratie een paar auto’s van de Engelsen te leen hebben en dat we hier zelf ons 
eten bijeen moeten scharrelen, dat er in de meeste gebouwen geen licht is enz., dan kan u wel 
begrijpen wat hij te doen heeft om alles te laten draaien. En toch draait alles en nog goed ook. Hij 
vertelde dat ze ons met de ontspanningsartikelen uit Holland vergeten hadden en dat ze ons met de 
verkiezingen ook wel zouden vergeten, daarom zullen we in die tijd zelf verkiezingen houden voor een 
burgemeester en wethouders in ons dorp dat ‘Nieuw Sancta Maria’ gedoopt is. Zo werden er vele 
plannen gemaakt, nooit heeft een troep bestaan met hechter kameraadschap en met weemoed dacht 
ik en velen aan de tijd die eens moet komen. Dat wij allen uit elkaar gaan, maar dat is vast en dan 
dikwijls zullen we denken aan de mooie dagen in 2-4 en die zullen voor de meesten altijd de mooiste 
van hun leven blijven. Met donderend gejuich werd de mededeling ontvangen dat 3 jongens die ons in 
de Sancta verlaten hadden en om vlugger in Indië te komen, waren over gegaan naar de stoottroepen 
en die nu weer in ons midden waren teruggekeerd. Men kon duidelijk zien dat de B.C. hier zo trots 
over was en wilde beduiden, wij zijn beter als de stoottroepen en het is ook zo. Toen het bijna 
afgelopen was ben ik naar buiten gegaan en daar heb ik in de heerlijke tropenavond stil staan te 
luisteren naar het Wilhelmus dat door de zoete lucht uit de zaal over kwam. Ik voelde me zo gelukkig 
als een mens maar kan zijn en in mijn eentje ben ik langs het strand naar huis gelopen. Een mooie 
dag was weer voorbij en een nieuwe in aantocht. Ik zal hier nog even het bataljons-liedje opschrijven: 
 
Ouwe stunters, Hollands glorie 
Laat de moed niet zakken. 
Van je hela, van je hola, 
Wij zijn de jongens van de LIB 
Wij zullen elkander nooit verlaten, 
Wij zijn gezworen kameraden, 
Wij zijn de jongens van de LIB, 
We zullen elkander nooit verlaten: 
bis, bis. 
 
Donderdag, 14 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Het is middernacht dat ik hier zit. Ik heb wacht, 3 x 2 uur patrouillelopen en 2 uur wacht. Het patrouille-
lopen hier is heel geen beroerd werk. Ik ben nu tevens eens aan de weet gekomen hoe het hele batal-
jon hier ligt. Het dorp wordt gevormd door een kern van enige woningen en winkels bij de rivier, maar 
voor het grootste gedeelte bestaat het uit her en der verspreid staande woningen door het gehele 
kleine dal hier aan de kust. Dit dal is heel vlak en de huizen staan overal tussen de palmbomen en 
een soort bomen wat hetzelfde groen draagt als de spinragplanten die men wel in bloempotten heeft. 
De bataljonscommandant liet vandaag een order voorlezen waarin hij bekend maakte dat ons kamp 
het mooiste kamp van Malakka is en dat geloof ik ook wel. Wij hebben dit toegewezen gekregen om-
dat wij op alle gebied het beste bataljon zijn. Van de diverse Engelse commandanten waar wij onder 
gestaan hebben, hebben we prachtige rapporten mee gehad, ook in Holland al, waren wij een van de 
beste bataljons, dat kan ons in Indië niet anders als voordeel geven. We hebben zodoende de kans 
op de meest verantwoordelijke posten. Er zal hier ook gezorgd worden voor zoveel ontspanning als 
onder de gegeven omstandigheden maar mogelijk is, er komt een prachtige kantine, sportwedstrijden 
en film, kortom de bataljonscommandant wil maken dat we hier een zo goed mogelijke tijd krijgen. De 
dokter die tropenervaring heeft zegt dat het haast nooit gebeurd is dat een leger zo uit Europa een zo 
zware training kreeg als wij nu. De Engelsen staan dan ook verbaasd over het Hollandse uithoudings-
vermogen. Toch vind ik en de meesten dat we hier meer een vakantietijd als training hebben.  
Vanmorgen hebben we gewoon dienst gehad, vanmiddag had de wacht vrij tot 17.00 uur. Een mooie 
tijd voor een verkenningstocht. Bij zoiets ben ik het liefst alleen, dan kan ik mij vrij bewegen.  
Het strand was 100 meter breed en daarover ging ik dwars de kleine baai afsnijdend waarachter het 
dorp ligt in de uiterste hoek. Daar ligt een klein strand van wit zand tegen het oerwoud dat hier tot aan 
de zee reikt. Voor het strand beginnen de rotsen die zich ver in zee uitstrekken in scherpe klippen. 
Boven en onder water. Nu lagen ze voor een groot gedeelte droog. Het was heerlijk over deze scher-
pe pieken te klauteren met aan de ene kant de woeste zee en aan de andere kant de stille majesteit 
van de jungle. Tussen de rotsen lagen de prachtige schelpen en stukken koraal, soms ook sponzen. 
Op een plaats rees een steile voorovergebogen rots uit het strand op met hoog op de kruin het on-
doordringbare woud. Op een andere plaats kwam een klein glashelder beekje uit het woud en daar-
langs ging ik het oerbos in. Als een tunnel onder het groen ging het een 50 meter door tot aan een 
hoge waterval gevormd door een uit rotsblokken gevormde trap waar het water tussendoor sijpelde. 
Na het geval beklommen te hebben liep het beekje na een paar honderd meter dood in een steile 
granieten muur waar het tussen de spleten uit kwam. 
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Na te zijn teruggegaan ging ik weer langs het strand verder tot een maar iets schuin oplopende berg 
van een 300 meter bestaande uit zacht steen en grind. Ik naar boven. Er waren haast geen steun-
punten. Voortdurend schoot het losse grint onder mijn voeten weg en ik moest mij met handen en 
voeten goed vastzetten om niet naar beneden te tuimelen. Boven had ik een pracht uitzicht, doch 
daarachter de heuvel het bos weer begon ging ik terug. Ik durfde echter dezelfde weg niet terug te 
gaan. Boven zag men eerst goed hoe hoog en steil het geval was en afdalen is nog moeilijker als 
beklimmen. Iets verder was de berg wat begroeid en liet ik me langs de takken van struiken naar 
beneden, steeds goed zorgdragende dat ik stevige takken uitzocht. Ik was doornat van zweet maar 
dat hinderde niet. De zeewind was heerlijk koel, wat verder drong ik nog een paar maal het woud in, 
maar kwam nooit ver, ik was in korte broek en had al gauw geen heel plekje meer over aan armen en 
benen. Scherpe doorns haakten overal in vast en haakten zich soms zo in de huid dat ik ze eerst los 
moest maken om verder te kunnen gaan. Na nog een eind door het 2 meter hoge gras van een alang-
alangveld getrokken te hebben ging ik terug. Beesten had ik niet gezien en in het woud hing een 
doodse stilte. Ik was veel verder afgedwaald als ik gedacht had. Ik kwam maar net op tijd voor de 
wacht. Het was een prachtmiddag geweest. Van 21.00 tot 23.00 uur moest ik met nog een kameraad 
lopen. Het hele dal door naar de verspreid liggende gebouwen even erom heen om te kijken of alles 
rustig was en dan naar de volgende. Langzaam slenterende ging het door de heerlijke avond bij de 
heldere volle maan langs de verlaten straten en de zee die nu weer woest te pletter sloeg tegen de 
stenen borstwering. 
 

 
Foto nr. 2. Tussen rotskust en jungle bij Mersing. 

 
Vrijdag, 15 Februari 1946   
Na wat geslapen te hebben was het van 3.00 tot 5.00 uur hetzelfde, de duizenden insecten lieten een 
eentonig geluid horen en het is heerlijk na geslapen te hebben in de zachte zwoele atmosfeer te stap-
pen. 
Dit is wat anders als de koude nachtwachten in Holland waar het zelfs zomers midden in de nacht nog 
koud is.  
Van 9.00 tot 11.00 uur moest ik weer lopen, nu met een andere kameraad. Zo kalm slenterend met 
het geweer aan de schouder konden we alles goed bekijken waar we ons als we vrij zijn geen tijd voor 
gunnen en waar ik ook nog geen tijd voor gehad heb. De temperatuur was heerlijk. Het klimaat hier is 
een van de beste ter wereld. Doordat de koele zeewind die hier altijd waait, de hitte tempert. Dit 
plaatsje is oorspronkelijk een badplaats en een rustoord om mensen die de hitte van het binnenland 
niet kunnen verdragen. Het eigenlijke stadje is niet door de Jappen maar door de Australiërs 
platgebrand bij hun komst. De overal verspreid staande woningen onder de palmen zijn huisjes van 
mensen die hier op zijn tijd kwamen kuren, ze zijn nu bewoond door de gegoede inlanders waarvan 
de huizen verbrand zijn. Ook staat hier een prachtig hospitaal en onze tweede compagnie ligt in een 
prachtgebouw, vlak naast het oerwoud, tegen een heuvel aan zee, het is een rustoord voor 
Oudindische soldaten. Ook de waterleiding, het grootste probleem in de tropen en de elektriciteit van  
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het stadje die door een turbine bij het hospitaal wordt opgewekt, zijn perfect. Aan de huizen zitten 
geen dakgoten, daar die waardeloos zijn bij de geweldige stortregens die hier voor kunnen komen. 
Daarvoor heeft men om het huis dat altijd een dak heeft dat een meter over hangt, onder de rand in de 
grond 20 à 30 cm diepe en stevige betonnen goot gemaakt, de ruimte tot het huis vormt dan een 
schuin betonnen looppad. Zodoende kan het vele water goed afgevoerd worden en vormt het ook een 
hinderpaal tegen ongedierte terwijl er geen planten tegen het huis kunnen groeien, wat veel onge-
dierte binnen brengt. De goot om het huis loopt uit een halve meter diep goot langs de weg die weer 
uitkomen op enkele dwars door het stadje lopen de goten van meer als een meter. Die allen van beton 
zijn. Dat alles getuigt wel dat het een weelderig plaatsje geweest is. 
Vandaag hebben we ook nog een schorpioen gevangen. Die is haast even groot als een krab, alleen 
even dunner en langer. Deze dringen weleens in de huizen door, tussen de scharen vernielen ze een 
dun stokje, zodat u wel kunt begrijpen hoe het is om tussen de scharen te komen. Als ze bijten buigen 
ze de staart naar voren, waarin een gifpen zit, een beet van een schorpioen kan men dan ook aardig 
ziek van worden. Dit is dan weer alles voor vandaag. 
 
Dinsdag, 19 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vanmorgen hebben we een grote mars gemaakt. Vele kilometers langs de mooie wegen waarvan de 
schoonheid hier nooit verveelt, later door een landpad en aan het eind tegen de steile heuvels op 
langs een smal paadje door de eindeloze rubberbossen. Bovenop de top door een dicht stuk oerwoud 
naar het eerste en tweede bataljon ons in de steek lieten. De wildernis was hun te zwaar. Na enkele 
steile hellingen op en af gegaan te zijn ging het langs dezelfde weg terug, nu met ons eigen bataljon. 
De zon brandde fel hier, waar geen windje staat en we hadden geen droog draadje aan ons lijf. Heen 
hadden we 3 x rust gehad op bevel van de CC, nu onder onze eigen bataljonscommandant ging het 
aan een stuk door naar het kamp. Zingend ging het langs de wegen en door de dorpen waar alles uit 
liep om te kijken. De Engelsen zingen nooit en de inlanders vinden het prachtig. Vlak voor het kamp 
ging het in orde en we kwamen prachtig in het gelid binnen gemarcheerd of we alleen een kleine 
exercitie gehad hadden. Alles wat halverwege terug gegaan was stond te kijken, vooral de comman-
danten stonden raar te kijken dat we na die zware tocht nog een mooi stukje exercitie konden weg-
geven. Meestal doen we het niet maar als we zin hebben kunnen we het zo goed als een keukorps. 
Het was een prachtochtend geweest, maar we waren best vermoeid en hadden razende honger. 
 
Woensdag, 20 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vanmorgen is het lijk gevonden van de verdronken jongen, door vissers, tussen de rotsen. Het was 
onherkenbaar beschadigd door ongedierte. Om 4.00 uur is de eenvoudige maar mooie militaire be-
grafenis geweest.  
 

 
Kranslegging op het graf van onze eerste dode te Mersing, de verdronken jongen Garrelt Vinke. 

 
Vanmiddag om 14.00 uur is de hel los gebarsten en ik zat er midden in. Ik heb hier al heel wat gezien, 
maar dat ik nog eens avonturen zou beleven waar de mooiste cowboyfilm niets bij is, dat had ik niet 
gedacht. Ik was na het eten de stad in gegaan om mijn haar te laten knippen en wat te kopen. Het 
was tamelijk stil op straat. Alleen viel het op dat de enkele inlanders die er liepen haast allen hun  
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Maleise mes droegen. Ik zou echter net het dorp uit gaan toen er een Chinese communistenoptocht 
aan kwam. Ik even terug om te kijken. Ze waren geweldig fanatiek, dansten en schreeuwden, 
zingende kinderen met vlaggen en spandoeken liepen voorop, daarachter volgden de grote mensen. 
Twee liepen ernaast en grepen iedere Chinees die langs de weg stond vast en wierpen hem in de 
optocht, ze moesten mee lopen. Toen ik zo langs de weg stond te kijken, passeerde een afdeling 
inlandse politie met grote knuppels en geweren. Toen die in het midden van de flank waren begonnen 
ze er met de grote knuppels op los te slaan. De Chinezen begonnen met stenen te gooien en raakten 
een Engelse commandant die langs de weg stond. Die gaf het bevel tot vuren. Dat stond de kleine 
politie-agentjes aan, een moment later brak de hel los. Er werd volop vuur gegeven en ze schoten 
alleen om te doden. De politie sergeant leegde zijn revolver in Chinese corpussen. Enkele Chinezen 
werden aan de bajonet geregen. Een inlands chauffeur liep vlug om zijn wagen, greep een moker en 
begon die gele koppen in elkaar te slaan. Een politie werd de hals half afgeslagen door een Chinees 
kapmes. De optocht stoof naar alle kanten uiteen onder de onophoudelijke kogelregens van de politie. 
Ik had al die tijd aan de kant gestaan en ging nu kalm de straat af. Ik vond het niet veilig dekking te 
zoeken, omdat de politie dan niet meer zou kunnen zien wie ze voor had. Bij de achteruitgang van het 
politiebureau lagen een paar agenten op wacht. Precies als ik erlangs loop komen een paar Chinezen 
om de hoek. Of ze op de schietbaan staan, liggen de wachten aan en aan weerskanten passeren me 
de kogels die hun weg vinden langs Chinese body’s. Bij het Hollandse kamp aangekomen, waar geen 
mens weet wat er aan de hand is, staan vele soldaten op de weg, de officieren met revolvers in de 
hand. Ik sta daar een paar minuten te vertellen, als er een paar Chinezen rustig aan komen wandelen. 
Ik herkende ze dadelijk als de grootste raddraaiers vooraan uit de optocht. Als de inlanders ze in de 
gaten krijgen vliegen ze er op af en als een sergeant-majoor ze niet gevangen genomen had waren ze 
afgemaakt. Deze 2 waren ook al dikwijls gezien bij onze appèls, waar ze ons doen en laten 
bespioneerden.  
Als getuige moest ik met de gevangenen en militaire politie mee naar het inlandse politiebureau. Daar 
leverden we de gevangenen voorlopig af. Ik stond daar juist op de trap toen ze met een andere ge-
vangene aan kwamen. De kleren waren hem in het gevecht van het lijf gescheurd. Met trappen en 
kolfstoten werd hij vooruit gebracht. Toen hij niet vlug genoeg de trap op liep kreeg hij zo’n trap dat hij 
alvast halfweg was. Daarna werd hij met kolfslagen zodanig bewerkt dat hij boven stond waar hij in 
een cel getrapt werd. Bij deze strubbelingen zijn 6 doden en 20 gewonden en 20 gevangenen ge-
maakt. Het was een geweldige middag, de mooiste wildwestfilm die ik ooit gezien heb was niets bij 
deze werkelijkheid. Dat zoiets mooi kan wezen klinkt wel wat gek. Maar hier telt een mensenleven niet 
mee en zelf verander je ook. Het was een té koddig gezicht deze alle kanten uitstuivende troep en de 
woest gezichten der kleine bruine agenten. En zelf beschouwen ze het als een doodgewoon iets, want 
ze stonden weer te grinniken zo gauw ze buiten schot waren. Twee inlanders die bij ons altijd de was 
op komen halen droegen vanmiddag kleine giftige dolken waarvan een steek binnen 5 minuten dode-
lijk is. Daarmee moeten ze vannacht een paar Chinezen koud maken. Al onze wachtposten zijn ver-
dubbeld en er wordt nu gewapende patrouille gelopen in het dorp.  
Er is een Engelse versterking gekomen voor de inlandse politie en vannacht zullen er razzia’s op 
wapens worden gehouden. Terwijl de inlanders een overval met hun grote Maleise dolken willen 
houden op de Chinese kampong. ’s Avonds ben ik nog even het dorp in geweest, daar waren alle 
Chinese zaken gesloten. Op een paar na die niet communistisch zijn, maar de inlanders deden goede 
zaken, temeer daar de onderlinge vriendschap tussen hen en de Hollanders door het gebeurde ver-
stevigd is. Ze hebben gevraagd of ze op ons kunnen rekenen als de Chinezen nog meer praats 
krijgen. Ze hebben niet veel op met de Engelsen, maar een gloeiende haat tegen de Chinezen die hen 
geterroriseerd hebben toen die in de oorlog wapens hadden gekregen door droppingen om tegen de 
Jappen te vechten. Zo vormen de belangen hier een hopeloze chaos. Maar wij hebben voorlopig geen 
last want de Chinezen houden ons liever te vriend dan er 800 vijanden bij te maken. Ondertussen 
wachten we de loop der gebeurtenissen maar weer af, ik hoop toch gauw weer eens zoiets mee te 
maken. Ik kan er maar niet anders inzien als een mooie film en denk er dan ook nog niet over om als 
sommige gekken met een ongeladen spuit door het dorp te gaan lopen en daardoor bij de mensen 
juist het vertrouwen te verliezen. Ik loop liever ongewapend, alleen met mijn mes, dat hoeven ze niet 
te zien.  
Kees zal in de Wieringermeer zulke avontuurtjes wel niet beleven. Ik wilde dat hij erbij geweest was. Ik 
weet zeker dat hij nog nooit zo’n mooie dag gehad had. Dat is trouwens ook zo met de tochten door 
de jungle. Hij zou hier zeker een veel mooiere tijd gehad hebben, maar nu heeft hij een betere toe-
komst en dat is voor hem weer van meer belang. 
 
Donderdag, 21 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                               
Een nieuwe dag en nieuwe avonturen. 
De morgen is rustig verlopen. Wat in het donker van de nacht in de kampong gebeurd is, daarvan 
hebben we niets gehoord, dat wordt hier niet rond verteld. We hadden geoefend met schieten, en ik 
had weer een mooi aantal punten. ’s Middags kreeg ik een brief van Woestenburg. Die was evenals 
mijn vorige brief naar hun geschreven op de dag dat het een jaar geleden was met Wim en Lou.  
’s Avonds ben ik met een kameraad wat gaan wandelen buiten het kamp, tot aan het Jappenkamp, 
dat is nog voorbij het dorp. De Jappen waren aan het hoogspringen, die lui zijn geweldige atleten. We 
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bleven wat staan kijken en later maakten ze een worstelring. Het is werkelijk iets geweldigs deze ge-
spierde Jappen daarmee bezig te zien. Ook vele Maleisiërs gingen in de ring, die hadden het in de 
loop van de tijd van de Jappen geleerd. Het was al laat en allang donker toen we opstapten. Maar na 
een klein stukje gelopen te hebben, zei mijn vriend: “we moesten de Jappen eens vragen ons adres in 
het Japans te schrijven”. Wij terug en ernaar binnen en gevraagd. Er waren er genoeg die Engels 
kenden en ons goed verstonden. Toen het klaar was gingen we de weg weer op. We staan er nog niet 
goed en wel of er klinkt uit de tegenoverliggende huizen het geschreeuw van vele vrouwen en 
mannen in doodsnood. Een vrouw en een man rennen de straat over naar de Jappen, die dadelijk toe 
komen snellen. De vrouw ging vreselijk te keer, rolde over de grond in dodelijke angst. De man was 
niet in staat haar te kalmeren. We vroegen de Jappen wat er aan de hand was, zij maakten gebaren 
van kruisende en stekende messen. “Malajoe and Chines”, dat was voor ons genoeg: de Maleisiërs 
hadden het blok Chinese woningen omsingeld en waren bezig de zaak uit te moorden. Nu is het wel 
begrijpelijk, maar het gaat niet aan dat mensen elkaar zondermeer vermoorden. Dus zijn wij terug 
naar het dorp gegaan en hebben het geval gemeld bij de inlandse politie. Met 4 bewapende 
politiemannen moesten we mee naar de plaats waar het gebeurde. We waren er net aangekomen 
toen een overvalwagen vol agenten volgde. Bij de huizen was het alweer zo rustig of er niets gebeurd 
was, maar aan de andere kant bij een paar grote inlandse huizen stond een groepje Maleisiërs. Door 
de agenten werden ze gesommeerd dichterbij te komen. Ze zagen er doodsonschuldig en vriendelijk 
uit, maar droegen allen een groot mes. Het handvat zo vast, dat het mes langs de arm lag. Het stak 
nog boven de ellebogen uit en ze waren vlijmscherp. Nadat de agenten ze het een en ander gevraagd 
hadden en wat hadden rondgekeken, gingen we met de auto terug. Op het politiebureau vroegen ze 
of we morgen om 10.00 uur nog even terug wilden komen. We kregen een briefje voor de 
commandant dat we tegen die tijd vrij van dienst zouden krijgen en omdat we veel te laat waren voor 
het avondappèl. Volgens zeggen moet er ook in het dorp vanavond even gevochten zijn. Wel hebben 
we gezien dat bijna alle winkels weer dicht waren. Alleen de Arabische bar was open.  
En dan is weer een dag om en nu maar afwachten wat morgen brengen zal. 
 
Vrijdag, 22 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vandaag de hele dag geen dienst gehad. Er was vanmorgen een grote manoeuvre van onze compag-
nie. Iedereen moest mee en er om 5.00 uur uit. Maar ik moest met mijn kameraad naar het politie-
bureau met een tolk om de Engelse kapitein te vertellen wat we gisteren beleefd hadden.  
Daar waren we in 10 minuten mee klaar en toen zijn we wat gaan wandelen, terwijl de anderen 
zwoegden om een kampong te veroveren met extremisten. De oefening moet goed verlopen zijn maar 
natuurlijk heeft onze Luit weer een serie stomme fouten gemaakt. Het is een hele beste kerel, maar 
dan wel voor een kantoorbaan, we noemen hem ’de Fotograaf’. ’s Avonds ben ik weer met dezelfde 
kameraad in het donker naar dezelfde kampong gegaan, maar alles was rustig. Een hele tijd hebben 
we bij een stelletje inlanders gezeten. Het was jammer dat ze alleen Maleis spraken, want nu was het 
heel moeilijk om ons verstaanbaar te maken, maar toch lukte het. Morgenmiddag moeten we 
terugkomen. Toen we thuis kwamen lagen er drie brieven: een van Pa, een van Afra en een van een 
vriendinnetje in Hoorn. Vooral de brief van Pa stond vol nieuws en als ik veel van zulke brieven krijg 
wil ik straks helemaal niet meer terug naar Holland, maar dat is natuurlijk gekheid. Ook de brief van 
Afra was prachtig, en ook met die uit Hoorn was ik heel blij, want daar had ik al een paar weken op 
gewacht. Hier is mijn adres met daaronder in het Japans. 
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Zaterdag, 23 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vanmorgen was er parade. Het is weer zaterdag, maar mijn lange broek was in de was, zodat ik niet 
mee hoefde. Ik heb maar weer zitten schrijven.  
’s Middags ben ik met een kameraad op verkenning gegaan. We kwamen in een moeras terecht dat 
aan de grote kali ligt, die door het dorp loopt. Dit moeras was een kleine vlakte die gelijk met het water 
ligt. Door een onbekend dier bestaat de gehele bodem uit een halve meter hoge torentjes en het ge-
heel was dichtgegroeid met een ongelooflijke mooie en dichte plantengroei. Er liep een smal pad 
doorheen, dat we in liepen. In Nederland kan men zich geen voorstelling vormen van zo’n pad. Het 
liep tussen de glibberige heuveltjes door, honderden dicht opeenstaande poelen en kleine stroompjes, 
waarover alleen een dun boomstammetje ligt.  
Eenmaal zelfs over een diepe 2 meter poel, waar niets over lag, zodat ik met mijn knipmes een dun 
boompje moest vellen om een polsstok te krijgen, waarmee we er over sprongen. Zonder stevige 
wandelstok is zo’n pad onbegaanbaar. Toch werd het pad veel gebruikt, omdat de palmen die er in 
het moeras groeien gebruikt worden voor huizenbouw en dakbedekking.  
Door de wildernis kwamen we aan een Maleisische kampong van paalwoningen. Dat hier een dorp 
was wil niet zeggen dat het terrein hier beter begaanbaar was. Ook hier moest men over vele poelen 
springen waarin bijna geen water staat maar waarin men tot het middel in de drek wegzakt als men 
erin stapt. Soms is zo’n poel 3 tot 6 meter breed en ligt er geen andere brug als een boomstammetje 
van 10 cm dik. Dit is de gewone weg die de huizen onderling verbindt en waarlangs men met zijn pro-
ducten aan een stok over de schouder naar de stad gaat.  
Bij een woning waar we vlak langs kwamen werden we vriendelijk begroet en werden we uitgenodigd 
boven te komen. Het waren hele vriendelijke mensen en we kregen sigaretten en er werden klappers 
gehaald om te drinken. Ik liet ze mijn foto’s zien. Men kan de mensen nooit blijer maken als met foto’s. 
De man had 2 vrouwen waarvan de een 3 kinderen en de andere 2 kinderen had. Hun huisje werd te 
klein en nu was hij bezig een nieuw te bouwen. Toen we even zaten, kwamen er een paar andere 
Maleisiërs voorbij die iets riepen. Toen wij vroegen wat ze zeiden, want we zagen aan de verschrikte 
gezichten van de vrouwen en de felle houding van de man wel dat er iets aan de hand was, vertelde 
hij dat er Chinezen om de kampongs zwierven en dat die er nu vanavond weer op uit moesten om er 
enkelen een mes in de ribben te duwen.  
Het was niet gemakkelijk met deze mensen te praten omdat ze maar enkele Engelse woorden kenden 
en wij maar een paar Maleisische, maar met gebaren kan men veel uitdrukken en ze zijn enorm vlug 
van begrip.  
Toen het onze tijd begon te worden, werden we door een paar van de kinderen naar de rivier ge-
bracht. Met duizenden bochten slingerde de 20 meter brede kali zich door de dichtbegroeide oevers 
en in het water zwommen de krokodillen. Na dat gezien te hebben gingen we vlug terug, eerst nog 
even afscheid nemen. Ik had de vrouw een fotootje gegeven waar ik op sta in de Schermer. Daar was 
ze dolblij mee en dat zal ze gerust haar hele leven wel zuinig bewaren om er bij kennissen mee te 
pronken. Maar een zo hartelijke en echt gemeende gastvrijheid als bij deze inlanders zal men in 
Nederland niet gauw vinden. En zoals overal wint men ook hier de harten het snelst door de kinderen 
aan te halen. Terug gingen we achter het moeras om en kwamen door de Chinese kampong van 
hoofdzakelijk landbouwers.  
’s Avonds in het donker gingen we weer naar deze kampong. Dat wil zeggen de Chinese, want de 
Maleisische was onbereikbaar in het donker. Op het pad was het een hele drukte; de smalle loop-
paadjes zijn de enige weggetjes waarlangs ze ook al hun landbouwproducten naar de markt dragen. 
De paadjes lopen kriskras door elkaar van het ene huis naar het andere. Zo langs de paadjes zwer-
vende van huis tot huis in de steeds weer overweldigende natuur van de tropenavond, hier en daar bij 
een huisje een praatje makend, voelde ik iets wat men in Holland nooit voelt. De temperatuur is heer-
lijk. Duizenden sterren fonkelden in de donkere lucht. Zonnige bomen stonden in de gouden gloed 
door de honderden vuurvliegjes die ook hier en daar langs de weg kropen als brandende eindjes 
sigaret. De prachtige bloemen geurden; de vogels en krekels zongen hun hoogste lied. Het was als 
een sprookjesavond uit Duizend-en-een-nacht. Steeds weer treft mij hier de heerlijkheid van deze 
tropenavonden. Dat is iets, zo mooi, dat ik er nog niet aan gewend kan raken, en zo is het ook met de 
natuur hier. Steeds weer ontdek ik hier platen die men alleen kent uit de kindersprookjes, maar hier 
volle werkelijkheid is. Vooral de laatste dagen, doordat er weinig wind is, en de warmte toeneemt zijn 
er meer vogels, vlinders en bloemen, allen van een zeldzame pracht. 
 
Zondag, 24 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                             
Het is weer zondag en na de kerk is het beginnen te regenen en niet zo zuinig ook. Maar na de mid-
dag leek het iets beter en zijn we weer op pad gegaan, door de Chinese kampong waar we moesten 
schuilen voor een stortregen en door het moeras ging het naar de rivier. Daar werden we vriendelijk 
begroet door enige inlanders die hun bootjes in orde aan het maken waren. Die bootjes zijn weer 
anders dan de vissersboten aan de kust. Het lijken heel primitieve bootjes en men zal licht zijn neus 
ophalen als men hoort dat het uitgeholde boomstammen zijn. Het zijn bootjes die uit een boomstam 
gesneden zijn, zoals een beeldhouwer een beeldje uit een klomp hout snijdt. De wanden zijn maar 2 
cm dik en er zijn klosjes ingelaten voor zitplankjes. Ze hebben het model van een rondbodem race-
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kano, maar iets groter. Het zijn prachtige bootjes en heel snel, die worden voortbewogen door een 
pagaai. Als men ze niet gebruikt laat men ze vollopen, om scheuren te voorkomen. Na een praatje 
ging het weer terug want om 17.00 uur moest ik op wacht. Ik had patrouille van 17.00 – 19.00 uur en 
voor de poort van 23.00 – 01.00 uur. 
 
Maandag, 25 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vanmorgen had ik patrouille van 5.00 – 7.00 uur. Het was een zeldzaam mooie morgen en zonde van 
de tijd om in de stad rond te zwerven, waar toch niets gebeurt, zodat we onze wacht maar op het 
strand uitgelopen hebben. Het is wonderlijk zo laag als hier de wolken kunnen hangen.  
De vele eilanden voor de kust waren omgeven door ringen van wolken, waar ze helder onder- en 
bovenuit kwamen, de zon kwam prachtig op en zette alles in gele glans, en over de spiegelgladde zee 
kwamen de prachtige vissersboten terug van een nachtelijke vangst. Deze boten zijn van voor en van 
achter hetzelfde: 10 meter lang en 1½ breed. Voor en achter hebben ze een hoog oplopende balk die 
mooi uitgesneden is. Vreemd klonk het eigenaardige gezang over het water, af en toe onderbroken 
door luid gelach. Op de maat van het gezang gingen de pagaaien ritmisch op en neer, aan weers-
zijden 4 man die de mooi afgeronde boten met een opvallende snelheid tegen de stroom oproeiden.  
Na de wacht ben ik de voornaamste Maleisische woorden gaan opschrijven in een boekje om zo de 
taal wat vlugger te leren. Ik ken trouwens heel wat woorden zo half uit mijn hoofd. Het Maleis is een 
van de eenvoudigste talen met maar ongeveer 300 woorden en een heel logische zinsbouw. Ik zal 
mijn best doen het zo gauw mogelijk te leren, want dat is de beste manier om de bevolking te leren 
kennen.  
De avond tegen zonsondergang was vanavond mooier dan ooit. 30 km van de kust ligt een groot 
eiland waarop zelfs nog een flink stadje moet liggen. Dat eiland was de eerste weken bijna onzicht-
baar, maar de laatste dagen is het of het steeds dichterbij komt. Vanavond was het zeldzaam helder 
en was het of het vlakbij was. Als een grote donkere massa tekenden de hoge dichtbegroeide bergen 
en de kale steile rotspieken zich af tegen de heldere hemel met enkele witte wolken zwevend om de 
toppen en pieken. 
Als een paar stipjes voeren er een kruiser en een vliegtuigmoederschip voor langs, de eerste zee-
schepen die we sinds Singapore zagen. De zon ging onder achter een paar grote wolken achter de 
klapperpalmen, over de wolken heen schoten enkele bundels zonnestralen als reuzenzoeklichten van 
west naar oost, waar ze doodliepen op een grote wolkenmassa die ze in een prachtig rode gloed zette 
en door de weerkaatsing van de stralen leek de wereld als in natriumlicht gehuld. Het is alsof de 
schoonheid hier van dag tot dag toeneemt en dat is ook zo, want de natte tijd gaat over in de droge, 
waardoor alle vochtigheid uit de lucht verdwijnt en alles hier van een helderheid wordt waar men in 
Nederland geen voorstelling van kan maken. Ook de hitte overdag neemt toe, omdat er bijna geen 
verkoelende zeewind meer is. Vandaag was het in het dorp kokend heet, maar men heeft er hier geen 
last van. Wel drijft men bij de minste inspanning van het zweet, maar evengoed voel ik me fitter en 
gezonder dan ooit in Holland.  
Vandaag op wacht had ik er ook voor het eerst erg in waarom bij scherpe zon alles hier veel helderder 
is als in Holland. Dat komt omdat de zon loodrecht aan de hemel staat. Daardoor heeft bijvoorbeeld 
een mens die aan komt lopen bij iedere plooi in zijn kleding en iedere vouw in zijn gezicht een scha-
duw naar beneden, waardoor alles heel scherp wordt getekend, terwijl in Holland altijd alles van een 
zijde schaduw en aan de andere zijde volop verlicht is. Daarom heeft men ook niet zoveel last van de 
hitte, immers er wordt maar een heel klein gedeelte van het lichaam door de zon beschenen, en als 
de zon lager begint te staan is de warmte al over.  
Ook de natuur zelf begint te veranderen. En komen de laatste dagen al meer bloemen en vlinders van 
een wondere pracht; immers de mooiste bloemen die men in Holland kent zijn uit dit deel van de 
wereld afkomstig. Ook ziet men steeds meer vogels waar ook prachtige soorten bij zijn en die soms  
een prachtig geluid voortbrengen.  
Ik heb vandaag ook gehoord waarom we nog nooit haaien gezien hebben bij het zwemmen. Al gaan 
we soms ver de zee in, we gaan nooit verder dan tot onze borst en een haai komt alleen in water van 
meer dan 2 meter diepte.  
Wat er met het eten aan de hand is weet ik niet, de laatste dagen krijgen we letterlijk alles uit blik en 
soms zelfs dagrantsoenen. Het smaakt best maar het wordt gemaakt voor soldaten in de voorste 
frontlinie en is behoorlijk kostbaar. Men kan bijvoorbeeld kaas beter verpakken in blikken van 20 x 30 
cm dan in blikken van 5 x 2 cm. Het kan maar 2 redenen hebben: of men maakt oude voorraden op 
omdat de buitenlandse legers demobiliseren, of er is een groot gebrek aan voedsel. 
Vanmiddag hebben we grote parade van de compagnie! Achter ons gebouw hebben enige jongens 
met de mooie planten die je hier hebt, een rotstuintje aangelegd, met in het midden een palmboom, 
die ze de naam gegeven hadden van Christstoffel, naar onze bataljonscommandant, majoor Christ-
stoffel van Kammen.  
Om 16.00 uur stond de compagnie aangetreden om de boom en kwam de B.C. de inspectie afnemen 
bij de boom en de commandant kwam zijn boom onthullen, waarbij een paar korte toespraken van 
onze sergeant en C.C. Ook de B.C. sprak een woord van dank, zoals gewoonlijk recht uit het hart.   
Hij is een man die alleen leeft voor zijn jongens en die hij met alles zal helpen en daarom ook op 
handen gedragen wordt. Zonder hem zouden we niet het beste bataljon zijn. 
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Daarna was er een defilé. Ik geloof dat we nog nooit zo goed zijn geweest bij een parade. 
’s Avonds zijn we weer met z’n tweeën diep in een moeraspad geweest aan de overkant van de kali. 
Daar stond een bosje struiken vol met lichttorretjes, de helft kleiner dan een lieveheersbeestje maar 
fel lichtgevend en voortdurend aan en uit flikkerend. Denkt u in een bos van brandende kerstbomen, 
en dat is nog niet half zo mooi.  
 
Woensdag, 27 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vanmorgen uit bed was het fris. Ik liep tenminste te huiveren. Jullie zouden zo’n ochtend waarschijnlijk 
wel zwoel noemen, maar wij zijn hier al helemaal aan de warmte gewend. Het zeewater was warm op 
de bovenste 20 cm na, dat koel was. Dat is een vreemde gewaarwording, omdat het in Holland altijd 
andersom is. In Holland is het alleen in een kikkerslootje bij erg heet weer weleens zo warm.  
De zon kwam op als rood goud met zilveren randen om de wolken, een machtig schouwspel.  
Om 9.00 uur was er grote bataljonsparade op het voetbalveld ter herdenking van de slag in de Java-
zee. Er werd een minuut stilte gehouden, waarna de B.C. een toespraak hield. Daarna klonk uit de 
getemperde trompetten en met zacht tromgeroffel ons mooie Wilhelmus over de palmen van het 
mooie gloeiende Mersing. Daarna was er defilé voor de bataljonsvlag die als alle vlaggen in het kamp 
halfstok hing. Het was een prachtige parade. Hier ver van Holland voelt men de grote eenheid die wij 
vormen het best bij zo’n bijeenkomst waarin de B.C. het middelpunt vormt. Alleen de vervloekte Eng-
elsen bedorven het door bij het Wilhelmus niet in de houding te gaan staan, terwijl onze mensen in de 
Javazee ook voor hen zijn gevallen.  
Na de parade hadden we vrij van dienst. ’s Avonds ben ik weer met mijn kameraad aan de zwerf ge-
gaan. De doodse rubberbossen voerden tot aan een nederzetting, blijkbaar het hoofdkwartier van de 
plantage. Er stonden vele grote houten gebouwen waarvan alleen de ruïnes nog over waren. 
Sommigen waren wat hersteld en daarin woonden de oorspronkelijke rubberkoelies, inwoners uit 
Hindoestaan en blijkbaar door de rubbermaatschappij hier gebracht, maar die moeten nu hun eigen 
kostje bij elkaar scharrelen, omdat het bedrijf stilligt en de ondernemer is gedood. Sommigen mis-
schien zonder kapitaal om hun bedrijf voort te zetten. Het is wel zonde dat hier duizenden bunders 
rubber ongebruikt staan, terwijl de wereld schreeuwt om rubber. Als men een flinke kerf in zo’n boom 
maakt loopt er in een kwartier een halve vingerhoed melk uit als bij een dissel. In een uurtje stolt dat 
tot een geelachtig stijve maar heel rekbare massa. Dit vocht vangt men op in bakjes als kleine bloem-
potjes, maar dan geglazuurd, zodat ze gemakkelijk loslaten. De stukjes die eruit komen worden daar-
na door een mangel tot dunne platen geperst van ± 60 x 30 cm en zijn na gedroogd te zijn klaar voor 
verzending naar de fabrieken 
De mensen in de nederzetting zijn nog eens zo bruin als de gewone Maleisiër, ze spreken hun eigen 
taal maar ook heel goed Maleis en wat Engels. Ze hebben blijkbaar goede bazen gehad want ze had-
den geen hekel aan de Engelsen. Het zijn Boeddhisten en niet erg toeschietelijk voor vreemden, daar-
om zijn hier bijna nog geen jongens geweest. Maar met vriendelijk zijn bereikt men veel en al gauw 
zaten we gezellig tussen ze in op de veranda. Zo hebben we er een paar uur gezeten en heb ik er 
aardig wat Maleis bijgeleerd, ook al omdat ze daarin zoveel mogelijk mee hielpen. De mensen hier, 
onverschillig van welk soort, zijn allemaal heel vriendelijk en hartelijk, maar men moet erg oppassen 
voor opdringerigheid en nooit iets doen voor men ertoe uitgenodigd wordt. 
 
Donderdag, 28 Februari 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vanmorgen hebben we geoefend in het bouwen van een bivak in de wildernis. Bij wekenlange marsen 
door het oerwoud maakte onze Indische soldaten iedere avond zo’n bivak, een schuin afdak met zeil-
en erover, net groot genoeg, zodat eenieder eronder kan, dicht bij een kali. Erom heen wordt een stuk 
bos weggekapt van 5 meter breed rond het bivak, waaromheen een palenomheining komt met daar-
buiten om nog eens 10 m weggekapt, tegen nachtelijke overvallen. En dat hele geval was dan in een 
uur klaar, maar zo vlug doen wij het nog niet. 
Vanmiddag was er uitbetaling en er kwam niets van dienstdoen, zodat toen we ons geld ontvangen 
hadden we de zee ingegaan zijn. Het water was niet lauw meer maar warm, wat een vreemde ge-
waarwording was. We gingen met een mooie ploeg ‘krijgertje’ doen, in water waarin men goed kan 
staan, maar toch diep genoeg is om onder water iemand te bereiken. 
Vanavond ben ik het dorp in geweest om het een en ander te kopen wat ik nodig had en heb een hele 
tijd in een Maleis cafeetje gezeten, waar we de laatste tijd altijd heen gaan als we in het dorp zijn. Dat 
is veel gezelliger dan in een Chinees cafeetje; er zitten altijd een stel Maleisiërs die graag een praatje 
met een Hollander maken en Maleisiërs zijn niet alleen hartelijk en vriendelijk, ze zijn ook bijna altijd 
vrolijk en kunnen best tegen een goede grap. Het gaat er dan ook altijd gezellig aan toe in ons kroeg-
je, maar men moet er zich niet teveel van voorstellen. Het is een afdak van riet van 6 x 4 meter onge-
veer. De vloer is van klei en zo ongelijk dat de gammele tafels en krukjes staan te hobbelen. Het is 
aan 2 kanten open en aan een kant half open. Daar staat het in verbinding met een ander hok, waarin 
gekookt wordt. Om binnen te komen moet men bukken want het afdak is maar anderhalve meter van 
de grond af. Achterin doen een paar planken dienst als kast voor wat lege drankflessen en wat 
pinda’s, sigaren e.d. 
Buiten staat een kleine toonbank waarop een eierschaaf en andere spullen, en de zolder hangt vol 
met grote trossen bananen. Het geheel met inventaris, potten en pannen is zwart van rook en roet, 
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ongeveer als een schuurtje waarin veel boven een open vuur gekookt wordt. Maar al zien de kommen 
meer bruin als wit en al zijn de ijswaterglazen ondoorzichtig, koffie krijgt men nergens beter en het is 
er gezellig. Aan de rest is men zo gewend. 
 
Vrijdag, 1 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                               
Er is vandaag niet veel nieuws. De gehele dag hebben we dienst gehad. Inmiddels zijn we in de rim-
boe geweest om snipers op te sporen. Snipers werden door de Jappen gebruikt. Dat waren scherp-
schutters die zich verdekt opstelden langs een weg waar de vijand langs moest komen om dan zoveel 
mogelijk slachtoffers te maken. Zelf kwamen ze er haast nooit levend vanaf, maar dat deerde niet. 
Daarom kunnen ze overal zitten, zelfs in een klapperboom waarin ze zich vastbinden omdat de vijand 
meer patronen op hen verschiet dan nodig is.  
Vanavond heb ik een brief van Willem gehad en een kaart van Piet en Guurtje.  
Met de dienst raakt het afgelopen. De Engelsen zeggen dat we genoeg kunnen en alle oefeningen 
worden prima volbracht. Alleen moeten we nog enkele dingen lezen, speciaal voor de rimboeoorlog, 
maar dan moeten eerst onze officieren die daarvoor een cursus volgen, terugkomen. 
Het is nu wel haast zeker dat we spoedig kamptoelage zullen vangen. Dat is 2 dollars per dag, dat 
wordt 1 gulden 80 in de maand, bij elkaar bijna ƒ70,-. Dat is meer dan we nu krijgen en daarvan gaat 
nog ƒ20,00 per maand naar huis. 
 
Zaterdag, 2 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vandaag hebben we grote sportdag gehad met allerlei spelen. Ik kon wel mee doen, maar ik had nu 
een hele middag om de wildernis in te trekken en dat wilde ik niet laten gaan. ’s Morgens ben ik nog 
gaan kijken, het was best de moeite waard en aan belangstelling bij de Maleisische bevolking ontbrak 
het niet. De Maleisiërs hebben hier ook een voetbalclub, waartegen onze jongens voetballen. Die 
voetballen op blote voeten en kunnen evengoed keihard schieten. De Chinezen doen niet aan sport 
en hebben er ook geen belangstelling voor. 
Na het eten ben ik weer naar de kampong in het moeras gegaan. Ik heb weer een ander paadje ont-
dekt dat veel korter is dan over de weg. Bij het dorp een dwarspad in en toen voerde het paadje 
steeds op en af over 2 bergen langs de scheiding van rubberbos en oerwoud tot aan het Japanse 
kamp waar ik weer op de grote weg uit kwam. En vandaar ging het weer langs het aloude paadje over 
dunne stammetjes door de Chinese kampong en het moeras naar de gezellige Maleisische kampong 
waar de kinderen me juichend tegemoet kwamen en de groten met een brede lach vriendelijk groet-
ten. Maar ik was nog niet van plan te blijven en ging linksom naar de nog door geen Hollander be-
treden jungle die zich daar tegen een tamelijk steile helling verscheidene honderden meters hoog 
verheft, als een reusachtige muur van groen. Tegen de helling van boven naar beneden omgevallen,  
lag een boom van 50 meter lang en over 20 meter zeker 1½ meter dik. Daarlangs kon ik zonder veel 
moeite al een mooi eind omhoog klimmen en daarna ging het langs dichtbegroeide paden, waar ik het 
groen moest openbreken en langs de steile helling naar boven ging. Toen ik er eindelijk was had ik 
haast geen droge draad meer aan mijn lijf, maar de moeite werd ruimschoots beloond door een 
fantastisch uitzicht. Vanaf een afgeknapte boom kon ik over het dichtste groen heen kijken. Diep 
onder mij lag het moeras en de kleine kampong. Midden door het grote dal stroomde de brede kali in 
grote bochten naar het stadje in de verte aan de zee, dat gedeeltelijk schuil ging achter de bergen 
waar ik zo-even over gekomen was.  
Toen ik uitgekeken was ging ik verder de wildernis in. In een halve cirkel om de bergtop kwam ik op 
een open pad, dat achter de kampong uit kwam. Langs dat steile paadje ging het naar beneden. 
Beneden aangekomen waren daar enige inlanders een huisje aan het bouwen. Die vroegen me 
meteen of ik wat te roken had. Dit is een eigenaardige mentaliteit van de mensen. Al vragen ze dat 
bijna altijd, het wil echter niet zeggen dat ze inhalig zijn want ze hebben zelf genoeg en geven ook 
weer gul terug als je even met ze zit. We zaten wat gezellig in het gras een tijdje te praten, maar ik 
had razende dorst en toen ik om wat water vroeg werden er dadelijk een paar klappers gehaald. Na 
gedronken te hebben ging ik verder want ik had nog tijd genoeg.  
Na nog een heel eind langs het smalle pad door de dichte dalbegroeiing gelopen te hebben, kwam het 
pad uit in een rubberbos, waar men aan het aftappen geweest was. In de bomen waren kerven in de 
bast aangebracht. Aan de onderkant van de kerven was een stukje blik als een gootje in de boom 
geslagen omdat de witte melk anders langs in plaats van in het bakje, wat met een ijzerdraadje aan de 
boom vastzit, zou terecht komen. 
Over een heuvel heen kwam een huisje in zicht waarin de rubberaftapper bleek te wonen. Het was 
een Chinees, die met zijn vrouw en 2 dochters bezig was met de bewerking. Dat heb ik nu meteen 
goed gezien: de pas afgetapte rubber is spierwit en ziet eruit als kaaswrongel. Het wordt in bakken uit-
gespoeld, gekneed tot plakken van 1½ x 25 x 40 cm. Deze gaan net zo lang door een mangel tot het 
dunne platen geworden zijn van 40 x 80 cm en daarna gaan ze nog door een andere mangel die er 
ribbels in perst en dan zijn ze, na in de zon te zijn gedroogd, lichtbruin geworden, gereed voor de ver-
koop. Ik geloof wel dat die Chinees daar een goudmijn ontdekt heeft. Ik heb er een hele tijd aan de 
mangel staan te draaien, zodat ik nu ook al geholpen heb met rubber fabriceren.  
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Toen het klaar was ging ik weer terug naar de kampong, waar een paar jongens me meenamen naar 
huis. Na een kwartiertje kwam de man thuis en ben ik blijven zitten tot het tijd werd. Ondertussen was 
het 17.00 uur en was de ergste hitte voorbij, zodat ik met flinke pas terug ging naar het kamp.  
Na het eten ben ik een pad opgegaan waar ik nog niet geweest was. Het was tamelijk breed, in ieder 
geval begaanbaar voor een auto. Het liep op de grens van de jungle langs de zee en het rubberbos, 
maar liep na een paar kilometer plotseling dood op een kleine beek. Daarachter lag niets dan wilder-
nis en omdat het inmiddels donker begon te worden ben ik terug gegaan. In het donker is in de wil-
dernis genoeg te beleven, maar dan moet men op zijn minst een goed hakmes hebben en bovendien 
had ik niet veel zin om te verdwalen.  
Ik was net zowat half weg toen het begon te regenen, het was voor het eerst dat ik een echt oosterse 
regenbui meemaakte. We hebben hier wel veel regen meegemaakt af en toe, maar toch nooit erger 
dan een middelmatige onweersbui in Holland. Alleen kan het hier een paar uur aan een stuk regenen, 
maar nu goot het zo hard als in Nederland bij de allerzwaarste onweersbui. Ik kon nergens schuilen 
en toen ik thuiskwam was ik dan ook zo nat alsof ik te water gelegen had. 
Maar na me lekker gewassen te hebben en droge kleren aan was ik weer kiplekker. Ik ben nog wat 
door het dorp gaan wandelen. Alles was heerlijk fris van de regen en het dal was sprookjesachtig 
verlicht door de vele fakkels die overal rondom de compagnieën, met grote oranje vlammen stonden 
te branden. Op het voetbalveld had men een groot kampvuur ontstoken. Daarvandaan galmden de 
Nederlandse liedjes over geheel Mersing en weerkaatste tegen de omliggende heuvels. De zang, het 
sprookjesachtige vuur en dat alles in de zachte tropenavond onder de palmen, dat was prachtig. Het 
was als een wonderland. Zo was weer een mooie dag voorbij. 
 
Zondag, 3 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Het is weer zondag. Na de mis ben ik het dorp in gegaan om mijn fotootjes te halen. In deze brief zal 
ik de negatieven doen. Er zijn 4 foto’s, 1 was weggeraakt doordat de film afknapte en 3 zijn mislukt. Ik 
had nog nooit met het toestel gewerkt en men belicht hier gauw teveel. Probeer eens, liefst zo moge-
lijk in een fotowinkel een GEELFILTER te kopen, dat is een klein geel plaatje wat men voor het toestel 
zet. Ik kan het best de negatieven opsturen, want in Holland maakt men veel duidelijker foto’s als hier. 
Ze zijn wel niet zo heel goed door teveel belichting, maar dat wordt wel beter. Vallen ze mee, stuur er 
dan een stel op, want de foto’s die ik hier heb zijn slecht gemaakt. Een is genomen vanaf de heuvel 
achter het dorp, rechts (niet zichtbaar) ligt de zee. Linksboven is een stukje kali te zien met de brug. 
Naar rechts gaat die de zee in, naar links lopen de moerassen, achter mijn rug liggen de rubberbos-
sen en een fotobreedte naar links ligt ons kwartier. Deze foto is genomen met geelfilter, maar teveel 
op de dag. 
Op de andere foto sta ik zelf, op het strand, een paar kilometer van ons kwartier. Ik sta op het schelp-
en strand, daarnaast naar de zee de scherpe gekartelde rotsen. Achter mijn rug rijst de jungle uit de 
rotsen omhoog, daarnaast een stukje zee met 10 kilometer verder een bergeiland. 
Nr. 3 is in de dorpsstraat genomen. Van links naar rechts staan erop: Mart van Etten, Daan Hoek en 
ikzelf. Op de strandfoto kan men goed zien dat de zon bijna loodrecht aan de hemel staat. Deze foto 
is van een uur of 5, wanneer de zon weer begint te zakken, maar nog volop licht geeft. Alle 3 hebben 
dan ook nog teveel belichting. Achter onze rug is een rij toko’s (winkels) onder 1 dak en het witte 
gebouw op de achtergrond is het postkantoor.  
Op de 4

e
 foto staat Meindert Timmer, deze foto is iets te laat op de avond genomen en erg onduidelijk. 

Op de achtergrond ligt ons kwartier. De benedenkant is open galerij op 2 vakken -voor en achter- na, 
die trappenhuis zijn.  
De bovenverdieping is de grote zaal waar de compagnie ligt. Alle panelen in de muur kunnen open, 
zodat dan de hele muur eruit is. De palmen zijn klappers en achter de struiken rechts ligt de zee. 
Gisteren heb ik een brief weggestuurd met een paar stukken van onze bataljonskrant erin. Als het 
mogelijk is, probeer dan de stukjes over de stoottroepen met een paar kleine wijzigingen geplaatst te 
krijgen in deze of gene krant. Tegen de stoottroepen kijkt men té hoog op. Zelf heb ik er eens graag bij 
gewild, omdat ik meende dat het stoottroepen zouden worden in de volle betekenis van het woord. 
Maar de heren menen dat ze zoveel gepresteerd hebben, dat ze nu wel recht op vakantie hebben. 
Zonder te kort te doen aan hun goede wil, maar in Duitsland hebben ze eenmaal aan het front ge-
staan onder de Amerikanen, ze leden echter zulke verliezen doordat ze geen training gehad hadden, 
dat ze algauw voor bewaking gebruikt werden. En eenmaal hebben ze een dorp dat door de Duitsers 
verlaten was, veroverd en hebben daar een massa oorlogsmateriaal buitgemaakt.  
Dat is al; ook zitten er vele gewone B.J-ers bij en burgervrijwilligers. Maar dit alles kan ons niet zo 
deren als het stuk wat aan de koningin gezonden is door een stelletje oude commandanten van voor 
’40, die ons uitgemaakt hebben voor een ordeloze bende die alleen voor de lol naar Indië gaan. Het 
stuk wat door de commandant van 1-3 hiertegen geschreven wordt, moet in enkele Nederlandse 
kranten komen. Nooit kan iemand duidelijker weergeven wat de R.J.’s zijn. En eenieder weet dat er in 
Nederland velen de vrouwen en meisjes van onze jongens beschimpen.  
Wij hebben er vele getrouwden bij en allen zijn hier met een vast doel, of dat nu eigen toekomst of 
vaderlandsliefde is, doet er niet toe. Met één doel voor ogen hebben ze de familie verlaten en ze 
houden vol en blijven trouw. De uitzonderingen zijn zo zeldzaam dat ik ze eigenlijk gerust mag ver-
geten. En allen wisten wat ze deden toen ze van huis gingen en bijna allemaal hadden ze gebleven 
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als hun vrouw of meisje dat gewild had. Laat men in Nederland beseffen dat deze mannen, maar nog 
veel meer deze vrouwen, veel en veel hoger staan dan de gemiddelde Nederlander die liever blijft 
wroeten, dan zich door wat moeite zich een betere toekomst te bouwen. En er zijn er zelfs die een 
goede baan voor enige jaren hebben laten schieten voor de verbetering van het lot van duizenden 
vaderlanders. Laten de lammelingen die wat te zeggen hebben, de koppen dicht houden en zelf aan-
pakken. In Nederland wordt op het ogenblik meer gepresteerd als in welk ander land ook, maar het is 
duidelijk dat het maar een handjevol is, wat deze daden verricht. En als nu de rest ophoudt met 
kankeren en ook aanpakt, zijn we er zo bovenop. 
 
Zo-even vertelt iemand die er verstand van heeft, dat de fotootjes wel goed belicht zijn, maar dat de 
film overjarig is. Maar als ze afgedrukt worden op: zwartglanzend papier, vallen ze best mee. Probeer 
dat dus voor elkaar te krijgen. En probeer evengoed filmpjes te krijgen, want dan zijn ze vast goed en 
komen nog goedkoper uit. 
Vanmiddag hebben we hoog bezoek gehad. Een generaal-majoor, een luitenant-kolonel en een luit-
enant kwamen alles inspecteren. Ze waren van de geneeskundige dienst.  
Vanavond om 19.30 uur is er film geweest op het voetbalveld. Een klein doek en filmapparaat waren 
midden op het veld opgesteld. De geluidsinstallatie en het doek gaven een mooie heldere weergave. 
De film speelde voor een groot gedeelte in de rimboe van Trinidad. En onwillekeurig moest ik er weer 
aan denken hoe ik in Holland als ik zo’n film zag dikwijls kon verlangen om dat alles eens zelf in werk-
elijkheid te zien. En nu draaide zo’n oerwoudfilm in een streek waar dit alles werkelijkheid is. In Hol-
land zal men in angstige spanning toekijken hoe men steeds met een stok aftastende, zich door de 
rivieren en moerassen werkt, en hoe men zich door de dichtgesloten jungle een pas baant. En ik 
dacht eraan hoe ik dat zelf ook weleens met spanning heb bekeken en hoe ik er nu middenin zit en 
het de gewoonste zaak van de wereld vind. Nu voelde ik ook weer volop wat een mooi leven ik hier 
heb en kreeg een wee en misselijkmakend gevoel als ik terugdenk aan het oude land en hoe ik daar 5 
jaar van mijn leven verknoeid heb. Maar dat is geweest; er ligt nog zo’n tijd voor me. 
De film was een mooie afwisseling. Zo dachten ook de inlanders erover, want behalve ons bataljon, 
was er de inlandse politie, Engelse soldaten, de burgers van Mersing van de overkant der rivier, de 
Chinese kampong voor het moeras en zelfs de Maleisiërs uit het moeras. Toen het terrein leeg liep 
leek de brede winkelstraat van Mersing de Kalverstraat wel. Maar langzamerhand verspreidde zich de 
mensenmenigte en toen ik naar het kamp terugging, hing daar weer de stilte van de tropenavond.  
Het was een prachtige avond geweest, maar het slot was minder mooi. Bij het avondappèl vertelde de 
sergeant van de week, dat we geconsigneerd lagen. Niemand mocht het terrein meer op of af. Bij de 
tweede compagnie is een geval van kinderverlamming en bij de eerste waarschijnlijk ook een. 
Dat is gelukkig ver bij ons vandaan, maar om uitbreiding te voorkomen moeten alle compagnies 14 
dagen absoluut afgesloten zitten. Dat zullen vervelende 14 dagen worden. Veertien dagen niets doen 
en nergens heen kunnen en komt er in die tijd weer een geval, dan duurt het weer 14 dagen enz. Ik 
kan het maar het best schrijven, want misschien komen er binnenkort in Holland de vreselijkste 
berichten over los en dan weten jullie tenminste dat het maar 1 à 2 gevallen zijn, ieder minstens 1 
kilometer bij ons vandaan.  
En dat is dan weer alles voor vandaag. Ik hoop maar dat de fotootjes meevallen, ook dat er gauw film-
pjes en een geelfilter los komen. 
 
Donderdag, 7 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                             
Vanmorgen hebben we een grote oefening gehad. Eerst een uurtje marcheren naar de plaats van be-
stemming en daarna in colonne tegen een hoge heuvel op om daar stellingen te betrekken. Na een 
paar uur ging het weer terug. Het was een mooie ochtend, maar nooit van mijn leven heb ik zo ge-
zweet. De zon brandde hoog in een blauwe lucht. Vooral op de heuvel, waar ik stil in het lange gras 
zat, waar ik net overheen kon kijken om de weg beneden te verkennen, brandde de zon fel. Het zweet 
druppelde gestaag van mijn gezicht en het duurde niet lang of het droop uit mijn kleren vandaan. Op 
mijn goed gesloten sigarettendoos en mijn aansteker na was alles in mijn zak drijfnat. Mijn schrijf-
boekje met leren kaft dreef van het water. Maar ik had toch nergens anders last van, alleen dat al die 
nattigheid vies was. Het is hier zo heel anders dan in Holland. Bij zo’n hitte is men in Holland niet in 
staat 1 voet te verzetten, maar ik voelde mij zo fit als een hoentje, had maling aan de zon, maar ge-
noot van het prachtige uitzicht wat ik vanaf mijn hoge standplaats had en dacht eraan dat ik deze hitte 
nog niet graag zou ruilen voor een eerste warme dag in april in Holland, want hoe zacht het weer dan 
ook kan zijn, men wordt er zo loom en versuft van dat men nergens geen zin meer in heeft. Zingend 
gingen we terug. En als wij zingen klinkt het ver over de huizen en palmen tot aan de zee en de berg-
en en dan komen de mensen lachend luisteren naar het vreemde gezang van de blanken. De 
meesten waren nog fit, maar toch hadden we 3 uitvallers die het niet vol konden houden. Toen we 
thuiskwamen was het dadelijk de natte kleren uit en naar zee. Eerst even de kleren schoon geslagen 
op het water en toen lekker een half uurtje poedelen en toen was het tijd voor het eten. 
Ook is er weer ander nieuws. Van 16.00 tot 17.00 uur moesten we citybags pakken en de admini-
stratieve dienst pakt morgen. Dat zou niet gebeuren als we hier nog een week zouden blijven. Ik ver-
wacht dan ook dat als deze brief aankomt, ik wel ergens in de Indische archipel zal rondzwerven en 
als ik de berichten over Java in ‘the Independer’ lees, dan krijg ik er ook steeds meer zin in.  
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Er hebben hier onder het kader de laatste dagen ook grote veranderingen plaats gevonden. Maar het 
zijn bijna allemaal verbeteringen. Nu doet het gerucht de ronde dat onze B.C. majoor van Kammen 
niet goed is en naar Holland terug moet. Dat zou de grootste ramp zijn die ons kan treffen, want zo 
een krijgen we nooit meer. 
Vanavond ben ik weer naar de kampong in het moeras geweest. Toen ik terug ging was het stik-
donker en de lucht zwaar bewolkt door onweersbuien die het pad af en toe in fel licht zetten. Het was 
goed uitkijken om het pad niet kwijt te raken of in een van de honderden modderpoelen terecht te 
komen, maar ik kwam veilig over. 
 
Vrijdag, 8 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vanmorgen weer een veldoefening, nu in de rubberbossen, vrij gemakkelijk. Ik had alleen maar een 
paar uur aan een slootkant gezeten, lekker in de schaduw. Om 14.00 uur hadden we een demon-
stratie van het Schotse trainingsteam, dat was wel aardig. De oefeningen werden goed volbracht, 
maar het zijn lui die het 5 jaar in praktijk gedaan hebben en toch hadden wij het ze stuk voor stuk na-
gedaan.  
Vanavond was het weer somber. Het leek op een bewolkte herfstavond, al was de temperatuur ermee 
in strijd, want het was benauwd en drukkend. Na wat over het strand gelopen te hebben, ben ik maar 
eens in de kantine gaan kijken. Toen ik binnenkwam lag er iemand die was flauwgevallen, bevangen 
door de hitte, maar nog meer van een nacht doorwerken. Er werd iemand gevraagd om naar de gara-
ge te gaan voor een auto. Ik ben meteen maar op een fiets gesprongen om er een te halen. Ik geloof 
dat als ik weer in Holland kom, ik meteen een fiets koop en niets anders ga doen dan fietsen. Wat een 
genot weer eens op een fiets te zitten. Sinds ik uit Holland ben heb ik nog geen 5 kilometer gefietst.  
Terug in de kantine heb ik een paar potjes bier gekocht. Dat had ik ook in lange tijd niet gehad en het 
was goed spul, Amerikaans. En net als alles in blikjes. 
 
Zaterdag, 9 Maart 1946 - Mersing                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
De dagen gaan door en de spanning stijgt. Alles staat in het teken van vertrek, maar nog meer in het 
teken van aankomst, landing en strijd. We weten nog niet waar we zullen landen. Waarschijnlijk zullen 
we hier of daar op een kust afgezet worden. Het zal wel een soort invasie worden. Maar zullen we 
moeten zwemmen of gaan we in kleine boten aan land, zullen we met vlaggen of kogels ontvangen 
worden? Geen mens die het weet, maar we moeten wel met alles rekening houden.  
De gehele dag hebben we niets anders gedaan als pakken en om 17.00 uur moesten we volledig 
bepakt aantreden. Dit moet nu steeds klaar blijven liggen voor zover we het niet nodig hebben, omdat 
als we weggaan we met een uur klaar moeten zijn en we kunnen morgen al weggaan, maar het kan 
ook nog een week duren.  
Vandaag heb ik de 2 brieven gekregen met de krantenknipsels. Ik was er natuurlijk dolblij mee. Deze 
rechtszittingen zijn de bekroning van ons KP-werk en doet duidelijk uitkomen dat we niet voor niets 
gewerkt hebben. Ik zal de papieren dan ook goed bewaren. Natuurlijk gaan ze hier van hand tot hand 
en vooral de KP-ers uit Waterland waren dolblij dat eindelijk de verraders hun gerechtigde straf krijg-
en. En ik denk dat eenieder het met de veroordelingen wel eens zal zijn. Het kon niet mooier dat deze 
brieven die als het ware een afsluiting zijn van de KP-tijd juist moesten komen, enkele dagen voor we 
naar Indië gaan. Immers nergens vond men die verbondenheid en kameraadschap als in de KP en 
dat kwam door het voortdurende gevaar waar men in leefde. Nog enkele dagen en wij zitten hier in 
dezelfde omstandigheid. En zoals in de oorlog geen mens zich graag uit het gevaarlijke KP-werk te-
rugtrok, zijn er ook hier maar weinigen die niet graag doorgaan naar het rumoerige Indonesië. 
De strijd daar zal wel voor een groot gedeelte gelijk zijn. Plotselinge overvallen en aanvallen op de 
meest onverwachte tijden. Altijd moet men op zijn hoede zijn. Het is niet te vergelijken met de front-
oorlog waarin men gek wordt van het helse kabaal van bommen en granaten. In Indië is het man 
tegen man met geweren, stands, bajonet, dolk en handgranaten. Daarbij komt geen geluk te pas, 
maar komt het erop aan, door behendigheid de vijand te verslaan en zo was het in de KP ook. En hier 
ben ik velen op voor. Mijn uithoudingsvermogen is hier in verhouding tot de meesten veel groter en 
doordat ik altijd in jungle, bossen en moerassen rondzwerf kan ik daar nog beter in worden.  
 
Dat komt steeds weer uit in veldoefeningen, waarin velen geheel onnodig een nat pak halen of in de 
modder zakken, doordat ze niet kunnen zien waar ze wel en waar ze niet kunnen lopen. Of dwars 
door een dichte wildernis dringen in plaats van een oud bijna onzichtbaar geworden pad te volgen, 
waardoor men niet alleen sneller, maar vooral geruislozer op kan rukken. 
Ik begin ook al aardig de geluiden van het woud te kennen en dat is heel belangrijk. Een vreemd ge-
luid valt dan ook meteen op.  
Ik zal hierbij weer een paar fotootjes opsturen die ik van een jongen overgenomen heb. De ene is van 
het Suezkanaal. Een klein stukje kanaal, een zandvlakte met een klein stadje en een Engels tenten-
kamp met wat schaarse begroeiing. De tent op de voorgrond is van hetzelfde model als waaruit ons 
kamp te Chaah bestond, maar daar stonden er ongeveer 200. De slanke minaret van de moskee 
steekt boven het stadje uit. Een centimeter naar rechts staat het mooie houten kerkje met de helblauw 
en geel geschilderde torentjes. Het volgende fotootje is genomen kort voordat we de Alcantara 
verlieten. Alles ligt klaar om op het sein omgehangen te worden. De laatste toont Merssing. Deze is 
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gelijk genomen met de mijne vanaf de heuvel achter het kamp. Maar ik heb mijn foto genomen met 
mijn rechter schouder naar de foto. Op de voorgrond ligt de garage. De mooie huisjes zijn bewoond 
door inlanders die in het gouvernement werken. De bomen zijn klappers of enkele bomen met ragfijn 
groen. De gebogen weg rechts is de ingang naar ons gebouw, dat net naast de foto ligt. Het brede 
strand is goed te zien en op de achtergrond ligt de landtong die de halve baai omsluit. Even naar 
onderen ligt een dunne streep, dat is de riviermonding. 
 
Vanmorgen is onze vaandrig eerste luitenant geworden, dat was een waar feest. Er zal wel niet vaak 
aan iemand een bevordering zo algemeen gegund zijn. Een betere commandant krijgen we nooit, die 
is in staat om van de 3

e
 compagnie weer de beste te maken.  

Vanavond zijn er auto’s met uniformen aangekomen en de auto’s om ons naar Singapore te brengen. 
Ik heb nog net 4 dollar en zal er nog maar een filmpje voor kopen, dan kan ik wat fotootjes maken van 
de reis.  
 
 

 
23 Maart 1946. Als kwartiermaker met de ‘Nevaza’ naar Java. Op deze boot ook jongens van 5 en 13R.I. 
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Tandjong Priok, voet aan wal op Java. Op de achtergrond de ‘Nevasa’. 

 

(Van Zondag 10 Maart tot Zaterdag 1 Juni 1946 zijn geen brieven aangetroffen) 
 

Zaterdag, 1 Juni 1946 - Batavia 
Vanmorgen is mijn kameraad van het 10

e
 bataljon hier geweest. Die had een paar Japanse laarsjes 

mee, iets waar ik allang naar gezocht had, ze waren hem te klein. Ik had voor hem een kort broekje 
waar hij hard om verlegen zat, zo waren we met elkaar geholpen. 
Gisteravond stond een van onze posten tussen 2 versperringen op wacht. Met een jeep komt er een 
Brits-Indiër aan, die het klaarspeelt met een korte scherpe uithaal de jongen omver te rijden, die 
bloedend op de weg blijft liggen. Toevallig komt er een sergeant aan die dadelijk de achtervolging 
inzet en de Brits-Indiër tot terugkeren weet te dringen. De jeep was geladen met sigaretten en derge-
lijke, voorzien van goede papieren. Er zat niets anders op dan de Indiër uit te leveren aan de Engelse 
MP, de heren stonden er samen om te lachen. Die kerel loopt morgen wel weer los, maar onze jongen 
ligt met een gebroken sleutelbeen en been in het hospitaal. Onnodig te zeggen hoe graag wij hier het 
vuur zouden openen op al wat Engels is. 
 

 
Haven 2 te Priok, de ‘Johan de Witt’ ligt aangemeerd aan de kade. 
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Haven 3 te Tandjong Priok. 

 
Gisteren is hier een schip aangekomen met 3 compagnies aan- en afvoertroepen en 1 compagnie 
pioniers. Vandaag is er een schip aangekomen met 1 bataljon mariniers, maar die gaan door naar 
Soerabaja. Hierbij zijn onze kameraden uit de B.J.  
Als ik indertijd goedgekeurd was, had ik nu ook op dit schip gezeten, ik heb wel ongelooflijk geboft. 
Wij hebben na een mooie diensttijd in Holland, een maand in Engeland vakantie gehad, daarna 2 
maanden in Malakka en nu alweer 2 maanden Java achter de rug, terwijl zij na maanden thuis 
wachten, bijna zonder geld en met een korte opleiding, nu regelrecht uit Holland komen en 99% al-
weer dolgraag terug zou willen en nog liever helemaal uit dienst. 
Vanmiddag ben ik met Daan Hoek naar Jan Mulder geweest, die was jarig. Een paar gezellige uren 
gehad, al kon ik niet lang blijven want om 17.00 uur moest ik weer op wacht. 
 
Zondag, 2 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                      
Vanmiddag had ik de post van 14.00 tot 17.00 uur op het drukste punt van Priok, een kruising van 5 
wegen. Daarbij moet alles gecontroleerd worden wat de grootste weg op gaat, de haven in. Het was 
moordgezellig, honderden grote vrachtauto’s volgeladen met vrolijke mensen op weg naar Priok, nog 
meer jeeps vol scharrelende paartjes en dat alles in allerlei kleuren en soorten van bescheiden groet-
ende Jappen tot aan hoge marine- en landofficieren met deftige Jappen of Marva’s. De vrachtwagens 
met vrolijke Ambonezen families waarbij honderden mooie meisjes, Engelsen met Hollandse meisjes 
en Indiatroepen met Javaantjes, honderden soorten auto’s, honderden soorten mensen, 90% komt of 
gaat naar Zandvoort en de stemming is ernaar. Een grote marinetruck dendert van Zandvoort af de 
haven in. Allen nog in badpak en druipend van zeewater. Voorin zit als ongekroonde koningin een 
mooi lang en slank Ambonees meisje. Het lange nog natte zwarte haar in grote golven langs haar 
bruine rug. Mijn hart slaat 3 x over, maar het sprookje is alweer weg en nieuwe rijen auto’s volgen. 
Vele matrozen vragen naar kampong Kodja, daar zijn honderden inlandse meisjes; de matrozen 
mogen alles met hen doen als ze maar betalen. Het is hun enige vermaak, hun enigste kans eens iets 
anders te hebben als de sleur van alledag. Ze zijn wel voorzichtig deze Jantjes, maar toch komt 10% 
in het hospitaal. Veracht ze niet om dit leven, het zijn prachtkerels en de allerbesten van hen gaan hier 
voorgoed naar de bliksem, ik beklaag ze alleen.  
Zo sta ik daar eenzaam op mijn post in de brandende middagzon. Als ik mijn hand op mijn helm durf 
te leggen, verbrandt hij en al die vrolijke wensen wuiven mij toe, grappen en vriendelijke woorden 
vliegen over en weer en al die mooie meisjes kijken verliefd, oh ze zijn niet gek op mij, maar op mijn 
stoere Amerikaanse helm. Allen zijn vrolijk en vriendelijk en ieder beklaagt mij omdat ik in deze braad-
oven moet staan, al heb ik er zelf geen erg in. Allen zijn vriendelijk en ik heb het druk met controleren 
en groeten, maar allen gaan door en ik voel mij steeds eenzamer worden, ik ben blij als ik afgelost 
word, want ten laatste voelde ik mij weer verlaten als op een onbewoond eiland in de oceaan. 
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Batavia, politie op mars. 

 
We zijn alweer enige weken in Priok en met de dag gaat het mij hier meer de keel uithangen. Stelen 
en corruptie zijn hier gewone dingen. Het ongelooflijk bandeloze leven van een havenstad, hier nog 
veel erger dan in welke haven ook, doen mij snakken naar nette fatsoenlijke mensen waar ik mijn vrije 
tijd kan doorbrengen of naar een lief net meisje. 
Vanavond heb ik vrij en moet er wat anders gebeuren, bioscoop of schouwburg geven geen voldoen-
ing aan het verlangen naar gezelligheid, maar hoe krijgt men hier contact met nette mensen als men 
soldaat is. Men is hier immers niet veel goeds gewend van soldaten, maar er moet wat gebeuren want 
zo houd ik het ook niet vol. Ik ga naar de stad, als ik wat wil moet ik rond het 10

e
 bataljon zijn.  

Daar zoek ik mijn kameraad waar ik morgenavond mee naar een familie op visite zou gaan, maar 
vanavond is hij er niet en morgen heb ik geen vrij.  

 
 

 
De Java Bank te Batavia. 
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Hoek Molenvliet - Noordwijk op Batavia. 

 
 

 
De Kathedraal te Batavia. 
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Ik blijf daar wat rondlopen, het is hier geweldig druk, want de mensen wonen hier, indertijd gevlucht uit 
alle hoeken van Batavia of komend uit de kampen in Siam, Malakka, Borneo of Japan, als haringen in 
een ton, in grote loodsen of kazernes of met enkele families in een klein huisje.  
Waar zoveel mensen wonen is het ook druk op straat. Ik ga wat op een brugleuning zitten, daar zitten 
een paar soldaten van de KNIL. Naast mij een paar kinderen en even later gaan een paar aardige 
meisjes aan het eind zitten, ik zou er wel wat mee willen praten maar zie er wat tegenop om er zo 
naast te gaan zitten. Een paar Ambonezen staan al even aan de kant van de weg te praten. Daar 
stapt er een naar mij toe “man ga bij die meisjes zitten, het zijn aardige meisjes”. Dan waag ik het er 
maar op, al kijken ze niet direct vriendelijk, maar dat is wel goed ook, want als ze dat wel deden was ik 
meteen weer weggelopen. Ik stel een paar vragen en krijg een stug antwoord, maar ik ben niet in de 
stemming om mij zo gauw uit het veld te laten slaan. En na een kwartier is het ijs gebroken en zitten 
we gezellig te praten. Het zijn 2 vriendinnen, beiden zijn ¾ Ambonees en hebben alleen hun moeder 
nog. Ik heb al gauw door dat dit een paar zeldzaam nette meisjes zijn. En Ambonezen meisjes die 
goed zijn, zijn beter dan de Hollandse. Ze vertellen veel en ik begin te begrijpen hoe onmogelijk klein 
de kans is hier een net meisje te krijgen als men soldaat is. Deze meisjes hebben meer gehad als 
alleen lagere school, die naast mij zit werkt op kantoor. Een paar uur zitten wij zo te praten, dan gaan 
ze weg, maar als ik weer vrij ben kom ik hier weer en zullen zij er ook zijn. Het is me niet om de meis-
jes begonnen, maar ze hebben hier kennissen en door hen kan ik hier kennissen krijgen en als men 
het hier zover heeft gebracht dat men in een ploegje is opgenomen, dan is het leven hier mooier dan 
waar ook. En zo ga ik dan met honderd plannen en verzoend met de hele wereld weer naar Priok, wat 
mij nu niet meer tegenstaat. 
 

 
Batavia 12 Juni ’46. De mannen van ons 1

e
 Peloton vlak voor het wegdragen van Willem Goudsbloem  

uit het ziekenhuis naar de begraafplaats te Tjililitan. 
 

 
Ter aarde bestelling van Willem Goudsbloem 

 

             Als Donderslag kwam op 14 Juni het bericht, dat Willem                       

Goudsbloem de vorige avond bij een auto-ongeluk in Batavia om het leven was                  

gekomen. De vlag in het kamp van de 3e Compagnie werd half stok geheschen. 

‘s Middags zou de teraardebestelling op de militaire begraafplaats bij het 

vliegveld Tjililitan plaats hebben.   

            Om 2 uur vertrokken uit Priok 4 trucks met een vuurpeleton                                                                                        

van het eerste peleton en de rest belangstellenden van de 3e Compagnie.  

            In Batavia bij het 10e bataljon werd de kist opgehaald en om- 

streeks 3 uur vertrok de stoet naar de begraafplaats.   

            Voorop een open truck met de kist bedekt met het rood – wit -   

blauw en bloemen. 
Willem Goudsbloem, hij ruste in vrede. 

                                                K. van Overzee. 

                                                  3e Compagnie. 

 
 



 97 

 
 

 
Transport naar Meester Cornelis. de wagen waarmee soldaat Wim Goudbloem begraven werd. 

Kist met driekleur en bloemen. 
 

Zaterdag, 22 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                                                                     
Gisteravond had ik met Wies afgesproken om vanavond naar de bios te gaan. Deze begint om 18.00 
uur en zij is normaal om 17.00 uur klaar met haar werk. Zodoende moeten we van tevoren afspreken, 
want dan moet zij om 15.30 uur uitbreken. Nu wilde het geluk of ongeluk dat er een geweldige mooie 
film speelde. Een half uur in de rij staan is heel normaal als men naar binnen wil. Maar ’s middags al 
konden mensen die 3 kwartier stonden al niet meer binnen. Ik had er dan ook een zwaar hoofd in. Om 
17.00 uur zou ik haar af gaan halen, dan nog een half uurtje lopen, zodat toen wij bij de bios kwamen 
er al een rij stond, genoeg om anderhalve bioscoop te vullen, maar ik wist dat Meindert, Mart van 
Etten en de sectiecompagnie ergens in de rij stonden. Ik liet Wies even achter wachten en ging de 
jongens opzoeken waar ik quasi even mee bleef praten, ondertussen even een wenk naar Wies 
gevend, die erbij kwam staan; zo wisten wij ongemerkt bijna vooraan te komen. De mensen om ons 
heen keken wel wat raar maar waren te beleefd om wat aan te merken en de MP zag het niet.  
Binnen hadden wij ook geluk, er waren achter nog een paar plaatsen onbezet. De film was werkelijk 
geweldig mooi en gekleurd. We hadden een mooie avond en na afloop was het heerlijk om uit de hete 
zaal nog wat in de koele avond te wandelen. Al was Wies een beetje bang, want het gebeurt de laats-
te tijd nogal eens dat Brits-Indiërs Hollandse jongens aanranden om hun meisje mee te nemen. Ik 
moest erom lachen, want als je erop berekend bent, slaat een Hollander wel 5 Brits-Indiërs in puin en 
ook had ik mijn klewang meegenomen. Natuurlijk gebeurde er niets, en we kwamen rustig thuis, waar 
we samen gegeten hebben en nog wat gepraat tot het mijn tijd was om weg te gaan. Ik had een heer-
lijke avond gehad, temeer omdat Wies bij de jongens nogal in de smaak viel, al vonden zij haar wat 
stil, waar ik mooi om gelachen heb. Ze is nu eenmaal niet zoals een blank meisje en de Indische 
meisjes lijken wel vaker stil. Zij ook, toen wij bij de jongens in de rij stonden. Maar als zij eens een 
avond vertelt van al haar kattenkwaadstreken, dan denkt men wel anders.  
Op kantoor kan niets uitgehaald zijn of zij krijgt de schuld en dat zal wel ziet zomaar zijn. Ik zal haar 
erg missen als we in de bergen zijn. Toch wil ik voor we weggaan weten waar ik aan toe ben. Tot nu 
toe hebben we vele gezellige avonden gehad, maar ze was voor mij toch nooit meer als een 
vriendinnetje waar ik ’s avonds met een stevige hand afscheid van nam. Zij is steeds hartelijk en goed 
voor mij geweest, maar nooit heb ik ook maar de minste toenadering kunnen merken. Ik heb ook nooit 
meer laten merken als bij een gewoon vriendinnetje, maar Ik wil zekerheid hebben voor mezelf. Nu wij 
voor onbepaalde tijd Batavia verlaten voel ik er maar heel weinig voor ook dit meisje weer te laten 
schieten. En weer voorgoed naar Holland teruggaan is iets waar ik al niet eens meer aan denk, iets 
wat mij gewoon onmogelijk lijkt. 
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April-Juni '46. Batavia – Rijswijk. 

 
 
 
 

April-Juni '46. Batavia – Molenvliet. 
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April-Juni '46. Batavia - Van Heutsz-monument. 

 
Zondag, 23 Juni 1946 - Batavia   
Vanmorgen na de mis ben ik even naar de pasar geweest. We hadden ‘Naafi-restjes’ gehad. Veel te 
duur natuurlijk, en allen wilden wij er wat van verkopen om weer wat geld te hebben. Met zoiets 
komen alle jongens bij mij, het schijnt dat ik alles weet.  
“C.P. weet wel waar hij de spullen voor het meeste geld kwijt kan. C.P. weet wel veilig door de wacht-
en te komen en hoe hij het goedkoopst de dingen kan krijgen die we nodig hebben” en ze weten ook 
dat ik ze wel wil helpen. Al is het weleens moeilijk om het eenieder naar de zin te maken.  
Het is toch wel mooi werk zo op de pasar, 3 x zoveel vragen als het waard is of minder dan de helft 
bieden voor wat je koopt; de jongens zijn meestal best tevreden. We kunnen het hier geweldig goed 
vinden met elkaar, maar als er een in de put zit of er moet geholpen worden, dan komen ze altijd bij 
mij, want ze weten wel dat ik altijd klaar sta als ik tijd heb. Maar dat heeft ook weer als voordeel, dat 
ze mij altijd helpen. Zo kan het ook gebeuren dat ik een van de grootste ‘drukkers’ ben, maar bij de 
commandanten helemaal niet als zodanig bekend sta, want de jongens zullen mij altijd dekken omdat 
ze wel weten dat ik het nooit doe ten koste van een kameraad. En loopt het eens stuk, dan kom ik er 
altijd goed vanaf omdat ik er niet om bekend sta. 
Het is ook veel gebeurd dat er op de kamer hevig over het een of ander gekankerd werd, dan liep ik 
stil weg naar de C.C., zei ongezouten maar beleefd waar het op stond, waarna het of in orde kwam, of 
ik een uitleg kreeg. Want onze luit is een prachtvent en dan ging ik daarmee naar de jongens die dan 
pardoes uitgekankerd waren. Door al deze dingen heb ik hier niets dan vrienden en daarom heb ik het 
zo geweldig naar mijn zin en zo’n mooi leven, al zijn er nog zoveel moeilijkheden. 
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April-Juni '46. Batavia - Pasar Baroe. 

 
 
 
 

 
April-Juni '46. Batavia - Pasar Glodok. 
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Op pasar Nangka bij Kemajoran. 

 
Maandag, 24 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                                                                                 
Om 17.00 uur vanmiddag zat de wachter de laatste wacht in Priok. Mijn laatste post was geweest van 
’s morgens 5.00 tot 9.00 uur. Om 11.00 uur vertrok een trein naar Tangerang. Oké hij had bewaking 
nodig; met nog 5 man kon ik mee. Met een kameraad had ik het mooiste plaatsje uitgezocht, achterop 
de tender van de locomotief. We konden daar alles goed zien, maar toen we eenmaal reden kregen 
we al het gruis uit de pijp over ons heen. De stofbril moest op. Toen wij te Tangerang aankwamen 
waren we gitzwart, van onder tot boven. De reis ging eerst door de stad en daarna door de uitgestrek-
te sawahvlakten van Tesing naar de Chinese stad Tangerang.  
De natuur hier was prachtig en er was geen vijand te zien. Alleen bij een Indiakamp hadden ze 
Spaanse zuilen van prikkeldraad over de rails gelegd, waar we gewoon overheen denderden.  
Hun brenpost had een afdak gemaakt van golfplaten, maar die reden we ook weg. De wacht kreeg ze 
tegen de benen en tuimelde bijna in de kali, met bren en al.  
De mensen in Tangerang waren erg vriendelijk, maar ook erg bezorgd. Ze hoopten dat wij nieuwe 
troepen waren, maar begrepen niet hoe ik en mijn makker er zo uit konden zien. Dachten misschien 
dat wij van het front kwamen, ik had tenminste meer bekijks dan me lief was, maar ik moet er ook wel 
angstaanjagend hebben uitgezien: dubbele Amerikaanse helm, geweer, patroonbanden, klewang en 
stofbril, gitzwart en een baard van een dag. In Tangerang heeft 1-4 gevochten, wat nu met ons naar 
Bandoeng moet. Nu deze compagnie weg is hebben de Indiatroepen de stad weer overgenomen. 
Toen de extremisten dat hoorden, zijn ze weer 20 kilometer terug gekomen, vandaar de angst van de 
Chinese bevolking.  
Er was ons gezegd dat wij in de trein geen burgers mee mochten nemen. Maar op de terugweg 
hebben wij de trein volgeladen met Chinezen, die niet langer in het stadje durfden te blijven. In hoe-
verre de ‘peloppors’ idealisten zijn, wordt wel bewezen door het feit dat de vele gerampokte huizen 
uitsluitend van rijke Chinezen waren, die vermoord zijn. De armen hebben geen last gehad. En waar-
om? Ook daar zit toch geen buit. In de gerampokte huizen was alles vernield, eerst helemaal 
nagezocht en alles wat niet meegenomen kon worden, was met de klewangs kort en klein geslagen; 
niets was meer heel. Enige kleine stukjes Chinees handwerk en een koperen armband heb ik meege-
nomen als souvenir.  
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Op de terugweg zat ik weer met dezelfde soldaat achterop de tender, maar doordat de locomotief 
achteruit reed, zaten we voor op de trein, konden alles goed zien en zo op de rails kijken. Daardoor 
ontdekten wij ook dadelijk de om de rail gewonden dikke ketting op 20 meter afstand van de Brits-
Indische post, kennelijk met de bedoeling ons te laten kantelen, een trein met enige honderden 
vluchtelingen. Wij woedend natuurlijk en al waren er 2 brenposten voor ons, en stonden op enige 
afstand zo’n honderd Brits-Indiërs te wachten hoe het af zou lopen. We zaten te springen om bij de 
minste verdachte beweging of aanleiding het vuur te openen. De ketting werd losgemaakt en mee-
genomen als bewijs voor deze sabotage. Op de verdere tocht gebeurde er verder niets meer.  
Het eerste werk in Priok was eens lekker te baden bij de warmwaterbron.  
 

 
Kali Soenter van onze eerste actie ten westen van Priok. Hier was ook de warmwaterbron en een post van ons. 

 
 

Ik kon verlof krijgen en om 19.00 uur liep ik met Wies te wandelen. De rust was maar betrekkelijk, we 
konden eens vrij praten, maar geen moment was mijn hand van mijn klewang en mijn ogen zaten in 
mijn rug. Reeds vele malen had Wies verteld en ook van andere kanten had ik gehoord hoe Brits-
Indiërs nogal eens Hollandse jongens neerslaan om er met het meisje vandoor te kunnen gaan. Ik 
hechtte er niet veel waarde aan, maar zag het nu zelf: als zij langs de weg stonden lieten ze ons pas-
seren om ons te kunnen volgen. Maar ze hadden in de gaten dat ik ze doorhad. Toen wij bij de brug 
stonden kwamen er plotseling een paar onder de brug vandaan. Om niet zo op te vallen waren de 
meesten in burger en verderop bleven ze dan staan en keerden om, maar na een paar maal gingen 
ze toch weg. Ze zagen wel dat ze geen kans hadden in mijn rug te komen en van voren aanvallen 
durfden ze met vieren nog niet. Veel hinder hadden wij overigens niet van ze, ik ben al gewend voort-
durend op mijn hoede te zijn.  
Ik wilde weleens weten waar ik met Wies aan toe was. Het kon de laatste dag zijn en dan zou ik haar 
voor lange tijd niet meer zien. Ze is een meisje zoals ik niet beter kan verlangen en men moet dit land 
kennen om te weten wat een goed meisje in dit land waard is. Langzaamaan maar stuk voor stuk ziet 
men hier prachtkerels naar de bliksem gaan aan drank en vrouwen, en zij die een goed meisje heb-
ben, houden het meestal wel vol. Als ik haar geregeld schrijf zal ze wachten tot ik weer in Batavia 
kom, dat heeft ze gezegd en nog niet in het minst heb ik aan haar kunnen merken dat zij meer voelt 
dan vriendschap, al zegt Meindert van wel, als ik niet naar haar keek. Mij zal ze niets laten merken, 
maar ik weet nu dat ik volledig op haar kan rekenen en dat is voor mij genoeg om ook niets te doen 
wat ik haar niet zou durven vertellen. En al heb ik nu wel een reden om niet zo graag ver van Batavia 
te gaan, ik ga toch met meer vertrouwen in mezelf. Want als men zo goede kameraden ziet vallen is 
het moeilijk het vertrouwen in jezelf niet te verliezen. 
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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 de klewangs kraakten.(Deze foto in grootformaat achter in dagboek) 
 
 
 
 

Boven-rij vlnr. Midden-rij; 
1. 1. 
2.  Dirk Mook (‘Witte’) - Chauffeur 2.  
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. Hospik (J.P. Dekker?) 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 (‘Lange Abe’) 7. Gerrit Horn 
17. Renze Mook, de broer van Dirk 8. 
18. 9. 

 10. 
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Havendetachement voor de Tangsi te Priok. Met de benen achter het muurtje is kok Siem de Graaf. 

 
 
 

 
Kali-besar, west te Batavia, de ‘Hoender-pasarbrug’. Rechts voor de brug ligt het gebouw 

 waar we 1 week voor ons vertrek, richting Bandoeng, lagen. 

                
Dinsdag, 25 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                                         
Toen ik gisteravond thuis kwam hoorde ik dat wij vanmorgen om 9.00 uur volledig gepakt klaar moest-
en staan. De meesten waren al aan het pakken geweest, maar ik had alles nog liggen, zodat het van-
morgen hard werken was, maar ik was op tijd klaar. Daarna alles naar buiten slepen en wachten op 
de auto’s die ons weg zouden brengen naar nog onbekende bestemming.  
1-4R.I., het bataljon ‘Zeeland’ kwam ons kamp innemen. Met wat praten over de gevechten die deze 
jongens geleverd hadden te Tesing en nog andere plaatsen en met zingen, ging de tijd van wachten 
om.  
Om 13.00 uur gingen we op de auto’s die ons naar de benedenstad brachten naar “Kali Besar West”, 
in Oud-Batavia. Zo zitten wij dan nu in een groot gebouw in de pakhuisruimten, alles is smerig en het 
stinkt behoorlijk. Voor het gebouw stroomt de kali ‘Besar’, die 100 meter verder in zee stroomt. Links  
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naar de zee toe loopt de spoorlijn van Tangerang, vlak langs onze kamer. Alles wat erachter ligt is 
streng verboden toegang, ook voor ons. We kunnen maar één kant op, naar de stad, daar rijden ook 
enige bussen naar toe. We zijn na 19.00 uur verplicht met deze bussen mee te gaan, want ieder die 
na die tijd op straat is wordt dadelijk neergelegd. Als we de bus van 22.00 uur missen, zijn we ver-
plicht in de stad te blijven. In plaats van geconsigneerd te zijn, zoals eerst gezegd was, waren wij ’s 
avonds allemaal vrij en kon ik weer een gezellige avond doorbrengen met Wies, die als steeds weer 
voor een lekker hapje gezorgd had. 
 
Woensdag, 26 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                   
Om 22.30 uur gisteravond kwamen wij met de laatste auto thuis. Daar werd meteen afgeroepen: het 
derde peloton, 3

e
 compagnie moet op wacht naar Tanah Tinggi. Gauw verkleed en een half uur later 

zaten we weer op de auto en reden door uitgestorven straten van Batavia, naar het ons zo welbeken-
de kamp, waar wij na zo lange tijd weer eens de wacht zouden betrekken.  
Daar aangekomen was alles in rep en roer want om 4.00 uur zou 11R.S. naar Kemajoran vertrekken, 
om per vliegtuig naar Bandoeng te gaan.  
Het was wel weer eens aardig door het zo bekende kamp te dwalen, van slapen kwam dan ook niets. 
Alleen nadat ik van 2.00 – 4.00 uur op post had gestaan ben ik een paar uur gaan slapen, toen werd 
het toch te gek. De vertrekkende soldaten lieten nogal wat staan, wat wij wel konden gebruiken, zodat 
toen wij om 1.00 uur weer teruggingen naar de benedenstad, we een afgeladen auto hadden. 
In Tannah Tinggi lag ook een gedeelte van 3R.I., dat pas uit Holland gekomen was. Het zijn burgervrij-
willigers die na een training bij Den Briel en 5 weken in Aldershot, hier van de week zijn aangekomen. 
Dit bataljon is na aankomst meteen uiteen gescheurd en over de 3 bataljons van de W-brigade ver-
deeld. Dit moet wel een prachtbataljon geweest zijn, want nooit hoor je deze jongens over hun batal-
jon opscheppen. Nu ze bij ons zijn ingedeeld, kankeren ze daar niet over, maar doen hun best om 
goede kameraden te worden met de jongens waar zij tussen geduwd zijn. Ze doen hun best om van 
ons alles aan de weet te komen over Indië. Ze geven graag wat zij kunnen missen en zijn dankbaar 
als wij wat fruit of ijs voor hen kopen en ze sigaretten geven, want ze hebben nog geen geld en roken 
Rodezia. Dit alles valt mij zo op omdat ik 5 en 13R.I. nog niet vergeten ben van de boot naar Priok, die 
hadden bijna geen opleiding gehad, maar praats voor tien.  
Van de andere kant zijn deze jongens van 3 R.I. weer blij dat ze bij 2-4, 1-4 en 11R.S. zo goed ont-
vangen zijn. De kameraadschap onder de L.I.B.-ers is trouwens iets wat de laatste weken geweldig 
opvalt. De vroegere naijver is geheel weg, alle bataljons voelen zich sterk, waarnaast mariniers en 
stoottroepen wel sterk afsteken. Bij een stukje in de Pengun over het bouwen van een brug schreef 
men eronder, maar zoiets kunnen alleen mariniers. Enkele bataljons stuurden de Pengun steeds 
retour met de vermelding dat zij een krant willen die ook voor de L.I.B’.-ers leesbaar is.  
Het bataljon stoottroepen dat pas uit Holland gekomen is, probeert ons vanuit de hoogte aan te zien. 
Maar laat ik er maar eens over ophouden; het pesttuig moet eerst maar eens bewijzen dat het beter is 
dan onze jongens, die vochten in Tangerang, Depok en Tesing in de natte sawavlakten. Die jongens 
van 1-4RI, de Veluwe en Zeeland hebben recht om trots te zijn, maar zijn het juist niet, alleen maar 
geweldig en enthousiast.  
Natuurlijk ben ik vanavond weer naar Wies geweest, die vroeg wat zij bij mij thuis wel zouden zeggen 
als ze hoorden dat ik met haar was, maar ik heb haar gezegd dat jullie het zeker goed vinden als jullie 
weten dat het een goed meisje is en daar vertrouw ik ook op. We zijn weer een eindje gaan wandelen, 
ik ben de laatste dagen heel wat slaap tekort gekomen en kon het in de benauwde barak niet uithoud-
en. Wies heeft Soekarno heel goed gekend. Toen zij in de Japanse tijd in een winkel werkte op 
Kramat, kwam hij daar dikwijls in de winkel, ook zijn toenmalige vrouw kwam er wel. Nu heeft hij weer 
een ander, zijn eerste woont in Bandoeng, Wies kent haar ook goed. Hij heeft echter nog veel meer 
vrouwen gehad. Als een van hen niet meer bevalt, neemt hij een ander en wee het meisje dat deze 
vrijheidsstrijder durft te weigeren. Hij is immers de koning van de grote Indonesische Republiek! In de 
tijd dat hij bij Wies in de winkel kwam had hij al veel praats, de Jappen hadden toen juist gezorgd dat 
hij het grote huis van een rijke Europeaan kreeg. Wies heeft hem veel uitgescholden en ook wel ge-
weigerd te helpen. Hij kon zich tegenover een meisje niet als heer gedragen. Zijn toenmalige vrouw 
liet ook iedereen voor zich draven, maar Wies heeft haar wel gezegd dat zij niet zoveel praats hoefde 
te hebben, want dat als Soekarno haar niet genomen had, zij nog in achterbuurten gewoond had, en 
dat zij (Wies) zich als Indisch meisje niet wenste uit te sloven voor een meid uit de achterbuurten van 
Kramat. In die tijd zag Wies in Soekarno nog niet anders dan een onbeduidende Jappenknecht.  
Toen er na de capitulatie een grote meeting was op het Kramatplein, trad daar een spreker op die zich 
met hoge borst uitriep als leider van de Indonesische Republiek, zij keek toen heel raar op dat dit 
Soekarno was en toen lachte ze er nog om. Maar deze meeting was het begin van de Republiek. Dat 
een Indisch meisje als Wies tekeer durfde te gaan tegen de vrouw van Soekarno lag aan het feit dat 
een Indisch meisje als zij zich eigenlijk te hoog voelde voor het werk dat zij doet, maar ertoe gedwong-
en is om te kunnen eten. Zij stond in stand nog boven Soekarno en liet zich daarom niet koeieneren.  
Ook Mohammed Hatta heeft zij al heel goed gekend, ook deze kwam van Kramat en kwam heel dik- 
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wijls bij haar buurman, nu ook een van de leiders. Bijna alle leiders van de republiek komen uit Kramat 
en Tannah Tinggi en zij kent ze bijna allemaal, behalve Sjahrir, waar zij niets van weet. Dit is ook juist 
de man die wij het best kennen en eenieder die daarmee bekend is zal nooit begrijpen dat er Neder- 
landers zijn, zelfs autoriteiten die zich vernederen, om met dit soort te onderhandelen. Ik zou hier nog 
veel meer over kunnen schrijven, ook over de houding van de inlanders en Chinezen in de Japanse 
tijd, allemaal dingen waar men in Holland niets van weet. Als alles wat Wies gezien en meegemaakt 
heeft in Holland bekend was, zou men daar heel anders tegenover Indië staan. 
 
 

 
In de kampong achter Tanah Tinggi. Mensen wachten op het uitdelen van het eten wat bij ons overbleef en  

daar uitgedeeld werd. Hongersnood en bijna geen kleding. 
 
 
 

 
Het bruggetje over de kali naar Kemajoran, bij Tanah Tinggi. 
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Van het bruggetje naar Kemajoran. Deze krotwoningen zijn zeldzaam op Java. 

Voor het huisje een draagbare warong. 
 

 
Op een bruiloft Kamajoran. 

 

Donderdag, 27 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                        
Vanmorgen om 4.00 uur is het bataljon vertrokken, onze compagnie blijft tot zaterdag. Wij moeten een 
konvooi Artillerie begeleiden en zijn daarom de laatsten die vertrekken. Het zou ook te gek zijn als het 
niet op zaterdag of zondag moest gebeuren. Vandaag waren wij nog de gehele dag vrij. Morgen zijn 
we geconsigneerd en mogen niet meer weg. Ik ben ’s middags naar de film gegaan en ’s avonds naar 
Wies, voor het laatst voorlopig. Voorlopig zijn de mooie dagen die ik met haar gehad heb weer voorbij, 
dat is nu eenmaal het lot van een soldaat, en ik vind het niet zo erg als we daarginder nu ook maar 
eens kunnen vechten, dat is ons enigste en grootste verlangen in dit land, maar het ziet er niet erg 
naar uit. Aan de weg naar Bandoeng is de laatste weken geen schot meer gevallen en het dorpje 
waar wij komen moet ook heel rustig zijn. Als dat allemaal waar is dan zou ik veel liever hier blijven. 
Enfin we zullen wel zien. 
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Vrijdag, 28 Juni 1946 - Batavia                                                                                                                                                                            
Er is heel weinig te vertellen over een dag als vandaag. Niets dan appèls, pakken enz. Het konvooi 
wat wij moeten begeleiden in het grootste wat tot nu toe naar Bandoeng gegaan is. Dat worden dus 2 
dagen heel veel zien, want een gedeelte van het konvooi moeten we eerst veel verder weg brengen 
dan Tjiandjoer om daar tenslotte terug te keren. Tjiandjoer ligt 40 km voor Bandoeng. 
 
Hier nog even een antwoord op de brief die ik weer ontving met het programma van die KP-avond, 
toevallig heb ik van de week weer een stapel KP-krantjes ontvangen. Het pakje is nog steeds niet 
aangekomen, maar als jullie het per zeepost verstuurd hebben, kan het nog wel een maand duren. 
Het is wel een leuk idee dat jullie bij Mulder waren en ik bij Jan toen hij jarig was. Het is alleen jammer 
dat ik afgesproken had in de laatste week nog langs komen, maar de laatste dag geen gelegenheid 
meer kreeg om afscheid van hem te nemen. 
Toen ik een uurtje terug aan deze brief bezig was klonk dichtbij in de straat een doffe slag, wij gingen 
naar het raam maar zagen niets en uit gedragingen van een paar inlanders maakten wij op dat er een 
kogel ontploft was in het vuurtje onder het raam. Maar zo-even komt Meindert binnen en die vertelt dat 
om de hoek een matroos een handgranaat liet zien aan enige baboes en inlanders, waarna het appa-
raat ontplofte, 14 doden maar liefst! 
 

VERHUIZING NAAR TJIANDJOER 
 
Zaterdag, 29 en Zondag, 30 Juni 1946 – Batavia/Tjiandjoer                                                                                                                                                           
Een eindeloze reeks van nieuwe indrukken ligt achter mij en nog andere zijn op komst. Het is zondag 
vandaag, maar daar is niets van te merken. Zo-even kwam de aalmoezenier langs in een Jeep met 
mitrailleur voorop. Om 5.00 uur werden we gistermorgen uit bed getrommeld. Het meeste was al 
gepakt, zodat we alleen maar hoefden in te laden en om 6.00 uur al vertrokken. Het was een voor 
Batavia koele morgen toen wij dwars door alle bekende hoeken van de stad reden. In het donker 
gingen de auto’s rijden, maar het was volop licht toen wij op het Kramatplein stopten. Daar moesten 
wij wachten. Onze cie. met een peloton pioniers moesten het konvooi dat uit 4 blokken bestond van 
50 auto’s ieder, bewaken. Ieder blok een peloton, een voor, midden en achter, steeds een sektie. Dit 
konvooi van 200 auto’s is het grootste geweest wat tot nu toe naar Bandoeng gegaan is. 
Wij kwamen in de achterhoede van het 3

e
 blok, dat om 8.00 uur vertrok, de Kramatweg op, naar 

Meester Cornelis. Tot daar was de weg goed en werden wij door de mensen overal toegejuicht. Een 
oude heer in pyjama, van onder tot boven vol met medailles, bulderde “Oranje boven”. Na Meester 
Cornelis werd de weg erg slecht. Het asfaltdek was geheel weggereden en de weg zat vol gaten. De 
stofbrillen waren niet overbodig, want het duurde niet lang of alle voor ons rijdende auto’s waren ge-
heel uit het zicht verdwenen door dichte stofwolken. Het was of wij in een dichte mist reden.  
Toen wij buiten de aaneengesloten rij kampongs kwamen, tussen de uitgestrekte sawavelden, werd 
het iets beter en konden wij de mooie natuur rondom weer bekijken.  
We waren in het heuvelland aangekomen en genoten van de prachtige natuurtaferelen rondom. 
Langzaamaan kwamen de Gedeh en Hamat dichterbij en toen wij om 10.00 uur Buitenzorg binnen 
reden leken het 2 enorme reuzen met hun toppen hoog boven de wolken.  
In Buitenzorg werden wij door de blanken uitbundig begroet. De mensen vertelden van de geweldige 
schrik die er bij de extremisten ingeslagen was, door de enorme Hollandse troepenmachten die hier 
de laatste dagen gepasseerd zijn op weg naar Bandoeng. We hielden in Buitenzorg even rust om 
daarna de klim tegen de bergen te beginnen. Langzaam kropen de auto’s omhoog over de zich in 
duizenden scherpe bochten langs de berg slingerende weg. Soms voerde de weg door dichte bossen, 
dan weer langs sawa’s die zich als reuzentrappen tegen de hellingen genesteld hadden. Af en toe ook 
kregen wij het gezicht over het land waar wij vandaan kwamen, het laatst als een afscheidsgroet nog 
eens, net voor wij de Poentjak-pas binnen reden. Vanaf 1000 meter hoogte keken wij over het heuvel-
land, een schouwspel om nooit te vergeten. Maar dat was pas het begin, hoger nog stegen de auto’s. 
Het begon kil te worden, midden op de dag huiverden wij in onze dunne kleding. Hoog rees aan een  
zijde de enorme Gedeh, naast ons op de top, verscholen in donkere wolken. Toen waren wij door de 
pas en ontrolde zich aan onze ogen het ene sprookjeslandschap na het andere. Hier pas zagen wij 
Java in volle schoonheid. Niet één van ons verlangde nog naar Holland. Ieder zou hier willen blijven. 
Hoge bergen van dicht donker groen, diepe dalen, ravijnen met sawa’s in alle schakeringen van groen 
en bruin. Mooie villaatjes en bamboe huisjes ertussen, kleine kali’s stromend tussen de rotsblokken. 
De werkelijkheid is niet te beschrijven. Wij zijn geen groentjes meer, hebben al zoveel moois gezien, 
maar dit greep ons aan, zoiets moois te zien had ik niet durven dromen. En als men zoveel moois ziet, 
hoe kan men dan nog aan kogels of gevaar denken, ook al stonden overal langs de weg de Schotten 
met bren’s en geweren. Onze geweren lagen ergens ongeladen in de auto en wij zaten hoog op de 
kap, de natuur was zo mooi dat wij lachten om de roodwitte vlaggetjes op alle huizen. Ja zelfs op een 
voorbijrijdende auto.  
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Vanaf de weg keken wij op een stukje Buitenzorg. 

 
Zo kwamen we dan eindelijk aan het hoofdkwartier van de W-brigade, met 3 van de 50 auto’s. Er was 
gezegd dat iedere auto die een mankement kreeg, achter moest blijven en daardoor kon het gebeuren 
dat wij als bewaking met maar 3 auto’s binnenkwamen. De rest was nog onderweg!  
Omdat wij de plaats van onze bestemming Tjiandjoer, 40 km voor Bandoeng niet meer konden bereik-
en, moesten we weer een eindje terug en werden gestationeerd in een prachtige villa, tenminste dat 
was het geweest. Op een klein plateau op 1.800 meter naar het oosten en noorden strekte zich een 
groot dal uit dat doodliep tegen de eerste bergkammen. In het zuiden liep vlak langs ons plateau een 
klein bergriviertje in een diep, 200 meter breed ravijn waarachter de weg liep die we op moesten, en 
daarachter verrees ook dadelijk weer een hoge bergrug. Naar het westen strekte zich de reusachtige 
Gedeh uit, als een reus zich verheffend boven de andere bergen. Alles om ons heen ademde gezond-
heid, mensen, dieren en planten en aan alles was het te zien. Zo’n verscheidenheid van geweldige 
mooie bloemen had ik nog nooit gezien en allemaal met verblindend heldere kleuren. Toen wij een-
maal onze spullen opgeborgen hadden en alles klaar was voor de nacht, ging ik in mijn eentje aan de 
rand van het ravijn zitten genieten van de wondere natuur rondom. Dan komen de gedachten naar 
verleden, heden en toekomst. Zoals steeds als ik veel moois zie is mijn eerste gedachte: konden ze 
dat thuis maar eens zien en dan maak ik mij zorgen hoe dit alles zo mooi mogelijk te schrijven.  
Met het heden was ik best tevreden, ik wilde wat van de wereld zien en ik wilde vechten. Mijn lust tot 
zwerven was ineens over; steeds bij alles wat ik zag is zij mij bij gebleven, maar nu is het over, want ik 
voelde hier voor het eerst dat ik nu alles gezien heb, een mooier plekje zal ik nooit meer vinden, zelfs 
niet in Florida of Hawaï. En wat het vechten betreft was ik ook tevreden, want het is niet waar, dat de 
weg naar Bandoeng veilig is. Een van onze brencarriers is op een mijn gelopen en toen de kapitein 
even met zijn jeep voorop ging om Tjiandjoer te verkennen, kwam hij nog veel harder teruggestoven, 
want met een hagelbui van kogels werd hij daar ontvangen, het stadje was nl. bezet door de T.R.I. 
Hoeveel de onderhandelingen met de republiek waard zijn, bleek hier wel, want een uur later waren 
de jongens van 2-4 bezig de T.R.I. uit het stadje te rammelen. 
Dat waren de berichten die wij vanmiddag hoorden op het hoofdkwartier en wij zullen voorop ingezet 
worden. 
 
Terwijl ik zo zat te piekeren viel het donker in. Het was net goed donker en ik zou naar mijn kamer 
teruggaan, toen ik plotseling aan de overkant van het ravijn langs de weg een vlam omhoog zie 
schieten, als van een brandende bus benzine. Wat zou dat zijn? Terwijl ik er even naar sta te kijken 
breidt het vuur zich plotseling uit en worden de contouren van een brandend huis zichtbaar. 
Razendsnel breidt het vuur zich uit en na 5 minuten woedt daar achter enige palmbomen en wat 
struiken een enorme vlammenzee. Echt een staaltje van de extremisten, om op nog geen 200 meter 
van ons gebouw een leegstaande Europese villa af te branden. Het heeft echter geen zin om erheen 
te gaan, want door het ravijn is het zeker een uur dalen en klimmen langs gevaarlijke steile wanden 
om er te komen. Daarom ga ik maar stil zitten kijken naar het schouwspel, ons door de extremisten 
aangeboden, 20 meter hoog schieten de vlammen op, de gehele omgeving is een zee van licht, hoog 
kronkelen de rookwolken zich omhoog, een zee van vonken meenemende, die als lichtende sneeuw- 
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vlokken op de bossen neerdalen. Dof klinken de knallen van de springende bamboebuizen, vermengd 
met de vanuit Malakka zo vertrouwde junglegeluiden. Een sprookjesavond zonder weerga en een 
tastbaar bewijs voor de aanwezigheid van de Peloppers. Het blijft niet bij een huis, voordat het 23.00 
uur is zijn op 6 plaatsen rondom ons huizen in vlammen opgegaan. Maar men zegt dat dat iedere 
avond gebeurt.  
Om 19.30 uur liggen allen, die niet op wacht staan, in bed. We rollen ons goed in de dekens, want het 
is frisser dan wij gewend zijn. Als ik om 24.00 uur wakker gemaakt word, sta ik te rillen als ik uit bed 
stap, maar ik moet een wachtpost betrekken. Bij gebrek aan een jas sla ik een wollen deken om, zo is 
de koude wel uit te houden. Maar als ik van post kom om 2.00 uur kruip ik geheel gekleed onder een 
dubbele deken. Toch word ik om 6.00 uur wakker van de kou, vooral heb ik last van koude benen on-
danks de wollen sokken en linnen schoenen met rubberzolen. Ook de anderen worden wakker en die 
onder 1 deken liggen rillen van de kou. We maken er grappen over. Ik spring eruit en ga even buiten 
naar de prachtige zonsopkomst kijken, rillend en al, als een juffershondje.  
Even later ga ik met de sergeant op verkenning, van de ene sawa springen we op de ander tot we ge-
heel onder in het ravijn staan aan de rand van de beek, en lopen deze dan een eind stroomopwaarts. 
Aan beide zijden naast ons verrijzen de loodrechte wanden en de bergen voor en achter ons lijken 
nog indrukwekkender; een mooi tochtje. Even verder beginnen weer sawa’s en langs deze reuzentrap 
klimmen we weer uit het ravijn. Om 10.00 uur moet er weer gepakt worden en vertrekken we in de 
auto’s naar Tjiandjoer, waar we gelegerd worden in kamponghuisjes. Zo zijn we dan eindelijk aan het 
front gekomen in de voorste linie, schrik niet! 
We hopen op een rustige nacht, maar dat is er niet bij; om 18.00 uur moeten we op wacht, aan één 
stuk tot ’s morgens 6.00 uur; met 3 man op 1 post, 1 mag rusten. 
 
Langzamerhand wordt het kouder en om 22.00 uur lopen we alweer te kleumen en te rillen. Om beur-
ten wisselen we af om te rusten, maar koude en muggen zorgen wel dat er niet veel van slapen komt. 
Van extremisten echter geen spoor, al geeft de gordel van wachtposten de gehele nacht een vuur af 
of we door hele legers overvallen worden. 
1300 patronen zijn in deze nacht verschoten, waarin geen peloppor zich heeft laten zien. Maar mijn 
geweer heb ik de hele nacht in de hoes gehad. Ik heb mij nu eenmaal voorgenomen dat mijn eerste 
patroon goede kans moet maken een peloppor te treffen.  
Bij het opkomen van de zon werden de posten ingetrokken, want we moesten alweer verhuizen. 
Duizelend van vermoeidheid en kou gingen we weer naar ons bamboehuisje terug. Om 7.00 uur 
waren wij weer op weg naar een nieuwe standplaats, het front werd 20 km verschoven. Ik vraag me 
alleen af waar nu de peloppors blijven, want ook in onze nieuwe standplaats was het erg rustig.  
We kwamen weer in een bamboe kamponghuis terecht. Nu echter groter dan gisteren. Het is nog in 
hetzelfde dal midden in de bergen van Java. Dit dal is echter zo groot dat de bergen aan alle zijden 
behoorlijk veraf zijn, zodat het hier meer op glooiend terrein lijkt, maar toch altijd nog op behoorlijke 
hoogte. 
Overdag is het erg warm, maar ’s nachts koud genoeg om 2 dekens te gebruiken en met jas aan op 
wacht te gaan. Zo gauw de spullen binnen waren ging ik erop uit, maar de huizen rondom waren allen 
verlaten en leeg, de inboedels meegenomen. Wel had ik algauw een paar grote stammen met banan-
en gevonden.  
Aan een bananenstam zitten meestal 5 of 7 kammen, dus het was een behoorlijke vracht. Er moest 
ook drinken komen, want dat is er hier niet en aangezien de klapperbomen hier geweldig hoog zijn en 
er geen inlanders zijn om te klimmen, hebben we een volle boom omgezaagd, en was er voorlopig 
weer drinken genoeg.  
Ook het wassen was een probleem, ik had echter al een klein stroompje ontdekt en even later vond ik 
ook een paar watervalletjes, waar we zo onder konden staan. Mooiere douche was niet denkbaar; het 
friste op want van een dag erwten dorsen wordt men niet zo vuil als van een dag reizen hier; en we 
hadden ons al in geen 2 dagen kunnen wassen. 
’s Middags na het eten ging ik ook even aan de loop, ik had een kleine kampong gezien dichtbij en 
wilde even kijken hoe het daar was, ik had alleen mijn klewang mee, dat vond ik genoeg. Maar toen ik 
enige lege huizen passeerde die voor de kampong staan, liep daar een Soedanees. Ik sprak hem 
vriendelijk in het Maleis aan, ondertussen goed uitkijkend of hij geen wapens had. De man trilde als 
een espenblad, verzekerde keer op keer dat hij sawabewerker was. Hij vroeg of ik met hem meeging 
zijn sawa bekijken, ik nam het maar aan maar voelde mij niet rustig, hij nam mij regelrecht mee in het 
vijandelijke gebied en ik keek dan ook goed uit, zag echter niets verdachts en na de man’s sawah’s 
gezien te hebben wees hij mij de weg door een bosje, waarna ik weer op de weg stond. Ik wist nu 
meteen dat hier toch nog burgers wonen, want over het algemeen is alles gevlucht, opgestookt als de 
mensen zijn door de Jappen en rood-witten. Maar als wij vriendelijk voor hen zijn, zullen ze wel weer 
terugkomen.  
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De 2e dag van de reis, het kamp van een nacht te Tjiandjoer. 

Een armoedige kamp-omgeving die we eerst half sloopten om ‘wat lucht’ te krijgen, 
en nog niet sliepen omdat we de gehele nacht op wacht moesten. 

 
’s Avonds hebben wij een tiental huizen om ons kamp verbrand, om schootveld te krijgen. 
Ongelooflijk, zo’n vuurzee als deze huisjes van hout en bamboe gaven. Het eten wat wij de laatste 
dagen krijgen bestaat uitsluitend uit noodpakketten, ongeveer als het pakketje dat wij indertijd van de 
KP kregen, maar dan iets groter. Er zitten enkele biscuitjes in, een busje ham en eieren, een paar 
sigaretten, lucifers, zuurtjes, chocolade, fruit, limonade, koffie, kauwgom enz. Zo’n pakketje voor een 
maaltijd is 15 x 15 x 5 cm. Jullie zouden je een ongeluk smullen aan al dat lekkers, maar wij zijn het al 
behoorlijk beu om niets dan chocolade, zuurtjes en kauwgom te eten. 
 
Maandag, 1 Juli 1946 - Tjiandjoer / Karangtengah                                                                                                                                                     
Vandaag hebben wij de hele dag op een en hetzelfde punt gezeten aan de weg. Er moest een kon-
vooi uit Bandoeng komen, wat zich echter niet liet zien. Wij hebben het ons maar gemakkelijk ge-
maakt, hadden wat kookblikjes meegenomen en brachten zo de tijd door met wat thee zetten of een 
en ander te bakken. 
Vanmiddag werden door onze 3

e
 sectie 4 mannen gezien. Toen de jongens ze aan wilden houden 

opende een van hen het vuur met een revolver, hij kreeg echter maar tijd om er 2 te lossen. Een wist 
te ontkomen. Een van de 2 gevangenen was een verplegingsofficier. Ze hadden opdracht een blank 
meisje te vermoorden. Bij het hoofdkwartier kregen ze lood te eten, evenals de 25 die men daar in de 
loop van de dag al gevangen had. 
 
Woensdag, 3 Juli 1946 - Tjiandjoer / Karangtengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Na gisteren de hele dag van 7.00 – 18.00 uur op wacht te hebben gestaan aan de weg, moesten we 
na gegeten te hebben de wacht om het kamp betrekken, ik had de post met Meindert. Deze post heeft 
men met zijn tweeën, maar er is geen aflossing, wel hoeft er maar 1 waakzaam te zijn, zodat de ander 
kan slapen, maar wel bij de post. Het is hier ’s nachts behoorlijk koud, zodat we op post zaten met de 
gasjas aan en een deken om. De vorige wachten hadden ’s nachts niet kunnen slapen door de vele 
extremisten die ze zagen, maar natuurlijk zagen wij weer niets.  
Als ik met Meindert sta, gebeurt er nooit iets. Honderden patronen worden hier elke nacht verschoten, 
maar ik moet nog steeds mijn eerste kogel op Java afvuren. Ik heb mij voorgenomen niet te schieten 
voor ik zeker weet een extremist voor mijn loop te hebben en geen vuurvliegje of spook. De tropen-
nacht is geweldig bedrieglijk. Als men zich maar even zenuwachtig maakt, ziet men vele mensen op 
zich toesluipen, met lichtschijnsels en nog veel meer griezeligs. Maar dat wij nog niets meegemaakt 
hebben, wil niet zeggen dat het hier veilig is. Dit is dezelfde weg waaraan indertijd, toen wij nog in Hol-
land waren, een hele Britse pantsercolonne in de pan gehakt werd.  
Verleden week lagen aan dit stuk van de Poentjak-pas tot Bandoeng 20 Engelse bataljons. Nu is dat 
overgenomen door de W-brigade die maar 6 bataljons heeft. Toch bereiken wij 10 maal zoveel. Een 
heel leger TRI is uit Tjiandjoer teruggeslagen. TRI is een heel raar goedje, iedere TRI-soldaat die in  
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handen van ons bataljon valt wordt neergeschoten, maar in het door Engelse en Hollanders bezette 
Buitenzorg liepen ze bij de verjaardag van Prins Bernhard met witte anjers. 
Eigenlijk moet een gevangen extremist behandeld worden als krijgsgevangene, dan komen ze in 
Batavia in een onder Engelse controle staande gevangenis, waar ze na 2 dagen uit vrij gelaten 
worden wegens gebrek aan bewijs. Zo maakte men er eens een gevangen bij een aanval te Depah, 
de kerel zat midden tussen de aanvallers, maar omdat hij in plaats van met een geweer, met een ge-
punte bamboestok, vocht, was er geen bewijs dat hij Hollanders wilde vermoorden.  
1-4 is van de week in gevecht geweest met een bende peloppors. Deze droegen banden waarop 
stond: Peloppor. Dit betekent zoiets als stoottroepen, deze naam spreekt dus voor zichzelf: “Gaajes”, 
maar dit zijn geen stoottroepen van de TRI, maar van de rampokkers. Bij gebrek aan kanonnen 
maken de extremisten de laatste dagen gebruik van grote katapulten, waarmee ze stenen afschieten. 
Bij 1-4 hebben ze het dak van het hoofdkwartier doorzeefd. Toen wij van de week in Tjiandjoer nacht-
wacht hadden, had Meindert een post waar daags tevoren 4 blauwen uit de klapperbomen geschoten 
waren. Deze klimmen er dan ’s nachts in en zo gauw het licht is beginnen ze te schieten, daarom gaf 
Meindert maar enige roffels met de bren door al die bomen, zogauw het iets licht begon te worden en 
niet voor niets, want er bleek een grote pop in te zitten, die de heren er ’s nachts ingeplaatst hadden 
om te kijken of die Hollanders op hun hoede waren.  
Vanmorgen heeft men een boobytrap gevonden langs de weg, ’s nachts geplaatst. 
 
Donderdag, 4 Juli 1946 - Tjiandjoer / Karangtengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ik lag gisteravond om 19.00 uur al in bed, eenmaal komt er een eind aan een mens. Wij hebben over-
dag wel steeds niets anders te doen dan kijken, maar ’s nachts was het dito en ik was dan ook bekaf. 
Maar ik heb goed geslapen en ben weer kiplekker, alleen zwaar verkouden, maar dat heb ik in Batavia 
al opgelopen.  
De hele morgen kunnen wij hier het gebulder horen van onze kanonnen op Soekaboemi, waar zwaar 
gevochten wordt. Onze KNIL stootte daar op Japanse colonnes met lichtgeschut en pantserwagens. 
Niek van Diepen verricht hier als lid van de geheime dienst prachtig werk, wij vragen ons alleen af 
hoelang hij het vol zal houden, voor men hem neemt. 
Van de week loopt hij in een dorp waar hij 4 gewapende Indonesiërs tegenkomt, hij vraagt of ze van 
de TRI zijn en een beetje verlegen geven ze antwoord dat ze van de plaatselijke politie zijn. Niel trekt 
doodkalm zijn revolver en met 4 schoten zijn er weer 4 blauwen minder.  
 
Weer hebben we van 7.00 tot 16.00 uur overdag de wacht aan de weg gehad. Dat is overigens best 
uit te houden, wat schrijven, lezen en eten en desnoods slapen. Als een af en toe het terrein maar 
afzoekt naar nooit verschijnende extremisten. 
Na 16.00 uur ben ik met een kameraad de kampong ingegaan, een kilometer voor ons kamp. Ik was 
daar gisteren al even naar toe geweest, maar vond het niet verantwoord om er alleen in te gaan, om-
dat de weg door extremisten met bomen bezaaid was. Achter in deze kampong vonden we nog enige 
huizen waarin mensen woonden, ze waren echter zo schuw dat er niets mee te beginnen was en uit 
het feit dat het meisje dat wij eerst ontmoetten steeds zei dat zij Sakit (ziek) was, maakte ik op dat de 
angst voor ons voortkomt uit de aanwezigheid van Brits-Indiërs voor wij hier kwamen. 
Toen wij terug kwamen van onze verkenningstocht, was het 17.00 uur en de lucht achter het kamp 
verduisterd door een grote brand op 2 km. afstand. Er waren enkele personen gesignaleerd die zich 
uit die richting verwijderden. Alles bij ons in rep en roer en even later stormden van alle kanten de 
jongens de sawa’s door in de richting van de brand. Bij de eerste kampong vormden we een linie en 
onder leiding van onze pelotonscommandant ging het voorwaarts. Ik vormde met nog 4 mannen een 
linker-vleugel op enige afstand van de hoofdlinie. Toen wij door een stuk struikgewas heen gebroken 
waren kregen we weer open sawa voor ons, waarin enige mensen liepen die op de vlucht sloegen 
toen ze ons zagen. De commandant gaf bevel tot vuren, bedoeld om ze te laten dekken, wat echter 
door de meesten niet begrepen werd. Ik bleef het even aanzien, maar door het gezemel van een paar 
jongens die zaten van “Schiet dan toch!”, richtte ik ook mijn geweer maar, en schoot 3 kogels in de 
richting van de dwars door de sawah vluchtende gestalte. De man zal wel behoorlijk in angst gezeten 
hebben, want de schoten waren zuiver gericht, maar iets te laag en spatten recht achter hem in de 
modder. Op 500 meter raakt men niet zo gauw, waar ik maar blij om was, want het bleek later een 
gewone sawahbewerker te zijn. Dat is het grote gevaar hier in dit land, doordat wij hier altijd leven in 
de spanning van ieder moment vijanden te moeten neerschieten en ieder een vijand kan zijn, heeft 
een mensenleven voor ons even weinig waarde gekregen als een konijn. En dat gaat tenslotte niet, 
want ook een Javaan, hoe bruin hij ook is, is een mens en vooral de Soendanesen hier, is een heel 
goed volk. Door het idee dat er nu eindelijk werkelijk eens wat te doen was en het enthousiasme van 
enkele jongens heb ik mij laten verleiden enkele schoten te lossen. Later was ik er woedend om, want 
ik had mij vast voorgenomen mijn eerste schoten te bewaren voor een extremist op korte afstand. 
Maar het was een troost dat, al had ik sinds Malakka niet geschoten, ik het toch niet verleerd was. 
Want op zo’n grote afstand waren ze verdraaid dicht achter de vent gevallen, hij wist echter weg te 
komen. De grote rechtervleugel zwenkte om en wij gingen aan de andere kant om een kleine 
kampong heen. Toen ik over een greppel sprong, lag er op geen 2 meter afstand een man  
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weggedoken achter een sawadijkje. Dat was de eerste gevangene, ook uit de kampong worden er 
enige gehaald. Daan Hoek blijft er bij, wij gaan echter niet veel verder want het begint te schemeren. 
Wij gaan weer terug en na fouillering worden de gevangenen, onschuldige bewoners, weer vrijgelaten. 
Het is weer eens op niets uitgelopen.  
 
Om 19.00 uur moest onze sectie op patrouille, een km. van het kamp en een km. voor de brand moet-
en we in een hinderlaag gaan liggen. We hadden een mooie post, 3 man met een bren hadden het 
gehele open terrein tot aan de brand onder vuur. 3 dekten ons in de rug en ik lag met mijn vaste 
wachtkameraad en de sectiecommandant een paar meter boven de weg. Met z’n drieën konden we 
makkelijk 10 zwaar bewapende mannen van de weg blazen, voor ze wisten wat er aan de hand was. 
Maar al zat ik achtereen op de weg te turen, er wilde niets langs komen, alleen een paar gewone 
mensjes, die schrokken zich dood toen ik op 2 meter van ze af plotseling “Brentie” (halt) riep. Ze hen 
geen wapens en zagen er heel onschuldig uit. Een zat te rillen als een riet; eerst dacht ik dat het van 
angst was, en omdat we ze niet konden laten gaan en bij ons lieten zitten, probeerde ik ze op hun ge-
mak te stellen door hen eerst een zuurtje te geven en een later een stuk biscuit; lekkernijen voor deze 
mensen, wat ze dan ook wel gerust stelde, maar het trillen wilde niet overgaan. Op mijn vraag of hij 
bang was zei hij het koud te hebben, malaria. De jongen had dus koorts, zo een wilden we niet de ge-
hele nacht in de koude laten zitten. Daarom stuurde ik ze maar in het huis waar we voor zaten, dat 
was toch familie van hen. Daarna zat ik maar weer eindeloos op de weg te turen en af en toe eens 
naar de brand die steeds heviger werd. Eenmaal hoorden wij geschreeuw, we zagen mensen om de 
brand lopen, waarna een ontploffing volgde en zagen even later dat het vuur 30 meter hoge rode 
vlammen ten hemel wierp. De 1000 meter hoge bergen op de achtergrond waren fel verlicht en ook 
wij moesten dekking zoeken voor de verraderlijke gloed. 
 
Uren al brandde er in de verte iets en ik pijnigde mijn hersens om te bedenken wat het kon zijn. Toen 
plotseling schoot het als een schok door me heen en een dodelijke haat tegen de schurken die deze 
misdaad op hun geweten hadden. Een doffe woede maakte zich van mij meester; wij zitten hier te 
wachten tot ze in onze armen lopen en daar verbrandt een niet te schatten kapitaal. Want vanavond 
vroegen we de mensen wat daar brandde; we konden hen niet verstaan, het leek op “een sigaretten-
fabriek”, maar op onze vraag zeiden ze weer “nee”. En nu schiet plotseling weer door mij heen dat 
ene woord “karet” (rubber), dat lijkt op sigaretten. En opeens realiseer ik mij dat zo’n vuurzee die met 
zulke vlammen het zolang volhoudt, een geweldige hoeveelheid brandstof moet hebben en ook de git-
zwarte rook bewees dat ik goed geraden moest hebben. Geen spoor van slaap was meer in mij over, 
alleen nog zag ik het vuur waar een onschatbaar Nederlands kapitaal verbrandde en ik dacht eraan 
hoe wij vandaag een grote nederlaag hebben geleden. Maar ondanks dat vergat ik de weg niet, want 
als de schurken klaar waren kon het zijn dat ze langs deze weg terug zouden komen.  
Maar al zat ik van 20.00 tot 5.00 uur 30 meter van de weg die ik kon bekijken, af te turen, er kwamen 
geen vijanden, maar ik bleef fit. Ondanks deze eindeloos lange en eentonige wacht, die na de velen 
van de laatste dagen veel te zwaar was. Het was dan ook niet aan de jongens te wijten dat de com-
mandant ze regelmatig in slaap vond. Toen we om 5.00 uur terneergeslagen naar huis gingen heb ik 
voor een van de jongens de zware brentassen gedragen, want net als de meesten liep hij of hij dronk-
en was van vermoeidheid. Ikzelf voelde mij onnatuurlijk fit.  
Tot de middag heb ik daarna geslapen. Ik werd wakker gemaakt voor een paar brieven. Een van Kees 
en een van Wim. 
In de namiddag ben ik met een kameraad naar de brand wezen kijken; het was om te huilen, een 
fabriekscomplex met grote kantoren en een geweldig mooie grote villa, die maar half verbrand was. 
Het geheel met een oppervlakte van 50 x 200 meter. De fabriek stond vol met grote machines en 
stookketels en was zelf geheel van ijzeren golfplaten. Het vuur was dus uitsluitend van het rubber 
geweest. We waren dan ook diep onder de indruk.  
De dader is intussen gegrepen door ons 1

e
 peloton en temidden van een kampong neergeschoten. Hij 

had opdracht de fabriek en 20 kampongwoningen te verbranden. De jongen die vannacht zo’n last van 
malaria had, heb ik een busje pillen gebracht, want al wil ik dolgraag vechten met de wapens, het 
meest toch ben ik er altijd op uit de mensen voor ons te winnen, door vriendelijk en hulpvaardig te zijn. 
En in deze strijd heb ik de grootste overwinningen van ons bataljon behaald. Er zo weinig jongens die 
zich in het denken en voelen van deze mensen kunnen verplaatsen en daarom niet begrepen en ge-
waardeerd worden, maar ik denk dat men helemaal in de natuur opgegroeid moet zijn om dat te kun-
nen. 
 
Zaterdag, 6 Juli 1946  - Tjoegenang                                                                                                                                                   
We zijn weer verhuisd. Om 9.00 uur vanmorgen moesten we gepakt staan en om 12.00 uur waren we 
op weg naar ons nieuwe kamp, wat weer een eind terug bij de Poentjak-pas is. En nu zijn we daar dan 
en ik vraag me steeds weer af, zouden er nu nog mooiere plaatsen op de wereld zijn? Het is zo 
moeilijk te beschrijven, hoog in de bergen, vlak aan de voet van de 2900 meter hoge ‘Gedeh’.  
Nauwelijks aangekomen moest ik met nog 6 man een post betrekken boven het kamp. Het kamp is 
een grote elektrische centrale op waterkracht in een 10 meter diep ravijn van 100 meter breed. We 
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zitten boven op een klein plateau, 100 meter boven de centrale en er tegenover, precies naar het 
westen, kijken we door het diepe ravijn met recht daarachter als een reusachtige beschermer, de 
“Gedeh”, die uit de diepte van dit ravijn langzaam maar statig omhoog rijst tot hoog boven de wolken.  
 

 
Vanaf onze post op de berg naar de Hydro-elektrische centrale, geheel links de steil oplopende weg.                                 

Daarnaast half zichtbaar de centrale boven de boom, een stukje van de 2 pijpleidingen die het krachtwater 
aanvoeren. Rechts een hoekje van de kali, daar hebben we later nog een bamboe-brug over gebouwd, olv.  
Ltn. Albert Koopmans, pel-cdt. 1

e
 pel. Naast het voorste gebouw een kleine tent voor de radioverbinding, 

daarvoor heeft de grote tent gestaan waar ik later in lag.  

 

 
Aan de weg naar Tjiandjoer. In de verte de vulkaanberg Goenoeng ‘Gedeh’. 

 
Deze berg met daar rondom het spel van de steeds wisselende wolken en zonnegloed is iets waar 
men nooit op uitgekeken raakt. Het is in korte tijd als een machtig sterke kameraad geworden, waar 
men van gaat houden en die men mist als men ergens anders is. Dat is een gevoel waar men niet aan 
ontkomt; dat krijgen zelfs jongens die anders niets om natuurpracht geven. Naar het oosten kijken we 
over het uit bergsawa’s bestaande plateau, dat langzaam glooiend afhelt tot het dal, heel in de verte.  
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En achter dat dal liggen uitgestrekte bergketens, in eindeloze rij. Van hier kijken we op deze bergen 
neer en op de vele reuzentoppen. Meer kan ik er al niet van zeggen, de indruk die dit alles maakt is 
niet weer te geven.  
De weg die we met de auto’s moesten volgen vraagt acrobatiek van de chauffeurs. Van het kamp uit 
is ze zo steil, dat 20 meter voor de wagen de weg gelijk ligt met de bovenkant van de auto. Ze is heel 
smal, gaat rechts langs een steile helling, links langs het diepe ravijn. Eén verkeerde wending en de 
wagen stort 100 of 200 meter naar beneden op de grote rotsblokken. De krappe u-bochten zijn nog 
steiler en kunnen niet in enen genomen worden, en zo is het steeds, bergop-bergaf. Als men dat voor 
het eerst meemaakt, stolt het bloed in je aderen, maar het went snel. Alleen is het niet te geloven dat 
een met 3 ton geladen auto zo kan klimmen. De kali die door het ravijn stroomt ligt vol met grote rots-
blokken, waar het water zich wild doorheen perst, wat een geruis geeft als van een eindeloze rij water-
vallen. 
                     

 
De weg die van de centrale over de kali naar de poort boven voerde. We moesten over de boom en een paar 

bamboe-stokken, verder van rotsblok op rotsblok. Later hebben we een brug over de kali gebouwd. 
 
We zitten hier op het plateau in een droge sawah, zonder huis of wat ook. Ons eerste werk was dan 
ook van het grondzeil en bamboestokken tentjes maken om in te slapen en te schuilen voor de regen. 
Een klein dak hier is genoeg. 
De wacht betekent niets, alleen ’s nachts om beurten een paar uur. Extremisten zijn hier niet, alleen 
komen wel vriendelijke inlanders langs, op weg naar de sawah’s. Daarmee ruilen we eten in blik en 
biscuits voor bananen, eieren, ananas enz. We koken ons eigen potje, zo lekker als we er zelf zin in 
hebben, aan niets hebben we gebrek. In de buitenlucht, in zo’n mooie omgeving, is het hier ideaal: 
vakantieoord en sanatorium. 
De centrale waarvoor we hier eigenlijk zitten, levert zijn stroom aan Soekaboemi, een plaats die vast 
in handen is van de extremisten. Deze echter sturen de stroom door naar Batavia en Priok, omdat hun 
treinen daar het nodig hebben, maar daardoor heeft de stad die in onze handen is, ook licht. 
 
Zondag, 7 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
De eerste nacht op de berg is weer voorbij. Helemaal in de open lucht, de frisse bergwind over je 
heen strijkend, wat wil men nog meer? Wel moest men 2 wollen dekens goed om zich heen trekken 
om het niet koud te krijgen en waren de dekens ’s morgens nat van de dauw. Maar er mag wel iets 
aan mankeren. 
Ik had de post van 6.00 uur ’s morgens, dus bij zonsopkomst. Ik zat met een deken om, want het was 
koud, maar het was de moeite waard. Van achter de hoge bergvlakten in de verte kwam de zon lang-
zaam als een grote rode bal tevoorschijn, nog voor ze te zien was begon de top van de Gedeh zich in 
rood licht te vertonen en terwijl aan de ene kant de zon hoger klom, daalde aan de andere kant het 
zonlicht langs de machtige hellingen naar beneden tot op het laatst ook het smalle dal beneden over-
goten werd met helder zonlicht. Ondertussen stond deze hoog aan de lucht en was de koude vervang-
en door tropenhitte. En alsof de Gedeh vond nu lang genoeg bewonderd te zijn, hulde zij zich in een 
dicht wolkendek, dat alleen de onderste helling vrij liet. Zo’n ochtend vergeet men niet licht. 
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De kronkelweg naar de Centrale. 

 
Ik had gisteren al gauw ontdekt dat als een auto 5 km omrijdt, hij vlak achter onze post kan komen. 
Van de centrale af moeten wij over de rotsblokken in de kali klauteren, om dan langs een smal paadje 
langs de steile wand naar boven te komen. Het was natuurlijk ondoenlijk hierlangs onze uitrusting te 
versjouwen. Ik moet 4 maal sjouwen normaal, alleen voor mijn eigen uitrusting, 2 zware plunjezakken, 
een opvouwbaar bed met dekens en dan nog de normale velduitrusting met alles wat men steeds no-
dig heeft, zodat de ontdekking dat we er met een auto konden komen, heel wat waard was. Nu kun-
nen we tenminste alles bij ons houden. Ik ging met de auto mee om de weg te wijzen, ook de luit was 
mee, die begreep maar niet dat we langs de weg die ik de auto liet volgen, vlak bij onze post konden 
komen en dus ook vlak bij de centrale. Het was namelijk de weg die we gekomen waren, maar mins-
tens 5 km terug. Niemand had door de geweldige bochten en klimmingen er erg in gehad  dat we een 
hele grote cirkel hadden gereden. Ze keken mij dan ook aan of ik gek was, maar geloofden dat ze het 
zelf waren, toen ik ze na 50 meter lopen over vlak terrein, op de centrale in de diepte liet neerkijken. 
We hadden wel 20 minuten gereden met de auto! 
 
 

 
Weg over het ravijn naar de Centrale. 
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Vanmorgen kwam het pakketje aan met het kerkboek en het filmpje. Dat kan ik zo niet gebruiken, 
want een houten rol past niet in mijn toestel, maar dat is niet erg, ik heb goede rollen genoeg en laat 
hem wel even over zetten, of ik leen een toestel, dat gaat ook wel.  
Het kerkboek kwam mooi van pas vandaag. Ik ben alweer een paar weken niet naar de kerk of mis 
geweest, maar juist vanmiddag kwam de aalmoezenier bij ons.  
Om 12.00 uur werd het bekend gemaakt; wie te communie wilde mocht dan niets meer gebruiken Om 
15.00 uur kwam het sein dat hij er was, 3 slagen op de grote gong toen we beneden moesten komen. 
En zo zijn dan de katholieken onder ons hier om 15.00 uur in de middag diep in een ravijn op Java 
aan de voet van onze grote rokende beschermer, aan de rand van een woeste kali, naar de mis, te 
biecht en te communie geweest. Kan het mooier? De prachtigste kathedraal is er niet mee te verge-
lijken en niemand die zich eraan stoorde dat wij ons niet geschoren hadden en een smerig pakje aan 
hadden. Ik ben dolblij met het mooie misboek, want in dit land waar men zo weinig naar de kerk kan, 
het bidden er nog weleens bij inschiet en men zo geweldig gauw totaal naar de bliksem is, is het goud 
waard een goed kerkboek te hebben, om tenminste bij de weinige keren dat men naar de kerk kan, 
goed te gaan.  
 
Maandag, 8 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Een van de voornaamste dingen waar ik maar niet op uitgekeken kan raken is de bevloeiing hier. 
Reeds meerdere malen heb ik al rond Batavia daarvan versteld gestaan en het ook geschreven, maar 
dat is geheel niets vergeleken bij hier. Ik vraag mij af waarom men zo’n drukte maakt over de droog-
making van de Zuiderzee en Afsluitdijk en er nooit gesproken wordt over de enorme waterwerken.  
De Amerikanen zijn als het moet in staat de Niagara af te dammen, maar wat hier voor de sawa’s 
gedaan is door Nederlanders, krijgt geen ander land voor elkaar. Want wat men hier ziet zijn geen 
gigantische stuwdammen of reuzensluiswerken; néé, hele kleine van deze dingen, maar het zijn er 
duizenden en dat over geheel Java moet een ongelofelijk aantal zijn. Immers geheel Java bestaat 
voor meer dan de helft uit sawah’s en die moeten allemaal op zijn tijd onder water en op zijn tijd weer 
droog zijn. Hier kan men ook het best zien dat Holland hier niet gemist kan worden, want het grootste 
deel van de sawa’s is onbruikbaar doordat zij geen watertoevoer hebben. De meeste mensen denken 
hierover niet verder na, maar Java bestaat voor het grootste deel uit bergen. Door die bergen lopen 
duizenden rivieren en riviertjes, die in enkele grote rivieren door de vlakte in zee uitkomen. In de vlak-
te zijn al heel veel sluizen nodig om het water uit de rivieren te verdelen over het onnoemelijk aantal 
sawah’s en ook heel veel grote en kleine kanalen. Een sawah van 50 x 50 meter is heel groot en er 
zijn er velen van 5 x 10 meter. Daarbij komt dan nog als grootste factor dat overal, ook in de bergen, 
de grond zo licht is als turfmolm en van dezelfde kleur. Grond dus die heel gauw weg spoelt en daar-
om stromen de rivieren ook altijd in de vlakte door een gleuf, een eind beneden het landoppervlak, 
zodat men het water dat nodig is voor de sawah’s altijd van hogere gedeelten moet laten komen.  
Dat dit een geweldige organisatie vraagt, kan eenieder begrijpen. Toch is dit nog niets vergeleken met 
de bergen. Niet alleen tegen de glooiende hellingen liggen hier de sawah’s, maar ook tegen heel steile 
hellingen. Soms 2 à 3 meter boven elkaar en 3 à 4 meter breed en soms ook liggen ze diep in de 
ravijnen langs de kali. En toch vindt men ze nog lang niet overal in de bergen, want men ziet er ook 
grote hellingen met bossen, wildernis, alang-alangvelden en rubber. En niet altijd zal waar een sawa-
vlakte ligt een kali doorheen stromen. Toch worden ze allemaal bevloeid en al zorgt de 
kampongbewoner voor de bevloeiing van de sawah’s, de regering heeft gezorgd dat het water overal 
bij de complexen kan komen en ook dat niet binnen afzienbare tijd de vruchtbare grond van dit eiland 
in zee kan spoelen.  
 

 
Mouw-embleem W-Brigade. 
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In de kali bij de Centrale. 

 
 
 

 

 
De kali die naar de Centrale stroomt. Kamp van ons 2

de
 peloton 
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Een van de vele watervallen in de bergen waar men heerlijk kon baden. 

 
De kali waarin wij ons wassen stroomt 2 meter van de diepe afgrond, vlak langs een hoge helling. Ook 
ziet men dikwijls kali’s die door een betonnen goot een andere kruisen, soms hoog erboven. Het aan-
leggen en vooral de zorg dat dit alles steeds goed blijft lopen, is iets wat ik een veel groter kunstwerk 
vind dan vele beroemde waterwerken, waar men altijd de mond vol van heeft. Zonder dit alles zou 
Java zijn sawa’s niet hebben en dus ook geen bestaansmogelijkheid voor het grote aantal inwoners. 
Laat de wereld eens beseffen dat als dit niet vlug weer onder Nederlandse controle komt, binnen 
enkele jaren de mensen hier bij duizenden zullen omkomen van honger, omdat het land dan niets 
meer opbrengt. En om dit alles is het dat wij recht hebben op dit land, recht ook op dit volk wat zo blij 
is dat wij terug zijn. 
 
Vanmorgen ben ik even de kampong in geweest. Aan alles kon men merken dat de mensen geweldig 
voor mij waren en nu was ik nog wel alleen in een kort broekje en zonder wapen, op mijn klewang na. 
In deze kampong hier midden in de bergen, waar men van Jappen bijna geen last heeft gehad, waren 
geen eieren en bananen te krijgen en vluchtten de mensen voor mij weg. Ik begreep er niets van, tot 
een tegen mij zei: “India soldado, tidaminta, tida djoeal, ambil telor dan pisang”. De mensen hier 
spreken maar heel weinig Maleis, spreken Soedanees. Deze man zei letterlijk: “India soldaten, niet 
vragen, niet betalen, halen eieren en pisang”. Daarmee was het hele raadsel opgelost, er waren hier 
Brits-Indiërs geweest, die alles gestolen hadden. En wie de houding van deze tegenover vrouwen 
kent, kan licht begrijpen waarom men schuw was toen men mij zag, want ze weten heel goed wat 
Brits-Indische soldaten doen, maar verschil tussen Engelse en Hollanders kennen ze in deze streek 
niet, waar de blanken vroeger alleen kwamen voor de watervoorziening en eens in het jaar de sol-
daten voor het ophalen van de belasting. 
Tevens hebben ze 5 jaar geen blanken gezien en de eersten die ze nu weer zagen deden hen alleen 
maar kwaad, geen wonder dat het vertrouwen weg is. Maar reeds hebben we de mensen die alle 
dagen langs onze post moeten om op de sawah te werken, voor ons gewonnen. De eerste dag 
kwamen er maar een paar mannen, nu komen er ’s morgens al wel zo’n honderd langs. Nu wij goed 
voor hen zijn, durven ze weer aan het werk te gaan, al komen ze beslist iedere morgen eerst nog 
vragen of ze er door mogen. 2 man komen dan uit de ploeg naar voren en vragen; “permissie toean, 
bekerdja sawah”. Wij zeggen dan; “bolë” (mag) en dan gaan ze door naar hun werk. De eerste dag 
kon ik duidelijk zien dat ze bang waren omdat ik naar ze toe kwam toen ze het vroegen, blijkbaar ver-
wachtten ze niet veel goeds. Zo zit de angst voor het Engelse pesttuig erin, maar nu komen ze onge-
dwongen maar beleefd vragen en brengen zelfs eieren of bananen mee en zijn dan dolblij met biscuits 
of cornedbeef, wat wij hen geven. Zo strijden wij een dubbele strijd, één deels om de extremisten uit te 
roeien, anderzijds om het vertrouwen van de mensen terug te krijgen. 
Morgen wil ik met een kameraad de kampong in om een groot blik met gebroken biscuits uit te delen, 
dan veranderen ze daar ook wel.  
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Dinsdag, 9 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vanmorgen heb ik een kleine wandeling gemaakt. Dat is er hier bijna nog niet van gekomen, maar nu 
ik weer eens, zoals voorheen in Mersing, op mijn gemak rondzwierf viel mij pas goed het enorme ver-
schil op en trof mij meer dan ooit tevoren de enorme plantenweelde en vooral de felgroene kleuren en 
de felheid van de bloemen op.  
Ik ging het smalle pad langs wat aan een zijde onmiddellijk langs de afgrond van het ravijn loopt. Toch 
is deze helling niet direct gevaarlijk, als men erin zou storten, dan blijft men zeker hangen in de enor-
me dichte begroeiing. Aan de andere zijde stroomde een smalle kali, die hier en daar over het pad 
liep, dit water stroomde weg in het ravijn naar de daar liggende sawah. Naast de kali liep de dicht-
begroeide rotswand weer omhoog, het dichte groen overschaduwde het pad, zodat het er heerlijk koel 
was. Het diepe ravijn met op de bodem de woeste brede kali en aan de overkant weer de steile helling 
tot hoger als waar ik liep, dal en helling ook dicht begroeid met alle soorten planten en dat alles had 
een wonderlijke bekoring. Dit was weer echte ongerepte natuur in haar mooiste pracht en om dat alles 
nog mooier te maken, stortte zich van de tegenoverliggende helling een waterval, vele malen in haar 
val gestuit door bomen en rotsblokken, zodat zij als een stroom wit schuim beneden kwam en dat tere 
wit werd overschaduwd door het zachte heldere groen van slierten jonge bamboe. Iets verder liepen 
de sawa’s op tot aan de rand van het ravijn en hier ging ik steeds van de ene sawa op de andere, 
springend naar beneden en terug over de smalle dijkjes, dikwijls maar 20 cm breed. Dat ging zo tot ik 
beneden aan de kali stond en vandaar de pracht rondom me kon bewonderen. Vandaar begonnen de 
sawa’s weer op te lopen tot ze dood liepen tegen de steeds meer naar voren komende rotswand, die 
tenslotte tot in de kali stond. Hier moest ik over uitsteeksels van hard steen langs de loodrechte wand 
verder, die hier geheel kaal was, ongeveer 10 meter boven het bruisende water. Hier keek ik van 
onder het woeste watervalletje op, de hoge rotswanden, het donkere groen, het gebruis van het water, 
de berg op de achtergrond van het ravijn, dat alles maakt een indruk die ik niet licht zal vergeten. 
 

 
Het sprookjesdal bij de Centrale. 

 
Weer verder kwamen de sawah’s weer achter de terugwijkende muur vandaan, die hier ook weer 
groen was. Van daar liep een smal pad dat zo glibberig was dat ik mij aan alles moest vasthouden om 
niet steeds weg te glijden, maar ik kwam veilig boven weer op hetzelfde pad dat ik heen gegaan was 
en was zo weer spoedig bij de andere jongens. 
Vanmiddag ben ik met een van de jongens Henk Wessels uit Purmerend de kampong in gegaan met 
een hele bus met biscuits die gebroken waren. Ik had mijn hele rugtas vol, de mensen zijn daar steeds 
nog erg schuw en angstig voor ons geweest. We liepen zo overal tussen de huisjes door, die hier ook 
wel van bamboe, maar toch heel mooi zijn; het bewijs dat hier altijd een tamelijk hoge stand opge-
houden is. Nu echter door oorlog en uitzuiging zijn ze heel arm en lopen er in vodden of oude zakken. 
Ieder kind dat we tegen kwamen, daar gingen naar toe, die keken ons dan ook met grote angstogen 
aan, maar als de tas open ging en we ze beduiden dat ze er een greep in mochten doen, dan keken 
ze ons alleen nog verwonderd aan en trokken zich gauw terug met hun buit. Ook de groten keken 
steeds verwonderd en nog wat wantrouwend, begrepen ons nog niet. Zo gingen we de gehele kamp-
ong rond en ik had heel goed door dat enkele mannen ons overal in de gaten hielden. Langzaam zag 
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ik ze veranderen en drong het blijkbaar tot hen door dat we geen andere bedoelingen hadden, dan 
alleen om de kinderen een vrolijke middag te bezorgen. Sommige kinderen waren heel bedeesd en 
namen maar een hand vol en knikten als wij ‘Banjak’ (veel) zeiden. Anderen namen er dan nog wat 
bij, maar altijd alleen met hun rechterhand. Anderen haalden gauw hun zwarte barretje af en gooiden 
daar een paar handen vol in, tot wij zeiden dat het genoeg was.  
Na zo de ronde gemaakt te hebben kwamen we weer in het midden van het dorp terecht en keken 
eens rond waar we nu heen zouden gaan, want er waren niet veel kinderen in het dorp, tenminste niet 
buiten en velen vluchten nog naar binnen, maar we hoefden niet lang te kijken want ze waren al hard 
veranderd en van alle kanten kwamen de kinderen aan. Ik zette mijn tas op de grond zodat ze naar 
hartenlust konden graaien, tot ik het genoeg vond. Hij was toen echter bijna leeg, op enkele kleine 
stukjes na. Er stond echter nog een kind dat te verlegen was om zelf te nemen. Met een smal 
gezichtje en een paar grote verlangende ogen stond het ventje toe te kijken. Die wilde ik het laatste 
geven, maar de kleine stukjes kon hij niet in zijn hand houden en hij had geen muts op, maar hij had 
over zijn hoofd een kleine sarong hangen. Ik ga naar hem toe en trek hem voorzichtig het ding van zijn 
hoofd, waarop het ventje hele grote angstogen kreeg en de mensen verwonderd toekeken. Maar ik 
legde de doek wijd op de grond en keerde de rugtas erop leeg, nam de 4 punten bij elkaar en gaf ze 
het jochie, dat nu niet bang meer was, heel hard ‘ja’ schudt en blij wegloopt. 
Wij staan te lachen om het enthousiasme van de kinderen en de groten zijn niet langer bevreesd of 
verlegen meer, maar kijken vriendelijk en glunderen van blijdschap. Want deze droge biscuits is hier 
een heerlijkheid waar men veel voor geeft en als wij dan de kampong weer verlaten, klinkt evenals 
toen wij erin kwamen weer het “tabeh toean”, maar nu niet meer angstig en met tegenzin, maar nor-
maal en vriendelijk. Het ijs is gebroken en een kampong veroverd. En wij hadden een prachtmiddag. 
 

Woensdag, 10 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Al 2 dagen had ik het plan om de hoge berg ten noorden van ons te beklimmen. Deze berg ligt 500 
meter boven ons, zelf zitten we hier op ± 900 meter, dus al behoorlijk hoog.  
Vanmorgen vroeg vond ik dat het nu moest het gebeuren. Om 9.00 uur ging ik weg. Gekleed zoals we 
hier de hele dag lopen. Dat heb ik behoorlijk moeten bezuren; stom genoeg had ik niet aan Malakka 
gedacht. Ik ging namelijk alleen met schoenen en korte sokken en in een kort broekje van heel dun 
katoen (het is eigenlijk een onderbroekje, maar omdat het groen en netjes gemaakt is, is het goed als 
bovenbroek te gebruiken) en verder niets dan mijn koppel met de onontbeerlijke klewang en een 
doosje rookwerk ertussen gestoken.  
Eerst moest ik door de kampong, waar nu alle angst weg is en de mensen vriendelijk groeten, daarna 
nog verder naar beneden over een smalle kali, door een sawahveld waar de rijst al in de aar stond en 
die nat was van de dauw, zodat ik drijfnat werd van ijskoud water wat heerlijk opfriste. Daarachter 
begon de enorme steile helling. Mijn voeten steeds dwars en goed vastzettend en steun zoekend met 
een gepunte bamboestok, ging ik langzaam hoger. Boven werd de begroeiing dichter, (verwilderd 
rubber) en werd het iets lastiger, maar er was toch nog door te komen en zo kwam ik behoorlijk ver-
moeid op de top.  
Wel wetende dat de hoofdtop nog niet bereikt kon zijn, maar menende dat ik er dichtbij was, keek ik 
eens om mij heen, maar dat was een tegenvaller. Niet alleen was deze top veel hoger dan ik dacht, 
maar tevens lag er een smal maar diep dal tussen, wat vanuit ons kamp niet te zien was geweest. 
Maar ik wilde nu eenmaal die berg op en dus begon ik langs de glibberige paadjes af te dalen. Goed 
oppassend niet uit te glijden, want dan zou ik met enkele tellen beneden zijn en dat was de bedoeling 
niet. 
Beneden moest ik weer door een stukje sawah en wat rijstvelden, om daarachter de eigenlijke berg te 
beklimmen van ± 20%. Een stuk was bedekt met bamboe; één misstap was dan ook voldoende om 
als van een reuzenglijbaan naar beneden te schieten. Voor een groot deel waren het allemaal glij-
banen waar men de bamboe en boomstammen vanaf had laten glijden.  
Na dit stuk overwonnen te hebben kwam weer het verwilderde rubberbos, daar liepen echter paadjes 
genoeg door en al waren ze half dichtgegroeid, er was door te komen en door de begroeiing op de 
grond had ik ook iets meer steun. Tot zover had ik nog helemaal geen spijt geen uniform aangetrok-
ken te hebben, want ondanks dat het heerlijk koel was op de helling en de weinige kleding, had ik het 
best warm. Maar nog ± 100 meter van de top hield ook deze begroeiing op om plaats te maken voor 
het oerwoud zonder paden, dat enkele malen dichter begroeid was als op Malakka, en voor het 
grootste deel bestond het uit struiken met lange dunne kruiptakken, die helemaal vol zitten met hele 
fijne doorntjes. Ik wilde het er echter niet bij laten zitten en begon met de klewang een pad te banen 
en de wirwar van planten stuk te slaan. Voetje voor voetje kwam ik vooruit, ik stond wel goed vast in 
de planten-wirwar, maar als ik mijn voet achteruit zette, stond ik zo weer een meter lager en had ik 
moeite mijn evenwicht te bewaren. De fijne doorns schramden overal. Zo ging het wel een uur lang, 
maar toen was ik ook door het ergste heen en had alleen hier en daar nog eens wat zachte varens 
stuk te slaan, die door het scherpe staal bij bossen tegelijk vielen. Dat was ook nog maar even en 
toen stond ik op de top. Ik had het doel bereikt, maar niet voor niets. Ik was bekaf en had geen plekje 
op mijn lichaam dat niet vol schrammen zat. De top had een middellijn van ongeveer 30 meter, maar 
was zo dicht begroeid dat er geheel geen uitzicht was, zodat al het werk voor niets was geweest. 
Gelukkig hoefde ik niet langs dezelfde weg terug, want langs zo’n dichtbegroeide helling terug is veel 
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moeilijker dan naar boven, zelfs nu ik een pad gehakt had. Tevens begon mijn huid van de duizenden 
schrammetjes behoorlijk te branden, zodat een nieuwe tocht door deze doornbaan een ware marteling 
zou zijn. Naar de oostkant echter was de helling lang niet zo steil en er liepen verscheidene paden; 
hierlangs ging ik naar beneden. Ik was echter nog geen 20 meter afgedaald of bos en struikgewas 
openden zich en ik had een prachtig uitzicht over het grote dal en de bergen erachter. Aan de voet 
van deze berg lagen enige kleinere bergen, waar ook de jongens op zaten en daarachter had ik het 
uitzicht over het geweldige dal dat hier zeker 1000 meter boven veel dichterbij leek dan vanaf onze 
post. Daarachter lagen de rijen bergen en hoge plateaus; van deze hoogte keek ik over de meesten 
heen. Ja, zelfs over de wolken die er hier en daar boven hingen. Het was een wonderlijk uitzicht, wat 
alle moeite ruim waard was. 
Toen ik er lang genoeg naar gekeken had, begon ik weer aan de afdaling, tot halfweg liep de berg 
langzaam glooiend naar beneden. Toen kwam weer de steile helling die glad en uitsluitend met bam-
boebosjes begroeid was, hier ging het dalen vlug, maar vorderde nogal door mijn behendigheid. Af en 
toe liet ik mij afglijden, maar alleen als er een stukje lager een bosje was om mij op te vangen. Soms 
met grote sprongen naar beneden, ook weer steeds tot een ander bosje, om even vaart in te houden.  
50 meter boven het dal liep een paadje dat langs de steile helling langzaam naar beneden liep tot in 
het smalle dal van de sawah, dat weer glooiend uitliep in het grote dal. Zo van de ene sawah op de 
andere, steeds over de smalle dijkjes, ging het steeds lager. Hier en daar waren mensen aan het werk 
die vriendelijk groetten en wat verwonderd keken, hier in deze afgelegen hoek een bijna ongewapen-
de blanke te zien. Dit waren bijna allemaal mensen die uit de huizen aan de grote weg gevlucht waren 
en hier tussen hun sawah een hutje hadden gebouwd tot het weer rustig zou worden in hun dorp. Ze 
vertoonden echter niet de minste angst, maar groetten beleefd en ongedwongen, terwijl ook geen 
spoor van onvriendelijkheid of vijandschap te bespeuren viel. 
Zo afzakkend in het ravijn langs een dwarsravijn, langs een berghelling in een halve cirkel om de berg, 
weer langzaam oplopend terrein over, kwam ik tenslotte in een kampong waar ik om wat water vroeg, 
wat meteen gehaald werd, want ik was half verdroogd. Ik gaf de man een paar sigaretten en ging 
weer verder. Door de kampong en langs een weg door de sawah’s kwam ik tenslotte op de grote weg, 
waar ik ontdekte wel 2 km afgezakt te zijn naar Tjiandjoer. Toen maar de weg langs, die weer lang-
zaam opliep totdat ik bij een post kwam van onze vierde compagnie. Ik vroeg hun om wat water, maar 
ze stuurden mij een betonnen trap af die naar een irrigatiewerk leidde. Uit de harde steile rotswand 
erboven spoot een straal water zo uit het steen; heerlijk en zuiver water om te drinken. Vlak langs dit 
pad stroomde de brede kali die langs onze post stroomt, zodat ik besloot niet de weg maar deze 
stroom te volgen. Een eind verderop liep het pad dood bij een grote stuwdam en moest ik weer de 
sawah door, nu weer steeds omhoog. Eenmaal schoot nog een slang van bijna 2 meter voor mij weg 
in het dichte korte groen, voor alle veiligheid ben ik er maar even voor omgelopen. Even later stond ik 
behoorlijk vermoeid, geschaafd van onder tot boven en met behoorlijke honger en zo zwart als een 
Turk bij de jongens. Maar na gegeten en gewassen te hebben, was ik weer kiplekker en was ik best 
tevreden over deze onvergetelijke dag. 
 
Zaterdag, 13 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
De laatste dagen ging alles zijn gewone gang op de berg en was er niets wat het schrijven waard was. 
Ik heb een steenpuist, maar die is alweer door en daar heb ik verder niet veel last van gehad. Ik moet 
ook eens gauw naar de tandarts, want ik heb nogal eens kiespijn. Ook ben ik gewoon getatoeëerd 
met schrammen over mijn hele body, van het bergbeklimmen. Ik schijn achteraf mij in de berg vergist 
te hebben en een andere, veel hogere beklommen te hebben als ik eerst van plan was. Maar dat mag 
niet hinderen, het tochtje was de moeite waard.  
Vandaag zijn we van boven naar beneden verhuisd, we moesten omruilen. En zo lig ik dan nu 
beneden ook weer in een tent en achter een paar gebouwen, dus van geen mens last. De kali stroomt 
hier vlak langs, dat is heel gemakkelijk met wassen, al hebben we nu alleen uitzicht op 2 hoge berg-
wanden, we hebben hier ’s avonds licht en dus mooi gelegenheid om te schrijven en om er dus over-
dag op uit te gaan. Ik heb ook een brief van Wim gehad en gisteravond een van Koosje. 
Rare geruchten doen de ronde over de gevechten in Tjiandjoer, dat wil zeggen over hetgeen men er 
in Holland van maakt. In Holland moet men deze berichten vermeld hebben alsof er een veldslag 
heeft plaats gehad, in werkelijkheid is de I-compagnie van ons een halve dag in gevecht geweest met 
de T.R.I., waarna het gehele stadje gezuiverd is. Geen doden of gewonden aan onze kant en ook van 
de vijand heb ik niets over doden gehoord. Wel is een van onze brencarriers op een mijn gelopen, 
even voor het stadje, wat 1 dode en 3 gewonden kostte, maar dat staat buiten het gevecht.  
Toen wij 2 dagen later door het stadje kwamen, was er van de strijd al niets meer te zien dan wuiven-
de Chinezen die (kennelijk opgelucht) de enige overgeblevenen zijn. Ook schijnt over de radio gegaan 
te zijn, iets over hevige gevechten om het krachtstation ten westen van Tjiandjoer, dat is deze centrale 
hier. Zoals ik al schreef is het over de weg 5 km van de grote weg naar Bandoeng, die nu 2 weken in 
Hollandse handen is. Maar langs een paadje door de sawah’s is het zo’n 50 meter; dan ziet men de 
centrale diep beneden in het ravijn. Zo kon het gebeuren dat de jongens van 11-R.I. die langs de weg 
op post stonden, eens even een klein stukje het veld in liepen en plotseling zoals een toverslot uit een 
sprookje, zagen zij daar diep beneden zich de centrale, waar T.R.I. omheen liep te springen. Dat was 
natuurlijk net goed uitgemikt en een paar uur later lieten 3 secties zich van de bergen naar beneden 
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vallen. Eén van de kant van de weg en 2 vanaf de helling waartegen het gebouw stond. De T.R.I. was 
echter al gevlogen, had alleen een paar spiksplinternieuwe Vickers-mitrailleurs achtergelaten en een 
paar snipers, die uit de bomen geschoten werden. Dat was het ‘hevige gevecht’ om het krachtstation. 
Twee dagen later namen wij het van 11-R.I. over. De T.R.I. is binnen geen 10 km meer te vinden. 
Gevaarlijk land? 
 

 
2

e
-sectiepost aan de rand van het ravijn te Tjoegenang geheel links zit Frits Sauer, ik zit als 4

e
 . 

 
Zondag, 14 Juli 1946 Maandag, 15 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                       
Gisteren ben ik met de auto even naar Tjiandjoer geweest, verder gaat alles z’n gewone rustige gang 
en is er niets wat het schrijven waard is. 

 

 
Mohammedaans kerkhof bij Tjiandjoer, de graven zijn met het hoofdeind naar Mekka gericht. 
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In de tuin te Tjiandjoer. 

 
Dinsdag, 16 Juli 1946  - Tjoegenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Het is al een week geleden dat ik weer eens een stapel KP-blaadjes heb ontvangen, van het begin 
van het jaar tot aan nr. 21 heb ik nu 3 pakjes ontvangen. Mijn adres van Java schijnt echter nog niet 
op het kantoor bekend te zijn, ik weet niet of ik dat indertijd daar nog doorgegeven heb.  
Het loopt ook alweer aardig naar augustus, dan is het een jaar geleden dat ik het laatst voor een jaar 
betaald heb. Er schijnt ook een intekenlijst geopend te zijn voor de voorloper van het gedenkboek en 
het gedenkboek van de KP,  natuurlijk wil ik beide boeken beslist hebben en ook het liefst hier. Het zal 
mij een eindeloze correspondentie kosten en veel moeite met geld opsturen als ik dit allemaal van 
hieruit moet regelen. Misschien dat Kees, als hij nog veel werk voor de KP doet, dit in orde zou willen 
maken. Een en ander kan altijd wel van mijn delegatie af. 
Ik zou ook graag eens horen of de krantjes nog regelmatig binnenkomen. Het KP-krantje is hier zoveel 
waard, niet alleen staan er mooie stukjes in over de illegale tijd, maar het is ook het enige krantje om 
aan de weet te komen hoe nu eigenlijk de toestand in Holland is. 
Het woeden van branden in de omgeving schijnt nog steeds door te gaan. Van de posten die ik de 
laatste week hier gehad heb, heb ik daar niets van kunnen zien, maar andere posten hebben het wel 
gezien. Nog staan alle nachten huizen in brand door extremistenhanden, gisternacht is de grote thee-
fabriek van Gedeh, met reuzenvoorraden, afgebrand. 
 

Vrijdag, 19 Juli 1946 - Tjoegenang                                                                                                                                                       
Twee dagen lang wapperde de vlag voor de centrale halfstok. Vandaag is zij weer in top gehesen. 
Drie dagen terug kwam ’s avonds het bericht: “konvooi aangevallen in Poentjakpas”; 3 jongens van 2-
4-R.I. dood en velen gewond, wat zou er van waar zijn? Nu pas hoorden wij de ware toedracht. Het 
was een eigen konvooi van de W-brigade, dat ’s morgens van Tjiandjoer vertrok met bestemming 
Batavia. Er zou gemeld zijn dat de weg Batavia-Bandoeng in Hollandse handen is, op het stuk na van 
Buiten-zorg tot voorbij de Poentjakpas. De eerste helft van dit stuk, Buitenzorg en even er voorbij is de 
pas geheel in handen van de Schotse Hooglanders (wij noemden de Schotten immers weleens beter 
dan de Engelsen). Even voor de pas maakt de scherp stijgende weg enkele bijna haakse bochten om 
dan weer diep af te dalen bij een rivierovergang, dan weer snel stijgend om een grote draai naar links 
te nemen om een berg en tenslotte met een halve cirkel naar rechts steeds steil omhoog voor de 
ingang van de pas te komen, die vele kilometers lang is. Daarvoor heeft men rechts steeds het gezicht 
op het grote dal achter de eerste bergketen, die de pas vormt. In de grote cirkel voor de pas liggen de 
gebouwen van de Schotten. Van deze zijde kwamen de auto’s. Even voor de rivierovergang stonden 3 
Brits-Indische pantserwagens langs de weg, die plotseling moesten keren toen de helft van het kon-
vooi gepasseerd was. Het eerste gedeelte kwam ongehinderd door de pas en we mogen gerust aan-
nemen dat men wel voorbereid, maar toch heel slecht op zijn hoede geweest moet zijn, immers in 
geen maanden is aan de weg naar Bandoeng iets voorgevallen.  
Voor ik verder ga moet ik eerst even aanhalen dat op het stuk van de Poentjak tot Bandoeng eerst 20 
Engelse bataljons stonden en wij dit gedeelte hebben overgenomen met 6 bataljons, die tevens de 
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bewaking van Tjiandjoer en de centrale erbij hebben. Toch zal het bij ons niet voor kunnen komen dat 
zelfs een klein aantal extremisten een hinderlaag kunnen betrekken langs de weg. De Schotten echter 
hebben in de Poentjak een groot aantal manschappen. Schotten zijn echter zulke perfecte soldaten 
dat men van de week ’s morgens een gehele sectie uitgemoord vond en beroofd van de wapens, om-
dat de wacht had zitten slapen. 
De pas zelf is moeilijk te beschrijven en zo grillig dat ik daar maar niet aan begin. Er is een gedeelte 
waar de weg uitgegraven is; hier rijzen aan weerszijden 2 wanden van ± 30 meter omhoog, te glad en 
te steil om te beklimmen en van boven dicht begroeid. Toen het 2

e
 gedeelte van de colonne in deze 

goot was, ratelden plots enige Vickers van bovenaf. Al waren onze jongens er in het geheel niet op 
berekend, in tijd van ja en nee knetterden er schoten terug. Een moeilijker positie echter is niet denk-
baar; de vijand volkomen gedekt zonder de minste kans op een tegenaanval, de onze geheel vrij en 
van bovenaf beschoten. Honderd Hollanders zouden hier gemakkelijk een leger van een paar duizend 
in de pan gehakt hebben als de rollen waren omgedraaid. 
Naar schatting echter lagen bovenin zo’n 300 TRI-mannen en het getal van de onzen was zeker niet 
groter. Zelfs met mortieren of granaatwerpers konden de Hollanders niets beginnen, immers de breed-
te zonder de hoogte was maar 10 meter, eerder nog minder en het is een wonder dat de vijand geen 
handgranaten had, anders was van het gehele konvooi niets overgebleven. Nu konden de onzen niets 
anders doen dan terugschieten op ieder gezicht dat zich over de rand vertoonde en zo de vijand ge-
dekt houden, wat ook wel lukte, maar ook lafheid is vindingrijk en ze begonnen over de rand te schiet-
en zonder er zelf over te komen. De vijand had geweren, stens, bren’s en Vickers-mitrailleurs. Alles 
Engels, immers de Engelsen hebben indertijd afdelingen “Soekarno-TRI” bewapend om te helpen de 
orde te handhaven!  
Een chauffeur die plotseling de bren op het dak van zijn auto hoort ratelen bukt onwillekeurig voor het 
plotselinge helse kabaal, tegelijk vliegt een kogel door de plaats waar zo-even nog zijn hoofd was en 
doet een deel van zijn stuurrad verbrijzelen. Het was een dum-dumkogel, alle kogels door de vijand 
gebruikt waren dum-dumkogels. Vurend en tussen vuur rijdt de colonne door; gelukkig zonder een 
defecte auto te krijgen, weet men door de engte te komen. Vele auto’s zijn getroffen, maar dat is niet 
erg, slechts door 2 auto’s met manschappen is een zware mitrailleur doorgemaaid: 3 doden, 1 ver-
miste en vele gewonden. Onder de doden was er een van onze geheime dienst, een strop, hij heeft 
veel werk gedaan, al was hij niet gezien. De vermiste is later doorzeefd teruggevonden; hij was van de 
auto gevallen.  
In de wagen zat ook onze sergeant, die er goed vanaf kwam; die heeft ook alles verteld. Een van de 
luitenants is met zijn jeep dadelijk na het aanvangen van het vuren, naar de Schotten gegaan.  
Die gaven een sectie mee, maar bij het strijdtoneel gekomen gingen ze terug, zeggend dat het Brits-
Indisch gebied was. Wij zullen dit niet vergeten! 
Gisteren is een jongen (Gerard Reijn) van ons verdronken, een van het 2

e
 peloton. Deze liggen bij een 

villa van de G.G. Hierbij is een mooi zwembad. Het water hier in de bergen kan nogal fris zijn, en 
warm van de zon, dook hij erin en hij kwam niet meer boven, hartverlamming door té grote overgang. 
 
Dinsdag, 23 Juli 1946- Tjiandjoer                                                                                                                                                       
Verscheidene dagen heb ik al niet geschreven, ik ben niet goed geweest, de verkoudheid heeft plots-
eling doorgezet en mijn hele hoofd was als verstopt. Daarbij kwam nog dat ik evenals de meesten hier 
aan de diarree raakte. Hoe het mogelijk is weet ik niet, maar koorts heb ik niet gehad en ik heb de 
dienst gewoon meegedaan, maar wel was ik half doof en suf en ik kon mijn gedachten niet genoeg 
concentreren om een fatsoenlijke samenhangende brief te schrijven. Veel nieuws was er toch niet, op 
de centrale ging alles zijn gewone gang tot eergisterenmiddag, toen moesten wij plotseling het voor-
naamste inpakken en gingen we met de auto’s naar Tjiandjoer. Echter een compagnie van 1-4RI die 
plotseling aangekomen was had juist onze taak overgenomen, zodat we weer terug moesten en in 
een paar lege huisjes de nacht doorbrachten. ’s Morgens weer naar de centrale en gistermiddag weer 
naar Tjiandjoer waar we met ons peloton neergeplant zijn als mobile reserve.  
We zijn gisteravond naar de bioscoop geweest, ik heb al een paar aardige kiekjes gemaakt met het 
filmpje en ook een hele serie foto’s besteld bij onze sergeant, die ik als ze klaar zijn wel zal sturen.  
Ik kreeg gisteravond laat nog een brief van Woestenburg en 2 uit Batavia. Wies schreef dat de Chi-
nese C.P. bezig was om de extremisten de lijken van de mensen uit Tanah-Tingi die ze vermoord 
hadden, op te laten graven. De beenderen moeten ze bijeen brengen, wassen en het water opdrinken. 
Vanmiddag moesten we opeens weer pakken, alleen onze sectie. We moesten een post bij het water-
station van Tjiandjoer betrekken. Langs een andere weg ging het weer de richting uit naar de Gedeh 
tot op 2 km van de centrale. Hier moesten we 24 uur wachtlopen. Het hele stadswaterleidingbedrijf 
bestond hier uit een betonnen hokje als een grasheuveltje van 5 meter lang, 4 breed en hoog. Hierin 
was een put waarin een bron uitkwam die weer wegstroomde in 3 buizen, geen zuiveringsinstallatie 
nodig en geen pompen, want het station ligt 60 m boven het stadje, druk genoeg dus. 
Om ons heen zijn niets als sawah’s als traptreden naar het stadje, steeds aflopende en naar de 
Gedeh omhoog. 
Woensdag, 24 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                    
Om 13.00 uur zouden we van onze eenzame post afgelost worden. Maar er kwam niets en omdat we 
zouden eten als we terugkwamen, begonnen onze magen zich aardig te verzetten. Om 15.00 uur was 
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er nog niets gekomen en we begonnen maar te dobbelen wie we het eerst op zouden eten en wie de 
eerste wacht zou hebben de volgende nacht zonder eten. Zo is het bij ons altijd, hoe beroerder hoe 
meer lol. Zodoende bestaan er voor ons eigenlijk geen moeilijkheden, erg gekankerd wordt er alleen 
als we het gemakkelijk krijgen.  
Eindelijk om 16.00 uur kwam de aflossing, die met indianengehuil ontvangen werd, en onder zwaar 
gebrul van “hongerrr”. Hun auto had vastgezeten, daarom waren ze zo laat. Onderweg bracht een in-
lander een kistje met bananen in de auto, die waren door de chauffeurs op de heenweg gekocht. 
We hadden nog geen 10 min gereden of van de bananen was niets meer over. 
Vanavond hebben we eens een rustige avond thuis gehouden, wat schrijven en praten. Een avond 
met goed licht waren we in geen weken meer gewend, zelfs bij de centrale niet. Daar lagen we in de 
tent met een bolletje wat niet deugde en maar half licht gaf. 
 
Donderdag 25 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Vanmorgen ben ik weer even naar de centrale geweest om wat spullen op te halen. Ik kon meerijden 
met een konvooi van de eerste veldcompagnie Ambonezen van de “W”-brigade. Die gingen de bezet-
ting van de Poentjakpas tot aan Buitenzorg overnemen van de Engelsen en Brits-Indiërs, zodat die nu 
allen terugtrekken op Batavia en Priok, om daar op inscheping te wachten. Juist doordat dit stuk van 
de weg in handen van deze verraderskorpsen was, zat de gehele “W”-brigade en Bandoeng eigenlijk 
nog afgesloten van Batavia. Nu hebben we ook deze sleutel overgenomen; een geweldige vooruit-
gang.  
Naar Bandoeng lopen 3 wegen, de eerste vanaf Batavia oostelijk door de vlakte om met een grote 
boog langs de Tademan-prahoe op Bandoeng aan te gaan, dit is de grote hoofdweg die dwars door 
Java loopt, breed en tamelijk vlak. Deze weg loopt ver van het door ons gezuiverde gebied. De twee-
de grote weg loopt over Buitenzorg, vervolgens naar het westen langs de Gedeh over Soekaboemi 
naar Bandoeng, dit is de belangrijkste en breedste weg, welke door de vlakte loopt, dus geen scherpe 
bochten en beklimmingen, maar zij maakt wel een omweg. Ook de spoorlijn loopt er langs, dit is de 
weg waarlangs indertijd de eerste Engelsen gingen die zulke zware verliezen leden. De 3

e
 weg heb-

ben wij bezet, ze loopt tussen de beide anderen door en is het kortste, maar smal met veel klimmen 
en dalen en scherpe bochten.  
De Republiek heeft de beschikking over veel zwaar geschut, tanks, pantserwagens en mortieren. 
Door gebrek aan vervoer echter kan men die alleen gebruiken op de plaats waar het zich bevindt. Nu 
wil het feit dat in Soekaboemi veel zwaar materiaal zit naast veel T.R.I., zo’n 3000 Jappen en een dé-
tachement Moffen. De commandant is een Duitse luitenant. Op het dood of levend in onze handen 
brengen, staan 14 dagen verlof naar Holland met een Skymaster. Niet gek, maar men moet bruin zijn 
om aan zoiets te beginnen. Langzaam maar zeker wordt de stad echter door onze troepen gezuiverd. 
Als wij deze weg en het stadje geheel in handen hebben, is tevens de Gedeh geheel ingesloten. Erg 
moeilijk om het vele tuig wat op haar helling zit eraf te halen, zal dat dan niet meer zijn en dan hebben 
wij een groot en het mooiste gedeelte van Java vast in handen. Als eerst Soekaboemi maar gevallen 
is. 
Gistermiddag ben ik het stadje in geweest om een pak thee te kopen van de Gedeh, de fabriek die 
van de week door de extremisten verbrand is. Ook een zakje met peper en met kaneel en nog een 
plak Javatabak. Als ik het opstuur kan de koker daar mooi bij in.  
Ik weet niet of jullie het nodig hebben, maar het is meer als een aardigheid bedoeld. 
 
Vrijdag, 26 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ik ga weer wat schrijven, we zijn wat leeg gerampokte huizen in geweest vanmorgen en hebben er 
wat tijdschriften uit gehaald uit de Japanse tijd, die ik heb doorgekeken.  
Op het ogenblik klinkt mooie muziek uit de radio van de Surinaamse negers naast ons, mannen van 
de tanks. Zo-even zei een vrouwenstem door deze radio “tetap merdeka” (leve de vrijheid). Het is 
radio Indonesia die daar aanstaat om haar mooie muziek. Het Japanse accent zal wel nooit meer uit 
deze woorden verdwijnen of eerst moeten wij het eruit gehaald hebben, om het ze daarna zelf weer in 
de mond te geven. Daarom wil ik hier blijven tot ons werk af is en om dan samen met Indonesia van 
harte te mogen zeggen “tetap merdeka”. 
 
Zaterdag, 27 Juli 1946- Tjiandjoer                                                                                                                                                    
Gisteravond zijn we wee r eens naar de film geweest in een grote loods met gammele stoelen en een 
film waarbij af en toe het geluid en dan weer het beeld verdwenen was. Geluid wat niet te verstaan, 
maar was alleen hevig gekras omdat de luidspreker ervoor stond. Het was een Oostenrijkse film in het 
Duits van 50 jaar terug met Hollands draaiboek eronder, dat niet te lezen was. Maar het verhaal naar 
het gedicht “Hannekes hemelvaart” was heel mooi en wij waren blij weer eens wat afwisseling te 
hebben. Met mijn makker ging ik na afloop lopend naar huis. Er reed wel een auto, maar de avond-
wandeling door de donkere stille straten van de stad met haar golvende straten, een geheel wat sterk 
aan Bracknell herinnerde, was een plezier op zichzelf. 
Vanmorgen ben ik weer naar de centrale geweest om mijn veldbed te halen. Indertijd in Mr. Cornelis 
kregen alle kwartiermakers de laatste dag een Amerikaans veldbed. De luit lag toen zwaar ziek en 
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een paar jongens kwamen om mijn veldbed voor hem te vragen, wat ik natuurlijk met plezier afgaf. 
Dat zou men voor iedere zieke doen en zeker voor een luit waar we allen voor door het vuur gaan. 
De volgende dag kregen we Engelse stretchers, waar ook wel op te slapen is, maar ze zijn iets te 
smal en opgevouwen 2x zo lang en veel zwaarder en lager dan de Amerikaanse veldbedden. 
Toen de luit weer beter was vond ik het te kinderachtig om mijn veldbed terug te vragen en hem op 
zo’n stretcher te laten liggen. Maar van de week hoorde ik dat de officieren sinds kort nieuwe, nog 
betere, veldbedden gekregen hadden en daarom ben ik nu mijn eigendom maar terug gaan vragen, 
wat ik ook meteen kreeg. De luit heeft nooit geweten waar het veldbed vandaan kwam (wat ik wel ge-
dacht had) en had het aan zijn oppasser gegeven, die zodoende de uiteindelijke strop heeft en het nu 
met mijn inmiddels vrij gammele stretcher moet doen. Maar ik ben blij met mijn heerlijke bedje, dat ik 
al 3 maanden heb, maar wat ik nog nooit zelf gebruikt heb. 
 
Zondag, 28 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Om 17.00 uur gisteravond moesten we weer eens op wacht. We hebben de laatste dagen nogal een 
lui leventje, maar nu was het 2 uur op en 2 uur af, zodat er van slapen niet veel kwam. We hadden 
een mooie post: met de rug tegen een huis in een fauteuil met vlak voor ons een diepe kali, eigenlijk 
een ondiepe in de diepte, zodat niemand ons kon naderen. In het voorterrein kon alleen verdacht volk 
komen. De maanloze nacht zette al in met hevige branden, zoals elke nacht. In de grote rijstpellerij die 
ook van de week al aangestoken was en ook op de verre berghellingen laaiden vele vuren, zelfs op 20 
kilometer ervan is nog geen Hollander, zelfs geen Engelsman nog geweest.  
Later in de nacht kregen we ook geen gelegenheid om last van slaap te krijgen, want voor ons was 
het geen moment rustig. Het zullen wel honden geweest zijn die het geluid produceerden, maar men 
moet hier overal op rekenen. De paar uur dat we vrij waren kwam van slapen ook niet veel. We zaten 
dan wat te praten, zodat we om 6.00 uur toen we terugkwamen, heerlijk konden slapen. 
Om 11.00 uur werd ik wakker gemaakt door de sergeant-administrateur, die een pakje voor me had. Ik 
was meteen klaar wakker, sprong overeind en draaide het pakje eens om, om te kijken wat erop 
stond. Rikketik, klik, klonk het van binnen. De postambtenaren zullen wel gedacht hebben dat men in 
Holland rare boeken moet hebben, die geluid maken. Het pakje was prachtig heel gebleven en het 
wapen zat er goed in, maar het trekker-mechanisme wat er nog inzat, was los geraakt en 
veroorzaakte het gerammel. Het wapen ziet er ook nog heel goed uit, als het vet en stof eruit gehaald 
zijn. Als het andere er nu ook is, ga ik ermee naar de buren, ik denk dat die wel munitie hebben, ze 
hebben tenminste 8 mm. Maar als er stenpatronen in de houder en het mechanisme kunnen en het 
dus alleen om het uitboren van de loop te doen is, dan stuur ik hem naar Bandoeng. Met 9 mm is hij 
meer waard dan een parabellum. Met zo’n lange loop moet hij ook een ver draagvermogen hebben en 
heel zuiver zijn, maar nu is het nog wachten op de andere helft. 
 
Maandag, 29 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gisteravond ben ik weer naar de bios geweest met een ploegje jongens. Eerst hebben we koffie ge-
dronken bij een Menadonees, die met zijn zoontje met ons meeging. De film ging iets beter, al was het 
geluid nog hevig krijsend, wat voor een operettefilm niet zo mooi is, maar het was zo’n grappige film 
dat we ons toch best vermaakt hebben. Het is ook niet zo gemakkelijk geweest om het voor elkaar te 
krijgen. De met ijzerdraadjes aaneen hangende apparaten vond men in het stadje. Een rare onver-
schillige luit van ons hoorde dat hier vroeger een operateur geweest was en wist een inlander te 
vinden die de woonplaats van die man kende. In de jeep zijn we hem gaan halen. De inlander wist 
waar we naartoe moesten. We kwamen veilig thuis met de Chinese operateur, die een kamertje en 
eten kreeg en niet meer weg mag. 
De films komen van een jongen van 1-4, die een hele kist vol gestunt had in Priok. Zo moeten de 
L.I.B-ers hier zich behelpen. We hebben gestolen van de Engelsen en van langs de weg gevonden 
auto’s, buitgemaakte zware mitrailleurs en 4 op een autokerkhof buitgemaakte brencarriers. Op het-
zelfde kerkhof vonden we Jeeps en elektro-installaties. Ook hebben we een paar buitgemaakte pant-
serwagens waarvan 1 bewapend met 5 twee-centimeter mitrailleurs uit vliegtuigen. Deze kar noemt 
men de rijdende doodskist, omdat hij de vorm heeft van een 6-kantige doodskist, maar vooral omdat 
er al 17 gewonden uit gekomen zijn. Het is natuurlijk een vreselijk wapen, maar daarom juist een ge-
zocht object voor de snipers, die vanuit de klapperbomen in de open bovenkant van de wagen schiet-
en. Deze pantserwagens zijn bemand met Surinaamse negers. 
Vanavond zijn we eens bij hen op bezoek geweest. Met deze grote en sterke zwarten is men al heel 
gauw beste vrienden. Ze zijn op de hand van Nederland en met hun kinderlijk eerlijke en vrolijke 
natuur hebben ze meteen je vertrouwen. Het is wel jammer dat ze een heel sterk minderwaardigheids-
gevoel hebben tegenover een blanke.  
Met een heel ploegje zijn we in de doodskist naar de bios gegaan. Het was nog dezelfde film, maar 
dat hinderde niet. Het is moordgezellig in deze bioscoop hier. Voor de helft zit ze vol met onze sol-
daten en voor de rest hoofdzakelijk met Chinezen. Tjiandjoer is een echt Chinees stadje, en Chinezen 
zijn in de omgang de meest vriendelijke en gastvrije mensen die ik tot nu toe ontmoet heb. Als men ze 
te vriend heeft kan men van alles van ze krijgen, zelfs hun dochter, al is het maar om je een prettige 
nacht te bezorgen, als je er overnacht. Gelukkig echter doen ze dit alleen voor een hele goede vriend. 
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Ook de kinderen zijn erg innemend en de meisjes tot 18 jaar geweldig mooi, daarna gaan ze hard 
achteruit en als ze rond de 25 zijn, dan is er niet veel liefs meer aan.  
Je moet niet met een Chinees handelen, want hij kleedt je uit tot je laatste cent. Maar als men dat 
goed weet hindert het niets en uitgerekende zakenlui als het zijn, is het er prettig kopen. In de cafés 
zetten ze dikwijls veel meer voor je neer dan je bestelt, allicht gebruikt men dan van al dat lekkers ook 
iets. Je neemt maar waar je zin in hebt en betaalt later. In een winkel nodigen ze je dikwijls uit een kop 
thee te drinken en laten onderwijl een en ander zien, waarvan ze denken dat men het kan gebruiken. 
Ze hebben op de Joden voor dat ze niet opdringerig maar heel bescheiden zijn, maar zich niet zoals 
de beschaafde en ontwikkelde inlander zich als de mindere van de blanken beschouwen, waardoor de 
omgang veel vrijer en ongedwongener is.  
Hier in Tjiandjoer zijn we als hun bevrijders natuurlijk erg gezien. Bovendien kan de ruwe vlotte Hol-
lander het van nature algauw vinden met de vriendelijke Chinees. We genoten nog meer van de film 
als gisteren, omdat de snelle opvolging van beelden beter te begrijpen was en ook het geluid was heel 
wat beter, leek nu meer op een heel oude grammofoonplaat. 
Na afloop ging het met de doodskist weer terug naar onze Surinaamse buren, waar we nog even zijn 
gebleven. 
 
 

                                                                       
Patrouille (toeristen-tochtje) met ‘buit-gemaakte’ bananen. 
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Op patrouille buiten Tjiandjoer. 

 
Dinsdag, 30 Juli 1946 - Tjiandjoer                                                                                                                                                    
Vanmorgen hadden we patrouille van 9.00 tot 14.00 uur. Het was geweldig helder en de vergezichten 
daardoor onnatuurlijk mooi. De tocht voerde door afwisselend terrein, zodat het ene nog mooiere plek-
je na het ander in zicht kwam. Door de heldere natuur gaf de zon een aangename warmte.  
Het moest volgens zeggen een gevaarlijk terrein zijn, maar de enorme nooit vervelende pracht van dit 
land, vandaag nog veel mooier dan normaal in deze afwisselende streek, de geheel niet schuwe maar 
juist vriendelijke bevolking, de rustpauzes, dat alles maakte dat wij er veel meer een toeristentocht 
dan een gevechtsattractie in zagen. Met rammelende magen en best vermoeid, maar in de beste 
stemming, kwamen we om 14.00 uur thuis. 
Vanavond moesten we op wacht. Meindert had weer eens ‘het Rijpertje’ gekregen en natuurlijk lees ik 
weer het stukje over de Vereniging, tegen uitzending van militairen naar Indië. 
De vorige week had dat stuk over West-Graftdijk hier nogal kwaad bloed gezet, maar dat in De Rijp de 
secretaris van de landsstand hiervan de leider is, deed de maat overlopen. 
Op aanraden van de jongens heb ik een stukje in elkaar gezet, wat een daverend gejuich uitlokte toen 
ik het voorlas en met een paar veranderde zinsvormen is het een stuk geworden dat zeker zal inslaan. 
Dirk Veerman zal als dat in de krant komt van schrik in geen 14 dagen naar buiten durven komen. Ik 
moet het nog netjes laten typen. Als het klaar is zal ik het in een brief insluiten. Als Pa dan wil zorgen 
dat het kost wat kost en zo snel mogelijk geplaatst wordt, dan zullen wij hier met spanning het verloop 
afwachten. Probeer het eerst in “de Waterlander” te krijgen. Mocht het niet gaan (ik maak me daar niet 
zo bang voor, maar weet niet welke richting hij is), probeer dan een andere krant, desnoods door iem-
and die daar beter toe in staat is. 
Als het aangekomen is hoor ik het verloop wel. Natuurlijk ook proberen bij “het Rijpertje”, al is uiteinde-
lijk iedere krant goed. Dirk Veerman krijgt het evengoed wel te lezen en het is een mooie blamage 
voor de communisten.  
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Panorama nabij Tjiandjoer. 

 

 

 

 

 
 

 
Panorama nabij Tjiandjoer. 
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Berg-sawah’s aan de weg naar Tjiandjoer. 

 
 
 
 

 
Sawah’s aan de weg Tjiandjoer  
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De vlakte van Patjet en de helling van de  Gedeh in het midden boven de Poentjakpas. 

 
Vrijdag, 2 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                             
Alles bleef in Tjiandjoer zijn gewone gang gaan. Tot plotseling gisteravond om 18.00 uur het bericht 
kwam dat we in een half uur gepakt moesten zijn. We moesten vertrekken naar de Poentjakpas. Dat 
was wat! Ik heb 2 kidbags vol buit en mijn 2 grote tassen, de dekens, mijn veldbed en een paar grote 
boeken. Maar met hard pezen had ik na een half uur toch wat orde in de chaos boven en onder mijn 
bed en een kast vol. In 3 kwartier was alles klaar en ging het in de auto’s en langs de donkere weg 
naar onze nieuwe bestemming.  
In het donker van de avond langs Java’s golvende wegen en door de bossen en bergen te rijden was 
een nieuwe sensatie, alles lijkt dan zo groots en indrukwekkend. We hadden zachte fauteuils meege-
nomen, maar dat viel ook nog niet mee want al stootte het daarin niet zo, nu zaten we onophoudelijk 
luchtsprongetjes te maken. Toen reden de auto’s een berg op en stonden we stil voor een groot in-
drukwekkend gebouw. Achteraf hoorden we dat het een paleis van de G.G. is. 
Toen moesten we uitladen en een plaatsje zoeken in een van de prachtige nog lege zalen en daarna 
gingen we ons licht eens opsteken bij de jongens van de 2

e
 compagnie, die hier al langer liggen. Als 

altijd was uit de berichten genoeg op te maken om je de haren te bergen te doen rijzen, zonder er veel 
wijzer van te worden. Totdat de majoor de zaak uiteen zette, we waren hier als mobiele reserve heen 
gestuurd om de 2

e
 compagnie te helpen. In deze streken zitten veel spionnen van ons, zodat we hier 

letterlijk alles van de vijand weten. Op enige afstand nu moest een kampong liggen, hoegenaamd 
uitsluitend bewoond door T.R.I. Uit deze kampong kwamen alle brandstichters van de branden in de 
omgeving. Deze lui werden opgestookt door een aantal Hadji’s en meenden nu een heilige oorlog te 
voeren. Dus was het bevel gekomen de kampong in te nemen, alles boven 18 jaar neer te leggen en 
de huizen te vlakken. Dit zou moeten gebeuren als er ’s nachts geen aanval op ons kamp van hen 
kwam. Hun aantal moet variëren van 500 tot 2.000 man.  
We moesten ’s nachts al een paar uur op wacht staan rond het kamp, maar er gebeurde niets. 
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Patjet, klaar voor patrouille. Ons peleton, ik zit 2

e
 van links beneden. 

 

 
Patjet, onze sectie. Ik sta geheel rechts. 

 
Vanmorgen om 6.30 uur vertrok een peloton van de 2e compagnie, ons peloton, en het 1-2de 
compagnie een half uur later erachter. Wij zouden van een andere kant aanvallen; onze sectie was 
stootsectie en moest voorop. Toen ging het met de auto’s naar het oosten, een tocht om nooit te 
vergeten. Ik was wonderlijk fit want zowel ’s avonds als ’s morgens had ik ruim tweemaal zoveel 
gegeten als ik de laatste tijd gewend was. Ik dacht niet aan wat zou gebeuren, want de ongelooflijke 
schoonheid van het terrein waar wij doortrokken eiste alle aandacht op en steeds weer trok het oog 
naar wondermooie bloemen met helderfrisse kleuren in een verscheidenheid als ik nog nooit gezien 
had. Er scheen maar geen einde aan deze schoonheid te komen; het leek op de sprookjestuinen van 
Alladin: iedere kilometer een totaal ander gezicht. Maar eindelijk na 1½ uur liepen de auto’s tegen een 
wegversperring, iedereen moest eruit en in formatie verder lopen, wij voorop aan één kant van de 
weg, de majoor met 2 geweerschutters en de sectiecommandant aan de andere kant van de weg en  
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daarachter de brengroep. Meindert als brenschutter, daarachter weer aan de andere kant 3 
geweerschutters, ik ervoor. En toen ging het verder over of onder de vele boomstammen die op de 
weg lagen en dikwijls met de bebladerde kruinen midden op de weg, die het gehele uitzicht benamen. 
We moesten goed uitkijken want de weg had aan weerszijden ondoordringbaar bos en ook vooruit 
hadden we geen uitzicht door de liggende bomen en overal, ook boven in de bomen, kon men 
vijanden verwachten.  
De eerste 100 meter gebeurde er niets, maar toen bleef de majoor even staan. Dédédédédéd deed 
zijn sten en een kerel stortte in het ravijn, wat vlak langs de weg liep. Weer ging het verder en er ge-
beurde niets meer. We hadden allemaal de sluipschoenen aan, zodat het lopen geen geluid maakte. 
Een groot voordeel, want de minste beweging en ieder geluid vielen nu op.  
Na 300 meter hield de versperring op en ging het wat vlugger, maar toch liepen we waakzaam verder, 
de ene kilometer na de andere en ook de uren draaiden door. Na 1½ uur hadden nog niet de minste 
aanwijzing dat we er gauw waren, maar toen we weer dichtbij een kampong kwamen en de waak-
zaamheid verdubbelde, want we waren nu al diep in vijandelijk terrein, klonk plotseling het zo bekende 
monotone ‘boem’, ‘boem’, ‘boem’, van de tam-tam in steeds eendere herhaling. De bevolking werd ge-
waarschuwd voor onze komst; men had ons wel erg laat in de gaten. Toen we in het dorp kwamen 
hing de tong-tong nog te schommelen en langs de zijpaden langs de berg zagen we rijen vrouwen en 
kinderen vluchten. Het was ons echter niet om deze kampong te doen, al is het een bedenkelijk feit 
als de bevolking op deze wijze de benen neemt.  
Wij trokken verder, reeds een half uur waren we aan het dalen en de weg werd nu zo aflopende dat 
we op den duur kramp in de kuiten kregen. Toen we een heel steil stukje af moesten waar water over 
het pad liep zodat we met de rubberschoenen niet op onze benen konden blijven staan, klonken plots-
eling een aantal schoten, vanaf de overkant van het dal had men ons gezien en begon te vuren. 
Omdat we de vijand niet konden zien en zelfs de kogels niet hoorden fluiten gingen we weer door, 
toen kwamen ze voor de dag en begonnen weer te vuren. Enigen van ons vuurden terug (mij was de 
afstand een kilometer te groot), waarop ze ervandoor gingen. Nu zagen we ook dat onze andere af-
deling ook aan de overzijde van het dal zat, maar lager als de extremisten. Later hoorden wij dan ook 
dat ze niets van het schieten begrepen hadden, omdat ze de vijand hoger tegen de helling niet gezien 
hadden. Nog een paar kilometer ging het door en toen kwamen we uit een kleine kampong voor open 
terrein, vlak voor ons liep een sawahterrein naar beneden tot een brede kali. Achter de kali liep het 
terrein weer op en tegen deze helling lag als een mooi vreedzaam oord de ten ondergang gedoemde 
kampong. De weg waarop wij liepen, liep recht op de kampong aan, ging over de kali over een bam-
boe hangbrug en ging met een slinger de kampong in. Nu pas schijnt onze komst hier bekend; enige 
lui met geweren vluchtten van de brug de kampong in, enkele schoten en een valt als een blok neer. 
Ook links van de kampong tegen de andere helling vallen schoten, daar is de andere afdeling tot even 
dicht bij de kampong genaderd. Ook daar vluchtende gestalten die geschoten hebben en dat nu terug 
krijgen. Al zijn we wel een kilometer van elkaar, de commandanten kunnen elkaar roepen voor het af-
stellen van de mortieren, aan weerszijden twee, een lichtgranaat gaat omhoog, dat is het sein, dan 
breekt de hel los. Als de granaten in de kampong inslaan is het of de grond scheurt en de bergen 
rondom op hun grondvesten schudden. Tien maal erger wordt het geluid hier. Een goede 100 gran-
aten is geen kleinigheid. Voor de zekerheid worden de klapperbomen nog doorzeefd met bren- en 
stensalvo’s. Dan gaat onze sectie de brug over de kampong in. Opstellen in linie, we staan nu voor de 
huizen en rekenen op vuur. Aan de andere zijde van het dorp staat de stoottroep van het détachement 
aan die kant. Dan gaat het in linie de kampong door, steeds met twee en door de huizen. Ik ben 
huizendoorzoeker en hier komt het grote nut van mijn klewang van pas. In een hand mijn geweer met 
bajonet, in de andere het slagwapen, zo kan niemand mij overvallen, want in ieder huis kan een vijand 
zitten en ze zijn vlug met messen en klewangs en een giftige kris is ook niet alles. Voor vuurwapens 
hebben we niet de minste angst, daar missen ze toch mee. Bijna alle deuren zijn op slot, maar met 
een paar trappen bezwijken ze wel, anders ram ik ze met de kolf in. Alles wat het uitzicht belemmert 
sla ik met de klewang kort en klein. Op zo’n moment denkt men maar aan 2 dingen, ten eerste 
vijanden doden en ten tweede zelf niet geraakt worden. Is het huis doorzocht dan kijk ik nog even 
rond naar wapens of souvenirs, maar natuurlijk is de man achter mij steeds een slag voor, tot driemaal 
toe zocht men een mooier huis achter mij op. Natuurlijk heb ik ook bij deze actie weer pech, al zit ik in 
de buitenste zone. Wat het meest te verwachten is, geen vijand krijg ik te zien, zelfs geen dode, terwijl 
op de andere plaatsen verscheidene in de huizen doorzeefd worden. Als alles doorzocht is komen we 
weer bijeen achter de kampong, de buit valt tegen, weer is de vijand –alhoewel goed bewapend en 
ver in de meerderheid- er vandoor gegaan. 
Het is jammer dat de kampong niet te omsingelen was, weer zijn ze weg, maar ons werk is nog niet 
klaar, met fakkels gaat het van huis tot huis en na 10 minuten kunnen we amper het dorp meer uit-
komen, aan alle zijden is het vuur en de bamboewoningen geven een kokende hitte af. Maar al word-
en we bijna geblakerd, we komen weer bij de bamboebrug en even later bij de troep die tegen de hel-
ling het werk ligt af te kijken. Achter ons klinkt het knallen van de bamboe als een hevig geweervuur.  
Als alles verzameld is gaan we verder, het water is op en we hebben allemaal behoorlijke dorst. 
Zwaar vermoeid van de lange tocht naar beneden met de vele munitie, moeten we nu terug. Nu komt 
pas het ergste, zonder drinken of eten moeten we de lange, steeds klimmende weg terug en het was  
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al 12.00 uur geweest. Weer moest onze sectie voorop, want zover in vijandelijk gebied was de kans 
op snipers niet klein en moest goed opgelet worden. Ook de mannen die niet hadden moeten helpen 
in de kampong moesten nu best zwoegen, want een van de jongens had een zware aanval van mala-
ria gekregen en moest op een draagstoel meegedragen worden. Ook een meisje van 10 jaar dat een 
kogel door het hoofd gekregen had werd meegenomen op een kleine draagbaar. Wel hadden we 
enige inlanders meegenomen als dragers en namen we enige die langs de weg zaten erbij, maar die 
zijn dadelijk doodop, zodat onze jongens meestal moesten dragen. Halfweg hielden we voor de zo-
veelste maal rust, hier stonden enige klapperbomen. De inlanders haalden alle klappers eruit en we 
waren dolblij, tenminste allemaal een kleine slok drinken te kunnen krijgen, want we waren uitge-
droogd, voelden zelfs de honger niet.  
De rest van de tocht werd een marteling, want om onder een tropenzon langs een stijgende weg te 
lopen als je al een uur geen drinken gehad hebt en je tong tegen je gehemelte kleeft, dat is iets ver-
schrikkelijks. Ook waren we uitgeput van vermoeidheid. Het was dan ook een verademing toen einde-
lijk de wegversperringen in zicht kwamen, al was dat het zwaarste. We wisten nu heel dicht bij de 
auto’s te zijn.  
Toen de rit nog met de auto’s die wolken stof opjoegen, wat in onze verdroogde kelen ook niet alles 
was, maar we kregen nu tenminste weer wat frisse wind. Bij een kampong werd nog even gestopt om 
de enige gevangene die we gemaakt hadden, neer te schieten voor het huis van Wedono (dessa-
hoofd), die de week ervoor door hem vermoord was. Het lijk bleef midden op de weg liggen. Hij kwam 
er met 1 kogel genadig af want de Wedono was door hem gedood met 25 klewanghouwen.  
Bij de kazerne was het eerst naar de keuken hollen voor een kom thee en daarna naar het tentje aan 
de weg voor een tros bananen. Toen we daarna ons eten uit de keuken nog op hadden en gewassen 
waren, waren we een ander mens geworden en waren vermoeidheid en dorst alweer vergeten. 
Het geheel van de actie moet wel wat barbaars lijken, maar het geheel was op touw gezet op verzoek 
van de inlandse bevolking uit omliggende kampongs en volgens plannen van de C.P. Deze waren ook 
mee. Het zijn prachtkerels, gekleed als een pelopper, bewapend met een klewang; prachtspionnen 
zijn het voor ons, die de extremisten door en door kennen omdat ze van hen naar ons zijn overge-
lopen. Er was er een mee van 71 jaar, een geweldige leeftijd voor een Javaan. Die vond in een huis 
een paar nieuwe schoenen bij een T.R.I.-uniform.  
Toen we thuis waren had de man die 70 jaar over het scherpste grind gelopen had op blote voeten, 
blaren van het op schoenen lopen.  
 

 
Het 3de peloton te Patjet op de achtergrond de vulkaanberg `Gedeh`. 4

de
 v. links zit ik, 5

de
 rechts Daan Hoek. 

 
Zaterdag, 3 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vanmorgen hadden we patrouille, met een auto ging ons peloton de weg op van gisteren. Na een 
paar kilometer stapten we uit en ging het achter elkaar langs een smal pad naar het noorden. Toen we 
uit de kampong kwamen lag voor ons een groot dal met daarachter een prachtige bergrug en naar 
links de Gedeh in volle pracht. Heerlijk vergezicht, het is of ik hier nooit genoeg van krijg.  
Het is niet gemakkelijk om van 8.00 tot 12.00 uur te lopen over ongelijke paadjes, steeds dalen of 
klimmen en we waren dan ook bekaf toen we thuis kwamen. Zwaar vermoeid waren we er allen van 
overtuigd dat geen enkele toerist waar ook ter wereld meer kan genieten als wij hier in Java’s bergen, 
waar iedere kilometer een andere sprookjestuin laat zien. Die indruk maakt het nu nog op mij, steeds 



 136 

weer als ik een nieuw uitzicht voor mij krijg. Altijd als een mens heeft gekregen waar hij naar verlang-
de, wil hij weer iets beters, maar voor mij bestaat er nog steeds niets mooiers op de wereld dan een 
tocht hier in de bergen; en het allermooiste van alles lijkt mij om eens vanaf de top van de Gedeh over 
al deze mooie bergen en dalen heen te kunnen kijken en dat zal ook zeker nog eens gebeuren, al zou 
het nog 5 jaar moeten duren. 
 

 
De vulkaan `Gedeh` vanaf de Poentjakpas. 

 
Zondag, 4 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Ik moest vanmorgen eigenlijk naar Tjiandjoer, om mijn filmpje wat ik weggebracht had om te ontwik-
kelen, weer op te halen. Ik had geluk, want de kerkdienst voor ons was in de kerk van het stadje. Ons 
peloton heeft daar vanmorgen een eigen keuken en auto gekregen, zodat we met de eigen wagen 
naar Tjiandjoer gingen om daar na lange tijd weer eens in een echte kerk (80 plaatsen) de mis te vier-
en. Uit de kerk heb ik het filmpje opgehaald dat goed gelukt is en in de volgende brief volgt. Al heb ik 
nog maar de helft geschreven van wat ik had willen schrijven, ik ga nu eens eindigen. 
 

 

Actie op zoek naar snipers nabij Tjiandjoer, staand bij de spitse kei, Jan Schuurman die later sneuvelde. 
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Actie op zoek naar snipers nabij Tjiandjoer, staand bij de spitse kei, Jan Schuurman die later sneuvelde. 

 
Maandag, 5 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                           
Weer hebben we een onvergetelijke patrouille gehad. Iets zwaarder maar nog mooier dan eergisteren. 
Nu moesten we het terrein in aan de andere zijde van de grote weg, de helling van de Gedeh op, 
tweemaal naar boven en weer naar beneden. Tegen de helling van de grote bergen liggen ribben 
schuin omhoog en daartussen liggen ravijnen waar kali’s doorstromen. We zijn 4 van deze ribben af 
geweest, van 7.30 – 13.00 uur, tweemaal 800 meter klimmen en dan weer dalen. Het dalen is nog 
vermoeiender dan het klimmen; er is dus niet veel fantasie voor nodig om te weten wat zo’n tocht 
betekent. Maar de moeite werd dubbel beloond. Toen we op het hoogste punt waren keken we over 
de meeste bergruggen heen en in prachtige dalen. Alleen de Gedeh was maar iets kleiner geworden 
en nog een viertal bergen waren niet te overzien en heel in de verre nevel konden we voor het eerst 
de Tangkoeban-prahoe zien, een nog machtiger vulkaan als de grote Gedeh. Onvergelijkelijk mooi 
waren de vele uitzichten op deze tocht en af en toe had men het gezicht in een van de enorm diepe 
ravijnen. Maar dat is niet alles, hoe hoger men komt, hoe mooier en groter in aantal de bloemen; ook 
het aantal soorten neemt met de hoogte toe. Vooral veel van onze tuinbloemen ziet men hier in het 
wild en tweemaal zelfs zag ik een witte orchidee, een grote bos, grote bladeren daarin een dikke 
stengel en erop een kelk van 10 cm breed en 15 hoog. Werkelijk veruit de mooiste bloem die ik ooit 
gezien heb. Honderden zouden alleen voor het zien van zo’n bloem graag een zware tocht over heb-
ben en deze groeide zomaar in het wild tegen een sawahdijkje. Ook wordt hier op de hoge hellingen 
veel kool, worteltjes en peulen verbouwd en hier en daar groeien dennen en sparren. Nee, zolang ze 
mij hier in de bergen laten en meer patrouille als wacht geven, zal ik niet, nog voor geen geld naar 
Holland terug willen. 
Het gewonde meisje dat we mee terug genomen hebben uit de kampong met een schot door het 
hoofd, schijnt wonder boven wonder beter te worden. Gisteren is haar moeder hier geweest, die heel 
blij was dat er zo goed voor het meisje gezorgd wordt. Het meisje zelf heeft vergeving gevraagd voor 
alles wat haar vader gedaan had, rare wereld; haar vader is de man die voor het huis van het kamp-
onghoofd doodgeschoten is.  
De hoeveelheid chocolade die ze al van de jongens gekregen heeft, daar heeft ze wel voor een jaar 
genoeg aan. Vanmiddag is ze door een ziekenwagen van het C.B.Z. uit Buitenzorg weggehaald. Waar 
de jongens heel blij mee waren, want nu wordt ze in een goed ziekenhuis verpleegd. Ik kan hun ver-
trouwen niet delen en maak me zorgen over het leven van het al hard beterende meisje.  
C.B.Z.-ers zijn door de Nederlanders gebouwde ziekenhuizen voor de inlandse bevolking. Ze doen in 
niets onder voor de modernste Europese ziekenhuizen, maar nu zijn ze in handen van de republiek. 
De zieke jongen uit Priok die ik er indertijd heenbracht was na 2 dagen overleden. Indische mensen 
die ik dat vertelde zeiden dat dat vrij logisch was; wat heeft de republiek aan mensen die, als ze beter 
zijn, sympathie voor de Hollanders hebben. En wij kennen de wreedheid van de heren van de repu-
bliek te goed om ze niet in staat te achten voor de moord op een 10-jarig meisje. Daarom ben ik niet 
blij dat het kind nu in een mooi ziekenhuis ligt.  
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Een zieke op weg naar de Rode-Kruispost te Patjet. 

 
Met een paar kameraden heb ik hier al vanaf de eerste dag een gezellig huisje voor onze avonden. Bij 
een Chinees die goed Hollands spreekt en enige zeldzaam mooie en aardige dochters heeft, terwijl er 
enige dito buurmeisjes komen. Dat is heel gezellig, want meisjes trekken natuurlijk altijd voor een sol-
daat. En voor gezelschap kan men niet beter hebben dan een Chineesje, het zijn de netste meisjes in 
Indië met de halfbloedjes, maar hebben voor dat ze heel vlot en vriendelijk met de Hollandse soldaten 
omgaan. Ze zullen er bijna nooit verkering mee nemen, zelfs geen avondje mee uitgaan en bij een on-
gepast woord of gebaar draaien ze de rug toe en kijken je nooit meer aan. De enkele uitzonderingen 
zijn meisjes die van de mannen leven; een tussenweg is er niet. 
 
De negatieven van het filmpje doe ik in deze brief. Ik hoop dat er goede foto’s van komen. Ze zien er 
goed uit op één na, het had een mooie natuurfoto moeten worden, maar is waarschijnlijk overbelicht. 
Op een ander lopen een rij jongens op patrouille langs de weg, dat was tijdens de patrouille die we 
een week terug achter Tjiandjoer gelopen hebben. Stuur hier 6 afdrukjes van op en schrijf wat een 
foto kost. Op een ander sta ik met Wim Bekebrede, KP-er uit Oostzaan en zijn beste vriend Gerrit 
Horn uit Tuindorp, ook KP-er. Willem is de enige waar ik bij het gevaarlijkste werk voor 100% op kan 
rekenen en mij hielp bij de klewangstunt. Een andere foto laat een stuk zien van het Maleise kerkhof 
van Tjiandjoer. Aan zo’n kerkhof kan men zich oriënteren, de dode liggen op hun zijde met het gezicht 
naar Mekka (het westen). Op de 3 laatsten sta ikzelf, een van een zijstraat in Tjiandjoer. Een ander op 
een rotsblok in de kali voor de centrale, en de laatste heeft Meindert gemaakt tijdens de patrouille. Ik 
heb er ook een van Meindert gemaakt, waarvan die het negatief heeft. Van het fotootje waar we met 
z’n drieën op staan wil ik er hier graag 5 hebben, van de overigen 1. 
 
Zo-even hoor ik nog dat bij de actie van enige dagen geleden 1-4, die de achterkant van de kampong 
moesten afsluiten wel degelijk op hun post waren. Wij hebben ze niet gezien omdat ze 10 km. verder 
lagen. Ze hebben de vluchtende T.R.I. opgevangen en voor een goed deel uitgeroeid. 
 
Dinsdag, 6 Augustus 1946- Tjipanas                                                                                                                                            
Vanmorgen zijn we weer op patrouille geweest in een cirkel rond het kamp, nu niet zo lang en ook niet 
zwaar; een echt mooie tocht. We hebben onze eigen sergeant weer terug, die mee was en enige 
mooie foto’s gemaakt heeft van onze sectie en het gehele peloton. Voor het eerst kwamen we nu 
langs kinineplantages.  
Het wordt tijd dat de dienstplichtigen in Batavia komen. Sinds de “W”-brigade er vandoor is, is het er 
onrustig. Niet zozeer door de extremisten, die hebben daar afgedaan, maar meer door de Brits- 
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Indiërs. Meisjes worden nu zelfs op klaarlichte dag door hen lastig gevallen en ’s nachts gaan ze ram-
pokken, wat vechtpartijen met de Hollanders tot gevolg heeft en af en toe slachtoffers kost. 
Omdat het op Java zo warm is en het ’s nachts afkoelt, hebben we er van de week een deken bij ge-
kregen, zodat we nu 3 wollen dekens hebben, en vandaag zijn er truien gekomen voor ’s nachts op 
wacht.  
 
Woensdag, 7 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                        
Gisteravond moesten we weer eens op wacht, een taaie nacht. Ik had de wacht van 2.00 tot 6.00 uur 
en doordat we nogal lol hadden, kwam van slapen niets en was het op wacht niet gemakkelijk om 
wakker te blijven. 
Vandaag was de lucht bewolkt en er stond een windje, waardoor het zelfs op het heetst van de dag 
behoorlijk koel was. Zo’n dag is weer eens goed om ons aan Holland te herinneren en degenen die 
weer graag naar huis zouden willen, de lust weer te ontnemen.  
 
Donderdag, 8 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Weer een patrouille vandaag, maar een tocht die alle anderen overtrof. We werden met een auto weg-
gebracht, zo hoog mogelijk tegen de helling van de Gedeh op. Daarna moesten we lopen. Steeds af-
wisselend, omhoog en omlaag, door een natuurreservaat waarin allerlei hoofdzakelijk grote planten 
stonden, zoals struiken en bomen. Wonderlijke, nooit geziene soorten die het ook in Holland zeker 
goed zouden doen. Ik denk dat dit reservaat ook voor dit doel ingesteld is, want bijna alle vreemd-
soortige bomen en struiken die men de laatste jaren langs de nieuwe wegen zag planten, komen hier 
voor. Op deze hoogte zag men ook vele andere Europese planten, soms groepjes dennen en sparren 
met hun geur en er worden allerlei Europese groenten geteeld, zodat wij maar worteltjes en peulen 
liepen te kauwen. Eenmaal plukte ik een meiraap, maar dat was een vergissing, het was een hele 
grote radijs, dus wel wat branderig voor een raap.  
Ook trokken wij door uitgestrekte theetuinen en af en toe waren de uitzichten over de bergketens en 
dalen enorm mooi. Denkt u niet dat als men op de helling van zo’n berg zit men dit steeds merkt, nee 
veel meer krijgt men het idee van heuvelland met niet uit te leggen afwisseling. Bossen en theetuinen, 
Europese landbouw en tropische sawah’s, kampongs en kali’s, reuzenbloemen en prachtige kleine 
dalen en hier en daar hele bossen prachtige helwitte orchideeën die al van verre schitteren; dat alles 
wisselt zich zo mooi af dat men het niet beu kan worden.  
De eerste rust hielden we op een helling waar we een goed uitzicht naar beneden hadden en voor het 
eerst sinds ik uit Europa ben ging ik expres in de zon zitten. We waren drijfnat van de moordende 
klimpartij die we net achter de rug hadden en zelfs in de zon moesten we op deze hoogte nog oppas-
sen niet te snel af te koelen door de frisse wind.  
De terugweg, duizend meter naar beneden, was niet zo leuk. Dalen is wel leuk voor even, maar wordt 
het een behoorlijk stuk, dan is het veel erger dan klimmen. Het vergt niet die inspanning van de 
longen, maar het is of de kuit- en dijspieren zullen barsten, omdat je door de knieën moet zakken. We 
waren dan ook weer eens behoorlijk moe toen we thuis kwamen, maar dat is weer gauw over en dan 
is men meer voldaan dan van het vervelende wachtlopen.  
 
Vrijdag, 9 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Om 11.00 uur vanmorgen moesten we met 3 auto’s, 1 sectie op een wagen, naar Tjiandjoer. Daar 
moesten wij wachten op een konvooi uit Bandoeng, dat wij moesten begeleiden tot aan de Poentjak-
pas. Eindelijk om 15.00 uur kwam het konvooi aanzetten, wij waren even woedend, 2 Brits-Indische 
wagens moesten wij met een heel peloton bewaken! Nu waren het geen wagentjes hoor; het waren 2 
auto’s met aanhangwagen en ieder stel had 34 wielen. Van die wagentjes waar men een Sherman-
tank op zet, om ze dan nog door de bergen hier te laten rijden. Maar omdat er Brits-Indiërs op zaten 
hadden we er danig de pest over in. Ze waren niet eens bewapend; weten wel dat ze toch geen last 
van de extremisten hebben. Het is echter goed mogelijk dat ons doel meer was hen te bewaken dan 
ze te beschermen. Dat zal dan ook wel, want het vertrouwen in de Indiatroepen is even groot als de 
T.R.I. De auto’s waren geladen met grote buizen, onderweg raakte er daar een van los en viel er half 
af. De heren zaten met de handen in het haar en wij bleven rustig toekijken. Maar dat houdt een 
Hollander niet zo lang vol en het duurde niet lang of met man en macht waren we bezig het gevaarte 
erop te sjorren. En of de zwarten nu al schudden dat het helemaal niet goed ging, de buis kwam erop 
en beter als toen hij erop gelegen had. Iets waar ze weer raar van opkeken, want een Engelsman zou 
liever een dag wachten op een kraanwagen dan zoiets zelf te doen. 
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Stukje konvooi in rust, op weg naar Bandoeng. 

 
Vanavond was er hevige ruzie op de kamer over wie nu eigenlijk de cavalerie van de vijand had ver-
slagen bij de laatste actie. Dat kwam zo: in de Bandoengse krant staat een stuk over de actie rond de 
vernietigde kampong. Buiten de zware strijd en hevige aanvallen die wij daarin doorstaan hebben, 
staat er ook nog iets over een charge van de vijandelijke cavalerie op onze stellingen, die bloedig af-
geslagen werd. Dat is wat de Bandoengse krant schrijft. De werkelijkheid is dat wij buiten het bereik 
van onze kogels 2 man op een Javaans paardje uit de kampong hebben zien vluchten (wat ik verget-
en heb te schrijven). Een Javaans paardje is iets groter dan een pony, waarop een man natuurlijk een 
belachelijk gezicht is. Deze uit 2 paardjes bestaande cavalerie werd gebruikt om iets vlugger weg te 
kunnen komen, laat staan om aan te vallen. Ondanks dat heeft het er alle schijn van dat het bericht uit 
de Bandoengse krant overgenomen wordt in Holland, waar men de laatste tijd nogal eens kan lezen 
dat van wat hier gebeurd maar de helft verteld wordt, waardoor men allicht gaat denken dat er nog 
veel meer gebeurd is en men straks nog gaat praten over een hevige veldslag. Terwijl wij niets anders 
gehoord hebben dan enige schoten van grote afstand en enige personen, die niet meer uit de 
kampong hadden kunnen komen en met een klewang aanvielen omdat ze geen uitweg meer zagen. 
Zij werden evenals de man die een luit op 10 meter beschoot (hij schoot 10 meter mis), dadelijk 
neergelegd, maar dat is dan ook de gehele veldslag geweest. De acties waar ikzelf aan meegedaan 
heb of waarvan ik het verloop betrouwbaar gehoord heb, zijn allen erg overdreven. Nee; te vechten is 
hier niet veel, maar dat is juist het ergste wat er hier aan mankeert. Dat Java niet sneller veroverd 
wordt, ligt alleen aan het gebrek aan manschappen. 
Vanavond kreeg ik een stukje in handen uit ‘de Tijd’ over ons hier. Dat de koningin voor het eerst in de 
regering het over de soldaten in Indië had, over de goede kameraadschap, de zorg van de jongens 
voor de toekomst omdat Holland ons vergeet; maar hoe evengoed de eentonige wachten geklopt 
worden en er in verhouding maar heel weinig gekankerd wordt, al hebben wij aan van alles gebrek en 
het meest aan muziek en leeswerk, iets waar men in de mobilisatie zo goed voor zorgde. Dat stukje is 
hier geweldig ingeslagen omdat het zo mooi en waar is. Zonder overdrijving of afbreken. Het is alleen 
een aanklacht omdat men ons in Holland totaal vergeet. Want al gaan wij rustig door, het doet toch 
goed als eindelijk een krant ontwaakt en het voor ons opneemt. Temeer omdat wij er niet aan kunnen 
beginnen zulke blufferige stukken te schrijven als stoottroepen en mariniers in de ‘Pengun’, die dan 
ook bij de L.I.B’.-ers in een heel slecht daglicht staat. Alleen de stukjes over de marine zijn mooi en 
waar, zoals trouwens van onze zeelui niet anders te verwachten is. 
 
Ik heb het nog nooit over wilde dieren gehad hier, zoals op Malakka. Toch zijn ze hier even dichtbij, 
maar onbereikbaar op de hellingen van de Gedeh. Daar leven tijgers, zwarte panters, cobra’s, gorilla’s 
en zelfs neushorens. De meesten zitten aan de andere kant van de berg, waar een beschermd stuk 
natuurwoud ligt, of wonen tegen de hoogste hellingen waar wij nog niet geweest zijn. Daags voor wij 
er kwamen had men bij de centrale een panter in een boom gezien en verleden jaar heeft men hier 
een gorilla geschoten die sterk genoeg was om een auto op te tillen. Gisteren zagen we op de helling 
in een grote boom nog een hele grote zwarte aap. 
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Naarmate het land gezuiverd wordt, neemt onze vriendschap met de bevolking toe. Het gaat niet zo-
maar, want voor de eenvoudige mensen is het moeilijk wennen om door de Hollanders vriendelijk en 
beleefd behandeld te worden. Steeds meer wordt het duidelijk dat de mensen nooit anders gewend 
zijn geweest dan voor koelie te dienen. Moest er iets gehaald of geholpen worden dan werd er een 
toevallig passerende inlander aangehouden en gebruikt zonder betaling of zelfs dank, het was immers 
maar een inlander. Het is voor hen dan ook nog moeilijk wennen aan soldaten die zomaar om een 
praatje komen en alles van hen aannemen wat ze aangeboden wordt, of het vriendelijk vragen als ze 
hulp nodig hebben. Iets wat men gerust kan doen, want ze zijn heel blij je van dienst te kunnen zijn en 
gaat men te gast, dan krijgt men de thee en koek voor zich. Wil de gastvrouw dan zelf wat gebruiken, 
dan vraagt ze dat aan de gast: een klein bewijs voor de gastvrijheidsbegrippen hier. Maar al wordt er 
door M.P. en geheime dienst goed gezuiverd, de angst voor rampokkers is zo groot dat het bijna on-
mogelijk is een bewijs te krijgen tegen gevangenen, waar men wel iets, maar niet genoeg van weet. 
Meestal worden zulke evengoed afgemaakt en dan komt het volk de volgende dag meestal vertellen 
wat zo iemand allemaal uitgevoerd heeft. Maar eerst moet hij dood zijn, zelfs voor een gevangene 
heeft men nog angst. 
Hierbij doe ik nog 3 foto’s, deze en die nog volgen heb ik enkel, zodat ik ze later graag terug heb. 
Houd ze dus wat apart en bewaar ze goed. De pelotonsfoto hoeft niet, want die heb ik hier nog. 
 

 
Op de Poentjak. 

 
Zaterdag, 10 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Weer hebben vandaag 2 Brits-Indische trucks onze hele dag in beslag genomen. Eerst moest een ge-
heel konvooi uit Batavia passeren en omdat het gisteren door het vele oponthoud te laat geworden 
was, waren we niet verder gekomen dan ons kamp. Nu werd het weer 16.00 uur voor we konden ver-
rekken. We moesten de wagens begeleiden tot boven aan de Poentjakpas. Daar werd het over-
genomen door 1-1R.I.- KNIL. Een korte maar prachtige tocht, de Poentjak is 1.500 meter hoog en 
over de voorste bergketens keek men in het dal van Tjiandjoer met daarachter de aaneengesloten 
rijen van bergen. Alleen de bergen rond de pas zijn hoger, net als de hoogste, de Gedeh en ook naar 
het oosten ligt een hoge keten met als hoogste de Tangkoeban-prahoe, een mooi uitzicht naar alle 
kanten. Toen wij teruggingen hadden we niet veel gelegenheid er aandacht aan te besteden, want we 
waren met twee vrachtwagens waarvan de chauffeurs aangemoedigd door ons, elkaar de loef af wild-
en steken. In duizelingwekkende vaart ging het de steile hellingen af met de vele scherpe bochten en 
meestal langs diepe afgronden. Langs een weg, nauwelijks breed genoeg om te passeren en vol 
gaten, zodat wij moeite hadden niet uit de wagens geslingerd te worden. Natuurlijk een prachtsensatie 
en wij hadden in de voorste wagen de grootste lol omdat de zware Dodge onze plompe maar sterke 
Chevrolet niet kon bijhouden. Wij hadden de lol, maar de chauffeurs een rapportje! 
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 Operatie-gebied 2-4 R.I. gedurende onze tijd in West-Java (vóór 21 Juli ’47). 

 
Zondag, 11 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Vanmorgen eerst weer naar de kerk in Tjiandjoer met de auto en vanmiddag mocht er van iedere 
sectie één met verlof naar het stadje om dan ’s avonds naar de film te kunnen. Dat is voortaan iedere 
dag zo. Ik mocht vandaag en met drie man van het peloton en 9 van de 2

e
 compagnie gingen we naar 

het stadje waar we onze dekens en de jongens hun geweren (ze hadden er gelukkig geen erg in ge-
had dat ik mijn geweer thuis gelaten had), bij de Surinamers neerzetten. Met z’n drieën zijn we op 
visite gegaan naar een Menadonees, waar een van de jongens veel kwam toen we in het stadje lagen 
en waar ik al eens eerder geweest was. Heel nette en beschaafde mensen, man en vrouw en 2 kleine 
kinderen. Hij is soldaat geweest en later administrateur bij een onderneming en leeft nu van het geven 
van typeles. De man is ook met ons mee naar de bios gegaan. Dat scheen eerst in het water te vallen 
door een geweldige regenbui, maar net toen het tijd werd om weg te gaan, werd het even droog. Maar 
toen we in de bios waren begon het weer te gieten, wat wel wat geluid van de film wegnam doordat de 
bios een plaatijzeren dak heeft, de film was prachtig. Was het ’s middags voor ons (de laatste tijd 
waren wij de koele bergen gewend), in Tjiandjoer wel wat te warm, door de regen werd het tamelijk 
koel en doordat ik wat last van koorts had, was ik wel wat rillerig. Toen de film uit was, was het weer 
droog en gingen we nog even naar de Menadonees, waar we nog wat zaten te praten en de fles port, 
die we voor een handdoek geruild hadden, opmaakten, wat mij geweldig goed deed. Daarna zochten 
we ons nachtverblijf op. Ik had 1 deken en mijn grondzeil meegenomen, wat voor een nacht wel ge-
noeg was. Op de planken slapen zijn we wel gewend en met kleren aan is een deken wel genoeg in 
het stadje. Maar nu ik nog behoorlijk koorts had, zag ik er wel wat tegenop. Maar hier is een mens niet 
zo gauw verlegen en uit een leeg huis even verderop haalde ik een grote matras, daarop de deken 
met het grondzeil over me heen. Dat was wel wat warm, maar dat was niet zo erg. 
 

 
Verlichtte post bij het voorterrein van het paleis (buitenverblijf) van de Gouverneur Generaal te Tjipanas. 
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Verlicht voorterrein v.d. post bij het paleis (buitenverblijf) van de Gouverneur Generaal te Tjipanas. 

 

 
Verlichtte post bij het paleis te Tjipanas, Buitenverblijf Gouverneur-Generaal. 

 
Maandag, 12 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Toen ik vanmorgen wakker werd, lag ik te drijven van het zweet, maar de koorts was weg. Om 10.00 
uur kwam de auto ons ophalen. Thuis was alles op patrouille, zodat wij een gemakkelijke dag hadden.  
Vanavond had ik wacht en de eerste post van 18.00 tot 21.00 uur. In een rieten tuinstoel zaten we met 
z’n tweeën bij volle maan achter het zwembad, dus hadden we een goed uitzicht. Een paar jongens 
van 9.R.I.(Friesland), kwamen een praatje maken. Het is wel eens aardig jongens te ontmoeten van 
een geheel ander bataljon. Veel problemen en moeilijkheden zijn hetzelfde, maar waar overal het erg- 
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ste op gekankerd wordt is de enorme tegenwerking uit Holland en wij vragen ons af of men in Holland 
wel recht heeft om wat over Australië te zeggen, nu alles erop wijst dat ook in Holland een handvol 
communisten zonder tegenwerking alles kunnen saboteren wat Indië betreft.  
Wij zitten er niet over in dat men óns geweldig belastert, maar veel meer dat de families in Holland 
gaan denken dat van ons niets dan losbandige schutters en op z’n minst waardeloze burgers over-
blijven. Het is een feit dat er veel aan te merken was op de soldaten toen ze hier pas aangeland 
waren. Zelf heb ik het wel eens zwart ingezien, maar hier in de bergen op de eenzame posten gaat 
men alles anders zien. Als ik nu om me heen kijk en als wij met een groep zitten te praten of grappen 
verkopen, dan merkt men het enorme verschil met de tijd in Engeland, Mersing of Batavia. En nu 
merkt men pas dat allen beter zijn dan voorheen en het aantal dat de morele strijd in Batavia verloren 
heeft, weegt daar niet tegenop. En het is zeker dat als 50 jaar lang steeds alle jongens een jaar lang 
in Indië moeten dienen, dan zal Nederland binnen korte tijd een heel wat krachtiger volk zijn dan nu.  
 
En hier krijgt men ook een andere kijk op Batavia en vragen wij ons af waarom wij in deze stad, waar 
toch zoveel moois was, juist niets dan slechts zagen. En zoals het bij ons gegaan is, zo gaat het met 
alle soldaten in Indië. Overal komen dezelfde berichten en als dan van alle kanten een dankbare be-
volking ons op handen draagt omdat wij ze van hongerdood en onderdrukking bevrijd hebben, dan 
wordt men onwillekeurig trots en blij hierheen te zijn gegaan en gaat men zich hoog verheven voelen 
boven de slappe en leugenachtige laster over ons. Maar wat ons niet koud mag laten is dat ook bij 
ons thuis deze laster rondgestrooid wordt. De enigen die op dit alles een uitzondering maken zijn 
A.A.T. Dit korps, voor een groot deel bestaande uit O.T. en N.Y.K.K., zijn een blaam voor alle vrijwillig-
ers hier. Het zijn vrijwilligers die erop gerekend hadden in Holland en Duitsland een gemakkelijk leven 
te hebben. Zij zijn op een goede dag naar Indië gestuurd, waar zij niets voor voelden en het nog 
zwaarder hebben dan de soldaten. Het is een bende die hier niet thuishoort, maar door hun werk ge-
lukkig weinig met de bevolking in aanraking komt, zodat ze aan ons werk niet veel afbreuk kunnen 
doen. 
 

 
In de tuin van het buitenverblijf (‘Paleis’) van de Gouverneur Generaal. 

 
Dinsdag, 13 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Ik had vannacht weer post van 3.00 tot 6.00 uur. Van slapen was dan ook niet veel gekomen en na de 
vorige nacht last van koorts gehad te hebben, was dat niet zo best, want ’s middags voelde ik de 
koorts weer opkomen en ben ik enige tijd gaan slapen. Daarna voelde ik me weer beter. Waar het aan 
ligt is moeilijk te zeggen, maar er zijn de laatste week veel jongens niet erg lekker. Ik denk dat het van 
de malaria komt. Er zijn hier heel weinig muggen en we slapen dan ook zonder klamboe, maar de 
muggen die er zijn, zijn bijna allemaal malariamuggen en als men nu voldoende pillen slikt krijgt deze 
ziekte niet volledig vat op je, maar veroorzaakt toch meestal een paar halfzieke dagen. Maar het kan 
ook verkoudheid zijn want daar ben ik nog lang niet vanaf. Het is hier de laatste dagen ook wat frisser  
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dan we gewend zijn, want omdat we in de kentering voor de natte tijd zijn, raakt de lucht meer bewolkt 
en waait er ook meer wind, die hier ’s nachts koud en op het heetst van de dag nog fris is. 
Vannacht zat ik dan ook behalve in mijn overhemd met mouwen, nog met een deken om, wat hele-
maal niet teveel was. Al is het overdag wel lekker warm, als wij met zwemmen wat lang boven water 
zitten, zitten we al gauw te rillen. Het is ook op Java niet overal heet. In de bergen is wel even anders; 
Java bestaat voor 3/4

e
 uit bergen en het grootste en diepste dal daarin is dat van de Tjiandjoer. En 

daar is het maar 3 uur op een dag werkelijk warm. Tjiandjoer ligt met 400 meter op het laagste punt. 
Als wij met de auto van hier (1.100 meter hoog) naar het stadje gaan, waait eerst een frisse wind ons 
in het gezicht, die steeds warmer wordt en in Tjiandjoer ons als een warme luchtstroom tegemoet 
komt. Zo’n verschil van warmte komt door het verschil in hoogte. Ook zijn we bijna altijd zo goed als 
doof als we beneden uitstappen. Door de neus en de mond dicht te houden en uit te ademen, spring-
en de trommelvliezen weer recht en is het gehoor weer normaal. Dit is een gevolg van het verschil in 
druk boven of beneden. 
Hoe of de bevolking in het algemeen is in dit land, kan men het best aan de weet komen in de mos-
keeën. Zo zijn we aan de weet gekomen dat in alle dorpen in de omtrek iedere dag gebeden wordt om 
Allah te danken, die de Belanda’s heeft gezonden om de extremistenkampong Sadamaja plat te 
branden. Dit is de kampong waar we laatst de actie tegen gehad hebben. De overgeblevenen uit dit 
rovershol hebben de volgende dag geprobeerd onderdak te krijgen in de omliggende kampongs, wat 
hun door de bevolking geweigerd werd, waarop ze hier en daar wat woningen afbrandden en een 
andere plaats van samenkomst gekozen hebben. Hieruit blijkt wel dat de bewoners van deze rampok-
kerskampong even gevaarlijk waren voor de bevolking als voor ons. Want de enige last die wij van 
hen hadden was dat ze de Europese woningen die al 5 jaar leeg stonden, verbrandden.  
In de Bandoengse krant stond het volgende: een inlander vertelde van de week, dat ze het heel slecht 
gehad hadden onder de Jap, maar dat het onder de republiek nog erger was geworden en dat hij heel 
blij was dat de ‘Wolandaas’ waren gekomen om die vreselijke Nica-soldaten te verdrijven. Het is wel 
een krantenbericht, maar heel goed mogelijk. Zo is het volk hier, het heeft geen flauw besef van poli-
tiek en door de heren van de republiek is hun verteld dat de Nica alles zou plunderen en uitmoorden. 
Is het een wonder dat de mensen blij waren de Wolandaas (Hollanders) weer terug te zien, die vroeg-
er zorgden dat alles rustig en goed was en dat ook nu weer zo maakten en zelfs nog veel vriendelijker 
en rechtvaardiger geworden waren. 
 

Woensdag, 14 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vanmorgen een prachtige patrouille gehad over een hoge berg heen. Morgen een interessante actie, 
dat belooft dus weer een dag te worden, die nieuws oplevert.  
 
Donderdag, 15 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vanmorgen om 5.00 uur moesten we eruit, want we moesten op actie. Het eerste licht begon te gloren 
toen we in de auto’s vertrokken. Een scherpe koude wind waaide om ons heen toen we langs de 
machtige bergen van de Poentjak reden, langs de vele mooie villaatjes. Huisjes waar in de warmste 
maanden blanken uit Batavia heen trokken om in de frisse berglucht wat te bekomen. Later ging het 
lopend langs een pad over een hoge bergrug, die nog verder tussen de eindeloze theetuinen, welke 
tegelijk kininebossen waren, door voerden. Bij een grote theefabriek hebben we halt gehouden. Wij 
waren afsluitingslinie en moesten de opgedreven vijanden opvangen. We lagen daar al een uur toen 
onze andere afdelingen voor de dag kwamen. Er was geen vijand meer te bekennen geweest. 
Gisteren was net voor de fabriek een auto van de 2

e
 compagnie met 7 man beschoten met enige sten-

salvo’s. Al een week was bekend dat de schurken uit de verwoestte kampong zich in de theefabriek 
geplaatst hadden, nu hadden ze echter de benen alweer genomen en er door het enorme gebrek aan 
mensen is men hier nooit in staat zoiets voldoende te omsingelen. Om te vechten is er in Indië niets 
erger dan een theetuin. Men kan de vijand niet eerder zien of men moet er vlak voor staan (halve 
mile), zodat zelfs een bajonet niet het minste nut heeft. Zelfs de wildernis is niet zo erg, omdat daar 
een plotseling oprijzende vijand in zijn bewegingen belemmert wordt. 
Toen de doorzoeking van kampong en fabriek afgelopen was, hebben we nog een paar uur door de 
theetuinen gezworven, een hopeloos werk en natuurlijk zonder resultaat. De spionage van de vijand is 
minstens evengoed als de onze. 
 
Vrijdag, 16 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Vanmorgen hebben we patrouille gehad, door bekend terrein de Gedeh op. Ik had hevige pijn in mijn 
zij en ging mee omdat we maar met zo weinig waren, doordat een gedeelte wacht had en er veel ziek-
en zijn. We waren met 8 man waarvan 1 onderweg hevig moest overgeven en 2 anderen waren ook 
alles behalve goed. Een vierde had ontvelde tenen en ik kreeg steeds meer last van mijn zij, waarbij 
van de weeromstuit een barstende hoofdpijn opkwam. De laatste helft namen anderen gelukkig mijn 
patronenkoppel en geweer over, waardoor ik iets vrijer liep, zodat de stekende pijn wat uit te houden 
was. Thuis ben ik gauw in bed gekropen en na een paar uur geslapen te hebben was de pijn veel min-
der geworden. Ik ben verder maar de hele dag in bed gebleven om nu maar eens uit te zieken.  
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Al in Batavia had men ons er voor gewaarschuwd dat we wel eens last konden krijgen van de tempe-
ratuurswisselingen. De officieren, en vroeger ook de burgers, hadden er geen last van, die liggen op 
de koudste uren in een lekker bed, maar wij kwamen uit het warme Batavia, sliepen al de eerste nacht 
op het hoogste deel van de Poentjak, waar we met kleren aan nog steenkoud lagen onder 1 deken en 
liepen ’s morgens te klappertanden. Daarna steeds koude nachtwachten en ik had 14 dagen nodig om 
uit te vinden hoe ik ’s morgen zonder steenkoude voeten wakker kon worden.  
Op patrouille raakt men door een warm zonnetje door het klimmen aan het zweten, om bij de rust door 
een fris windje snel af te koelen. En nu is het stom dat niet een van ons er nog aan gedacht heeft om 
het ondergoed dat we na de eerste week, toen we het tropenuniform nooit meer gedragen hebben, 
ook hier aan te doen, zodat we nooit meer aan hebben dan 1 stel kleding, even dik als een enige 
malen gewassen overal. Maar enfin, nu we bijna allemaal ziek zijn, hebben we wollen truien en een 
deken erbij gekregen, zodat het nu wel gauw over zal zijn. In ieder geval is het nog niet zoals met ons 
eerste peloton, dat 3 man met wandelende nieren heeft van het konvooi begeleiden, zo zijn hier de 
wegen. En van de A.A.T. ligt een groot gedeelte in het ziekenhuis met verstopte longen van het stof. 
Dat zijn de konvooichauffeurs. 
 
Zaterdag, 17 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Maar weer rustig in bed gebleven. Ik mag er ook nog niet uit van de dokter, maar ik voel me lekker 
opknappen en met een paar dagen ben ik weer even goed als voor ik bij de centrale kwam.  
Wij zijn vandaag in feeststemming, want vandaag wordt het 1-jarig bestaan van de ‘Republiek Indo-
nesia’ gevierd. Reeds 2 weken terug heeft Soekarno gezegd dat hij die dag zijn thee in Bandoeng 
wilde drinken; iets waar natuurlijk niets tegen is. Ook zou op de 15

e
 en de 17

e
 begonnen worden met 

het terugslaan van de Hollanders vanaf Bandoeng tot voorbij Priok.  
En nu zitten we te wachten op de mannen die ons naar Priok willen brengen, maar we hebben nog 
niets gezien, zelfs geen “Merdeka” gehoord.  
Hierbij stuur ik het stukje voor de krant. Plaats het vlug, stuur het stuk krant en latere commentaar vlug 
op. Ook alle andere stukjes met betrekking tot Indië, goed of kwaad, wij willen alles weten en zullen 
later met de wapens rekenschap vragen. 
 
Zondag, 18 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                        
Ik heb vandaag al helemaal niets te melden. Ik voel me alweer beter dan ik de laatste weken geweest 
ben, maar ik ben toch in de warmte gebleven. Na de middag een tijdje buiten in de zon gezeten, maar 
toen de wolken aan de lucht kwamen werd het weer fris en ben ik naar binnen gegaan. Ik heb Willem 
een brief geschreven; dat zal wel de laatste zijn die hij nog in Holland krijgt.  
 
Maandag, 19 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
Ik ben weer kiplekker, maar heb vandaag nog vrij van dienst gehad. Willem schreef mij van de week 
dat een handdynamo in Holland 9 gulden kostte en nu spreek ik vanmiddag een jongen die ze steeds 
op laat sturen om ze hier voor 50 gulden te verkopen. Dat is een mooie handel voor Willem, als die 
een aantal van die dingen koopt en meeneemt, verdient hij een lieve cent en hoeft hij niet meteen geld 
te wisselen. Ook had ik graag dat hij er een voor mij meeneemt, want batterijen zijn hier niet te koop 
en in dit land waar het altijd donker is van 19.00 tot 6.00 uur, is een lamp onmisbaar.  
Er is niet veel voor nodig om te begrijpen wat het is om in een overdag al schemerige kampongwoning 
te liggen waar het na 18.30 uur stikdonker is, en dan niet het minste licht, zelfs geen lucifer te hebben; 
en dat is ons toch vaak overkomen. Want ook lucifers zijn hier erg schaars, soms kosten ze wel 50 
cent per doosje. Als aanstekers in Holland goed te krijgen zijn, had ik graag dat hij er daar een van 
meenam voor mij, maar persé een goede, want de benzine is hier royaal, maar slecht. Voor hemzelf 
raad ik aan te zorgen voor flink wat postpapier, enveloppen en inkt. Heb vooral geen vertrouwen in de 
kantines, wij krijgen er tenminste bijna niets van en dan dikwijls nog duurder dan in de winkel, dat was 
in Noordwijkerhout anders. Hij moet ook aan schoensmeer denken, want hier in de tropen moet de ge-
hele uitrusting zwart worden gemaakt. Niet dat wij dat allemaal doen, maar dat komt ook door gebrek 
aan schoensmeer; sommigen kochten dat zelf en andere zeiden: laat de dienst er maar voor zorgen. 
Alleen voor de ploegen die parade gelopen hebben is het goed, die kregen dan een beetje van de 
dienst, terwijl de commandanten het zelf in een winkel moesten kopen. Door hetzelfde gebrek aan van 
alles lopen we ook zelden hetzelfde gekleed. Omdat wij op dat gebied nogal wat buit gemaakt hebben 
in Priok, loopt onze compagnie er altijd het netste bij, maar ook het verschillendst.  
Natuurlijk hoop ik dat hij filmpjes meeneemt; het hindert niet wat voor soort, alles is goed. Als er nog 
van die blauwe bandjes met 4 of 1-4 R.I te koop zijn, vraag dan of hij een bosje meeneemt. Laat hij er 
ook voor zorgen om een warm stel ondergoed achter te houden. Wij hebben op de Alcantara wat ge-
kankerd of onze Europese kleding niet ingenomen kon worden. Dat gebeurde dan ook toen het uni-
form een winterjas betrof, maar het ondergoed moesten we meeslepen tot Batavia, waar we blij waren 
er eindelijk vanaf te zijn. Maar hier benijden wij de jongens die een stel achter gehouden hebben. Ook 
zeep is schaars en duur en daar heeft men veel van nodig.  
En hiermee denk ik dat ik dan zowat alles neergepend heb waarmee ik hem van dienst kan zijn en 
omdat ik Willem zelf zojuist geschreven heb, komt het thuis terecht, maar dat is niet zo erg, want mis- 
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schien is hij nog net met inschepingverlof en kan hij er rekening mee houden. Zit hij alweer in Assen, 
zorg dan dit zo gauw mogelijk naar hem te sturen, want het loopt al aardig naar zijn vertrek.  
Hier weer enige foto’s om te zien en te bewaren en ook een aantal die ik gemaakt heb met de slechte 
filmpjes. Hierbij is ook mijn kiekje op het strand met het vergezicht over Mersing. De anderen zijn in 
Batavia gemaakt.  
 
Dinsdag, 20 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                          
8.15 uur stapten we in de auto’s. We waren in de beste stemming en verwonderd werd overal de auto, 
waarop een peloton Hollanders zat te zingen, nagekeken. Ikzelf voelde mij in een nog betere stem-
ming, want een paar dagen ben ik niet goed geweest, maar nu was ik weer beter dan in de laatste 
weken. Het leek mij of ik sinds weken weer voor het eerst buiten kwam en in een heerlijke meidag, 
zoals ik het zelfs in Holland nog nooit meegemaakt heb. Het zonnetje was al lekker en een lekker 
windje woei langs ons heen. En dan de tocht door dat dal, wat wij nu al door en door kennen, maar mij 
nog altijd voorkomt als een vergeten stukje uit het Paradijs, geen hoofdpijn, ruisende oren of sufheid 
meer. Zo gezond als een mens maar kan zijn, de onvergelijkelijke temperatuur, de wondere schoon-
heid rondom en dat alles na 4 dagen binnen zitten, het leek alles te mooi. In één woord was ik geluk-
kiger dan de gelukkigste mens op aarde ooit geweest is. 
Bij een kampong gaan we uit de wagen en lopen het smalle paadje in wat even verder in de sawahs 
uitkomt; rechts loopt het pad door de open, heel langzaam aflopende vlakte tot aan een kaliravijn. Een 
steil paadje naar beneden en aan de andere kant gaat het dan tegen een steile heuvel op langs een 
pad midden door een complex met terrassen, waarop de rijst mooi groen in de aarde staat.  
De stemming is er vandaag niet uit te krijgen; er wordt gepraat en gelachen en toch wordt er goed uit-
gekeken.  
Iemand maakt op de helling een rare buiteling, wij schieten in de lach. Pang pang…! Even staan we 
verbaasd, komt het van links of rechts? Dan liggen we plat tegen de sawahkantelen. Pang pang….! 
het is een sten en het komt van de top. Onze voorste mannen waren bijna boven toen men op hen 
schoot. Nu wordt snel een bren naar boven gebracht. Iemand geeft een salvo terug, wij verspreiden 
en gaan voorwaarts, van het ene terras op het andere, klauteren en gebukt door de rijstvelden.  
Boven is al geen mens meer te bekennen, er liggen nog wat matrassen en kussens, een hand tabak 
en een muziekinstrument. De heren hadden hier een prachtpost, en velen van onze patrouilletochten 
hebben ze van hier bijna geheel gevolgd. Ook nu moeten ze ons al gezien hebben voor we uit de auto 
stapten, maar na een paar schoten gelost te hebben, zijn ze ervandoor gegaan.  
In linie gaat het dan verder door een kampong, een smal diep dal, om dan op de andere helling nog 
een kampong te doorzoeken. Natuurlijk is er geen mens; overal waar we voor het eerst komen, vlucht 
alles weg, zelfs vrouwen en kinderen. Het is ondoenlijk om verder te zoeken, want de helling is een 
theeplantage. Men kan daar iemand op 1 meter passeren zonder hem te zien en aan een gevecht 
wagen ze zich toch niet, al zitten er rond deze bergen 400 man. Het begint ook onze tijd te worden en 
we gaan terug. Voldaan tenminste eens iets beleefd te hebben op een patrouille. 
Als we weer op het glooiende terrein lopen, wordt achter ons geroepen. We staan stil om te luisteren, 
maar dan is het roepen over; maar als we verder lopen begint het weer. Als we blijven staan is het 
weer stil. Zo gaat het 4 keer en dan weten we ook dat het uit de theetuin komt, vlak naast de plek die 
wij doorzocht hebben. Ondertussen zijn we al weer dicht bij de uitgang van de kampong en een kilo-
meter van de theehelling. We blijven nog eens staan en nu verstaan we heel duidelijk: “ahoy, ahoy, 
pelopper merdeka”. Een paar jongens worden kwaad, maar de meesten schieten in een lach, want het 
geroep komt van langs de gehele helling. We worden nageroepen door extremisten; om je dood te 
lachen! Zullen we teruggaan? We besluiten van niet, het zijn net straatjongens. Als we terugkomen 
zijn ze allang weg. Ook schieten geeft niets, de berg is groot en er is er niet één te zien tussen de 
thee, maar ons kunnen ze wel goed zien. Ze weten blijkbaar zelf te goed dat ze ons op zo’n afstand 
toch niet kunnen raken, want ook zij schieten niet. Als ze even stil zijn, roept Henk Wessels, onze 
komiek “antjing merdeka” (honden vrijheid) en daar komt een waar gebrul op terug “antjing blanda” 
(blanke hond) en “peloppers”. Ondertussen horen we de auto komen om ons te halen en we gaan 
verder. En als wij op de auto terugrijden, langs de langzaam stijgende weg, valt mij weer op dat ik me 
net voel als op een eerste zomerdag, alleen fitter. En als ik dan tegen de machtige hellingen van de 
top van de Gedeh zoek boven de wolken en ik denk aan de afgelopen uren zo vol plezier en een 
spannende sensatie, dan lijkt Holland heel klein en ver weg. Natuurlijk zijn de achtergeblevenen 
dodelijk jaloers dat ze deze prachtige ontmoeting niet meegemaakt hebben. 
Om 18.00 uur komt Daan Hoek bij mij, hij heeft een familie opgedoken die hem uitgenodigd hebben, 
maar hij gaat liever niet alleen. Er bestaat wel geen kans dat er iets gebeurt, maar men kan hier nooit 
voorzichtig genoeg zijn. Ik sta even in tweestrijd; er is een kerkmis vanavond en daar had Daan nog 
niet aan gedacht. Ik heb nog nooit gemist, maar na 4 dagen op de kamer weer eens een avond door-
brengen bij mensen die Hollands spreken, weer eens een avond in een gewoon huis, in stoelen om 
een tafel, dat is te mooi om te laten schieten. Die ene keer niet naar de kerk, moet maar kunnen. We 
gaan dwars door het veld en zijn gauw bij het grote huis. Het vrouwtje komt aanlopen, begroet ons 
hartelijk en brengt ons in een mooie kamer met fauteuils en mooie andere meubels. Het is een klein 
dik vrouwtje, dat druk praat in goed Hollands. Het is een Soedanese uit Bandoeng en gastvrij en hart- 
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elijk als een echte inlandse. Ze heeft Mulo gehad en is niet dom en het valt mij op dat dit ontwikkelde 
vrouwtje uit de stad nog bijna niet schijnt te weten wat voor slechts de wereld kent en dat in dit land, 
ze is nog zo onschuldig als een boerenmeisje van 12. 
Na een kwartier komt haar man, een lange magere Javaan, vriendelijk en bescheiden. Ook het dessa-
hoofd komt nog even, die was vannacht in zijn huis omsingeld door 5 extremisten. Hij riep naar zijn 
vrouw “mijn geweer, mijn geweer” en grijpt een pikol (draagstok), waarop de extremisten de benen 
nemen. Wat hij zegt wordt door de vrouw vertaald, want het dessahoofd (loerah) spreekt geen Hol-
lands, haar man heel weinig als wij met hem praten komen er eerst een paar Hollandse woorden, 
maar dan valt hij terug in het Maleis, maar het meeste begrijpen we wel. Al is het hoog-Maleis toch 
weer heel anders dan het volks-Maleis uit Batavia, waar wij een beetje van kunnen verstaan.  
De loerah gaat weer gauw weg en dan komen wij aan de weet dat het huis eigenlijk van een Europe-
aan is waar ze zolang in zijn gaan wonen, omdat de vrouw niet in hun huis aan de grote weg durft te 
blijven, toen de Gurka’s daar kwamen, omdat haar man als handelaar veel weg is. Ze vertelt ook dat 
toen het pas merdeka werd, alle gemeentebaantjes overgenomen werden door lui, die van dit werk 
niet het minste verstand hadden, maar door de republiek waren aangewezen. Ongeveer als in Holland 
met de NSB-ers in de oorlog dus. Maar wat mij het meeste interesseerde is dat deze mensen altijd 
gewoond hebben op de vlakte van Lembang, boven Bandoeng. Op deze grote vlakte wordt bijna niets 
dan Hollandse groenten verbouwd. Ontzaglijk veel ben ik op deze avond aan de weet gekomen en ik 
weet nu wel zeker dat als men hier een groentebedrijf van 4 bunder heeft op de hoge bergen, dit een 
goudmijntje is. Over hoogstens 50 jaar is op Java voor een blanke geen plaats meer en voor derge-
lijke bedrijven heeft men in de buitengewesten geen afzetgebied, maar dat is allemaal nog van later 
zorg. Ik weet nu dat als ik hier bij het begin begin, dat er vooruit te komen is, terwijl men in Holland 
maar rustig af moet wachten of misschien de een of andere kapitalist zo goed is je een stukje van zijn 
land ter leen te geven.  
Naast de mensen waar wij de avond doorbrachten woont een familie waarvan de man assistent-
landbouw-consulent is en daar moet ik nu ook gauw eens heen. Deze kan mij volledig inlichten hoe 
alles op de vlakte van Lembang groeit, dat is op 2.000 meter, maar de mensen hebben hier ook een 
stuk tuin van 1.200 meter en omdat ze hier voor de oorlog niet woonden en er nu geen zaad meer is, 
weten ze van hier niets, maar dat moet ik nu juist wel weten. En dat kan als jullie even wat moeite 
doen. Ik moet hier van alle soorten groenten wat zaad hebben. Vele soorten kool, vroege en late, dit 
ook van wortelen, vooral uien, prei en komkommer, meloen, sugetti, postelein, sla, andijvie, witlof, 
rode bieten (vroeg en laat), erwten en bonensoorten en augurken zijn hier genoeg. Er zijn nog wel 
meer soorten, maar ik kan niet overal op komen. In ieder geval, maak een pakje met van alle soorten 
land- en tuinbouw-zaden, van ieder maar een beetje maar vooral het beste en als het dan nog geen 
kilo zou zijn, doe er dan wat ontsmettingsmiddelen bij voor luizen enz. Ik wil het betaald hebben van 
mijn delegatiegeld. Wees vlug, stel het geen dag uit want het is gauw begin van de regentijd, dus de 
beste zaaitijd en ook moet alles vóór mei uitgegroeid zijn. Zouden we in oktober terug moeten, dan 
vind ik er wel wat op om nog wat te blijven. 
Na een zeldzaam gezellige avond gingen we om 22.30 uur in het stikdonker weg, wat niet meeviel 
over het slechte pad. Thuis kroop ik gauw in bed, vermoeid van de drukke dag, maar ik kon niet snel 
in slaap komen van alles wat deze dag gegeven had. Zo’n mooie dag heb ik zelden meegemaakt en 
dromerig luisterde ik naar het “stille nacht” het laatste liedje wat de grammofoon ten beste gaf. 
 
Woensdag, 21 Augustus 1946 - Tjipanas                                                                                                                                                                                                                                                                                              
We kunnen ons tenslotte niet ongestraft laten uitschelden; zelfs niet door extremisten. En zo vertrok-
ken we om 5.00 uur vanmorgen met de auto’s. Het was nog stikdonker toen we weggingen en wij 
bestempelden de actie al bij voorbaat als mislukt, omdat ze vanaf hun helling de lichten van de auto’s 
al van verre konden zien. Het begon iets lichter te worden toen we uitstapten, door 2 kampongs over 
een langzaam op- en aflopende heuvel kwamen we in een heel diep ravijn, over de brede kali begon-
nen we de tegenoverliggende hoge berg te beklimmen, langzaam slingerde het pad zich langs de in 
duizenden bochten slingerende helling omhoog. De hellingen waren begroeid met struikgewas, thee, 
alang-alang, rubber en kinine. Allemaal terrein om op iedere vierkante meter een man onzichtbaar te 
verbergen.  
Na 200 meter viel al het eerste schot, onze eerste man stond plotseling voor een totaal verraste 
schildwacht, die zich echter in het kreupelhout liet vallen en meteen uit het zicht verdwenen was. Het 
schot van onze voorpost was te laat. Vlak voor een kampong houdt men enige inlanders aan, tegelijk 
springen er 5 gewapende Jappen achter vandaan, die op hetzelfde moment in het kreupelhout 
verdwijnen. Even verder zijn ze goed zichtbaar voor wel 7 jongens, waarbij Meindert met de bren op 
ze richt en net de trekker over wil halen, als het commando komt: “niet schieten!” Woedend gaan de 
geweren omlaag en de 5 Jappen ontkomen, terwijl ze anders doorzeefd waren. Maar het kon niet 
anders, we waren in een haarspeldbocht en het risico eigen mannen te treffen was te groot. 
De kampong wordt doorzocht en later gaat het nog over de bergen naar een kampong verderop. Ook 
daar was alles verlaten, zelfs door extremisten.  
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Het is moeilijk alles te schrijven zoals het er hier aan toe gaat, meestal gebeuren er zoveel kleine 
dingen dat men het meeste later niet meer weet. Maar ik weet wel dat ik enkele vijanden even heb 
zien lopen en 1-maal heb geschoten. Toen er 10 schoten van onze kant gelost werden en niet een 
van extremistenkant, die hadden het te druk met vluchten. De gehele actie heeft niet 1 dode of gewon-
de opgeleverd en 10 niet belangrijke gevangenen.  
Het was een erg zware ochtend geweest en al was het succes niet groot, het was een mooie afwissel-
ing en voorlopig hebben de heren de schrik wel weer te pakken. 
 
Vanavond ben ik met Daan weer naar onze nieuwe kennissen geweest, voor het laatst, want morgen 
gaan we verhuizen. Het spijt me wel, want nog nooit heb ik mensen ontmoet met wie ik het zo goed 
kon vinden. Vanavond hebben we de tuin bekeken, en ik voelde mij weer net als wanneer wij thuis op 
zondag eens op ons gemak het land in wandelden, natuurlijk konden we weer niet uitgepraat raken, 
maar ik geloof dat als ik daar een maand lang iedere avond kwam, ik nog geen gebrek aan gesprek-
stof zou hebben. Het doet werkelijk goed wanneer men zoveel verdorvens gezien heeft in een jaar, 
eens met mensen in aanraking te komen, zo kinderlijk eerlijk, dat men zich afvraagt hoe hun ouders 
het klaargespeeld hebben, zulke mensen te maken, maar dat begon ik pas door te krijgen toen de 
vrouw over haar jeugd vertelde. Zij had nieuwe, zelf geteelde aardappels voor ons gebakken; dat was 
maanden gelden dat we dat gegeten hebben. Ze had er dan ook wel eer van. Nog andere dingen 
waren klaargemaakt, die wij nog nooit gegeten hadden. Daar vertelde zij van hoe het klaargemaakt 
werd; er zijn hier heel veel lekkere dingen in Indië maar ik ben altijd erg wantrouwend tegenover het 
eten in de kleine warongs voordat ik weet wat het is, want dikwijls wordt de hygiëne niet zo erg in acht 
genomen, maar bij zulke mensen weet men dat het goed is. Later zijn we nog even naar de buren 
geweest, ook kennissen van Daan. Heel ontwikkelde en hartelijke mensen, maar hadden teveel met 
blanken om te gaan om nog dat typisch aantrekkelijke van de inlander te hebben. Ik kreeg van de 
eerste mensen nog een pakket met inlandse tabak, die hadden ze zelf geteeld. Voor de bereiding 
wordt een heel andere methode gevolgd als in Holland. Als de tabak geplukt is wordt ze op stapeltjes 
gelegd tot ze mooi geel is en dan gesneden, dus opgedroogd. Daarna legt men het in een dun laagje 
in de zon te drogen. Al heel eenvoudig dus, ik geloof niet dat Hollandse tabak geen genoegen neemt 
met deze methode. Het drogen geschiedt op bamboerekjes. Als Pa nog tabak geteeld heeft, zou het 
eens geprobeerd kunnen worden, maar dan drogen onder de ramen en die met teveel zon heel even 
open, al ben ik bang dat Hollandse tabak teveel aan smaak verliest. Men kan echter nooit weten. Een 
methode die wij in de oorlog gebruikten waren volgens de plantages en het zou helemaal niet gek zijn 
als men nooit aan de eenvoudige inlandse manier gedacht had, die het voordeel heeft dat de groen 
gesneden tabak, gekrompen bij het drogen, ragfijn is. 
 
 

 
Sawah’s in de omgeving van Patjet. 
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De sawah wordt losgemaakt met de patjol en daarna gelijk getrapt.  

Het naakte meisje heeft een gevlochten bak om levende vissen in te doen. 
 
 
 

 

 
Aan het ploegen met karbouwen, de wadi’s lopen terrasvormig op. 
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Sawah´s bewerking in de omgeving van Patjet. 

 
Donderdag, 22 Augustus 1946 - Poentjak                                                                                                                                       
Om 7.30 uur vanmorgen moesten we gepakt zijn en dat waren we, maar natuurlijk werd het 10.00 uur 
toen we weggingen. Van ons heerlijke hotel te Tjipanas, waar we een leventje achter de rug hebben, 
even mooi als vroeger de hotelgasten. 
Zwaar trekkend schoven de auto’s tegen de hoge Poentjak op. Even voor de eigenlijke pas namen we 
onze intrek in een paar van de honderden prachtige landhuizen die hier staan, nog uit de glorietijd van 
de Hollanders. Bijna iedereen, zelfs een gewone ambtenaar, die in Batavia woonde, had hier zo’n 
kleine villa. Wanneer men eens in Batavia geweest is en even hier zit, krijgt men een goed overzicht 
van het leven hier van voor de oorlog en in Holland kan men zich niet voorstellen hoe geweldig hoog 
het levenspeil hier was en hoe kon het anders, een bediende kostte 50 cent in de week, zodat een ge-
wone kantoorklerk zijn schoenen niet zelf hoefde vast te maken en mevrouw geen kopje waste. Een 
mooi villaatje wordt gebouwd van ruwe planken van djatie of mahonie, wat gepolijst en men heeft een 
villa zo mooi en stevig als die in de Rijperweg en goedkoper als het eenvoudigste arbeidershuisje. 
Ook zijn, evenals de meeste grote gebouwen, sommige huizen van ruw gevlochten bamboe met een 
paar cm kalk erover, zodat men denkt voor een zwaar massief stenen gebouw te staan, vloeren zijn 
bijna altijd van tegels, dat tegen warmte, ongedierte en schoonmaken en het staat prachtig. Van de 
terrassen of hekken en voor het ondergedeelte van huizen gebruikte men metselwerk van basalt. 
Prachtig en een duur gezicht, wat niets kost. En zo is het hier met alles, een gewoon ambtenaar leeft 
gelijk op met de rijke heren uit Aerdenhout. Nu staan deze villa’s verlaten en totaal leeggeplunderd als 
herinnering aan beter dagen en men kan hier nergens kijken of overal ziet men deze huisjes staan. 
Op alle hoogten tegen de hellingen. Ons home ligt prachtig, 1 meter boven de weg, 10 meter er van-
daan is een S-bocht op 1400 meter hoog. Links en rechts verheffen zich op korte afstand de toppen 
van de bergen met rechtsvoor de top van de Gedeh, ook naar achteren maar iets verder weg 
verheffen zich de bergtoppen, naar voren daalt het terrein snel en kijken we in een diep en smal dal, 
dat verderop verloren gaat tegen de lagere hellingen van de Gedeh. De onderste glooiing waar we 
bovenop kijken. We hebben hier ook een mooi uitzicht op de hoge rechtop staande kraterwanden van 
de Gedeh met het eeuwige rookpluimpje ertussen. De panorama’s hier naar alle kanten zijn van een 
mooie kleur, net een film.  
Dat dit al het mooie wat ik tot nu toe gezien heb overtreft, bewijzen de vele villaatjes. Natuurlijk is het 
weer frisser dan het vorige kamp. Op het midden van de dag is het lekker warm maar het moet 
windstil zijn om in een kort broekje rond te kunnen lopen. Zo gauw als er een wolkje voor de zon trekt 
is het net lekker, maar het wordt al gauw fris en na 17.00 uur is het al gauw: “doe die deur toch dicht; 
er komt kou in!” 
 
Vrijdag, 23 Augustus 1946 - Poentjak                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ieder moest 1 uur op wacht ’s nachts. Ik had post van 3.00 tot 4.00 uur. Het viel al niet mee om eruit te 
komen, want het was werkelijk koud. Ik deed 2 uniformen aan en mijn trui, maar liep nog buiten te 
rillen, met de sten op de buik en de handen in de zakken, want je kreeg erg koude handen. We heb- 
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ben hier wel een mooie post, bijna niet te benaderen, maar dat is maar goed ook, want hier in het 
gebied van de Poentjak zitten vele extremisten. Het was heel stil, alleen klonk uit de bomen op de 
hellingen het geluid van krekels en sprinkhanen. 
Vanmorgen waren we bijna niet wakker te krijgen, zo heerlijk slaapt het in de kou. Sinds lange tijd 
hadden we voor het eerst weer wegbeveiliging, dat wil zeggen bijna de gehele dag op een post hier of 
daar langs de weg liggen te luieren. We hadden een mooie post langs de helling bij 2 auto’s die in het 
ravijn gereden waren. Als tijdverdrijf zijn we maar wat gaan slopen. Toen we weer met de auto naar 
huis gingen om 17.00 uur. Reden we letterlijk de wolken binnen. Dat was voor het eerst van mijn 
leven, maar ik kan wel vertellen dat het helemaal geen leuk idee is in de wolken te zijn, want de dikke 
zwarte mist is behoorlijk koud. 
 
Zaterdag, 24 Augustus 1946 - Poentjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Een onvergetelijke dag die mij weer deed denken aan de mooiste dagen van Malakka. De helft van 
het peloton moest op wacht en de andere helft op patrouille, om in de middag te wisselen. Ik was bij 
de helft die ’s morgens op patrouille moest, nu dat was nog even anders dan we tot nu toe gewend 
waren. De bergen zijn hier veel hoger, de dalen dieper en smaller. De helling nog eens zo steil. Hier 
zijn het uitsluitend dicht aaneen liggende ruggen in de vorm van een A. Eerst ging het over een top die 
wemelde van de loopgraven, een specialiteit van de Engelsen. Overal waar die gezeten hebben 
wemelt het van de loopgraven. Uitgegraven bunkers van zandzakken, iets wat door de Hollanders 
nooit gedaan wordt. Het is enorm veel onnodig werk en maakt het besluipen gemakkelijk. Even verder 
daalden wij langs een betonnen trap in een kali. Deze was al zo overwoekerd dat er gehakt moest 
worden. Aan de overkant ging het steil omhoog door een ondoordringbaar dennenbos, hier kwamen 
de klewangs van pas, langzaam ging het vooruit, bovenop hielden we even rust. Gelukkig had ik een 
Javaanse vuurmaker, want niemand had lucifers en de enige die een aansteker heeft was niet mee, 
zodat we zonder mijn vuurmaker geen sigaret aan hadden kunnen krijgen. Zo’n vuurmaker is een 
ovaal doosje met een stukje ijzer eraan, in het doosje zit een stukje gedroogde boomzwam dat bij het 
kleinste vonkje begint te gloeien. Dan nog een stuk harde doorzichtige steen, dat een scherpe kant 
moet hebben, waarop men een stukje zwam legt om dan met het ijzer erlangs te slaan, van boven 
naar beneden. Een klein vonkje is voldoende om de zwam aan het gloeien te brengen, maar de grote 
moeilijkheid is om een vonkje af te slaan. Het duurt vaak genoeg een kwartier of nog langer, maar bij 
gebrek aan beter is het instrumentje wat ik uit een kampong meegenomen heb, al veel gebruikt. 
Later ging het aan de andere kant van de helling weer naar beneden om langs de steile kant van een 
berg door het lange allang-allang te waden. Veel valpartijen, omdat hele plekken vlak gemaakt waren 
door de kuddes wilde varkens. Die zitten hier letterlijk bij duizenden, maar men krijgt ze nooit te zien. 
Ze zijn nog schuwer dan de T.R.I. Door kali’s, sawahs, kampongs, dalen en bergen kwamen we ten-
slotte uit bij de compagniestaf, vanwaar we met de auto teruggebracht werden. Daar hoorden wij dat 
in de kampong, die onder de staf ligt, ’s nachts een Javaan die vroeger bij de KNIL geweest was en 
over 2 dagen naar Batavia zou gaan om chauffeur te worden voor het M.T.D. ’s Nachts door de T.R.I. 
weggehaald was. Het lijk werd later stuk gehakt teruggevonden. Gisterennacht is bij het peloton van 
de 2

e
 compagnie bij de Baileybrug tussen Patjet en Poentjak 3 handgranaten in het slaapvertrek ge-

worpen, die niet ontploften, omdat de jongens dachten dat het stenen waren en geen vijanden konden 
ontdekken, zijn ze weer rustig gaan slapen. ’s Morgens kwamen ze tot de ontdekking dat het hand-
granaten waren. 
Ook vannacht zijn er weer 2 op de brug gegooid die ook niet ontploften. Het is niet mogelijk dit te 
voorkomen, omdat de brug tussen loodrechte rotswanden ligt. Ook onder de brug ligt nog een diepte 
van meer dan 50 meter. Omdat het nog steeds de enige verbinding met Bandoeng is, ligt de brug in 
de voortdurende aandacht van de extremisten. Deze hebben echter weinig verstand van de Engelse 
handgranaten die ze meestal gebruiken. Ze vergeten dan de pen aan de ring eruit te trekken, of er zit 
geen detonator in. 
’s Middags moesten wij aan de weg gaan staan, maar er waren nog een paar man nodig voor patrouil-
le. Nu ben ik veel liever aan het zwerven dan een hele middag op één plaats te liggen, tenminste hier 
in het woeste hooggebergte, waar men allerlei verrassingen kan beleven. Eerst ging het langs de weg 
naar de staf, daarachter naar beneden; in de kampong hebben we enige huizen doorzocht. Toen 
gingen we weer verder. Algauw moesten de klewangs naar voren, dat was wel naar mijn zin, nu kon ik 
voorop lopen, nog vóór de commandant en ik moest zelf de paden uitzoeken. We moesten ons echter 
niet lang een pad banen, maar stonden al gauw weer op open terrein. We stonden aan het begin van 
een geweldige berg, die langzaam opliep en aan weerszijden liep het tamelijk steil af. De commandant 
wilde naar boven, ik kon voorop blijven om hindernissen weg te kappen, al waren die er de eerste kilo-
meter nog niet, omdat we langs een goed begaanbaar houthakkerspad liepen. Maar langzamerhand 
werd het pad slechter en ging tenslotte geheel verloren in de vele varkenspaden. Hier kwam mijn on-
dervinding, opgedaan in Malakka, van pas, want in het ondoordringbare woud was ik door mijn zwerf-
tochten in Malakka’s wildernis alle anderen de baas. Het is ongelooflijk hoe weinig iemand ziet die er 
niet mee bekend is. Aan afgebroken takjes kan men zien of het door mens of varken gedaan is en aan 
het verdorren van de bladeren of kapsneden, hoe lang het geleden is dat er mensen geweest zijn. Ik 
heb ondertussen ook de verschillende planten al zo goed leren kennen, dat op een afstand al te zien  
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is waar men langs kan gaan en waar men aan blijft haken; iets waar ik met het kappen rekening hield 
door alle planten met lange doorns weg te kappen, zodat de anderen er geen last van hadden.  
Met een beetje overleg komt men ondanks het kappen heel snel vooruit. Soms moest ik zelfs wachten 
op de mannen die de bren en de houders droegen. Zo’n wildernis is een wirwar van stengels en 
draden, echter met weinig bladeren, zodat ze niet ondoorzichtig is. Dat komt omdat de hoge dichte 
bomen beneden geen zonlicht doorlaten. De meeste van deze planten zijn geweldig taai en sterk, 
maar laten zich gemakkelijk doorkappen. Vele soorten palmpjes staan er met staalharde doorns van 2 
cm. De lianen hangen in grote slingers van boom tot boom, of uit een top naar beneden, als touwen. 
30 of 40 meter is heel gewoon en ze zijn wel zo dik als een pols, zitten zo goed vast, dat men er wel 
met 5 man aan kan hangen. Ze worden echter overtroffen door de rotan; deze komt niet zo veel voor 
en is dunner, maar veel sterker en langer, maar men slaat ze heel gemakkelijk door.  
Als men een slag met de klewang links en een rechts geeft bovenhands, stort de hele vracht van al 
deze planten naar beneden. Af en toe geef ik ook een klap over de grond als er veel gaten zijn waar 
de anderen in weg zouden kunnen zakken of om de doorns weg te slaan, maar het meeste zakt in 
elkaar als het van boven los is. Alleen de dode bomen zijn een last, dan moeten hele bossen harde 
takken doorgeslagen worden. 
Ondertussen leek het of we nooit op de top zouden komen, steeds bleef de bergrug oplopen, zodat 
tenslotte besloten werd terug te gaan. Omdat naast ons een even beboste en hoge bergrug lag als 
waar wij opliepen, besloten we door het dal ertussen terug te gaan. Dit dal was van boven smaller dan 
het diep was, wat wel een idee geeft van de hellingen waar we langs naar beneden moesten.  
Het dal was 300 meter diep. Hier had ik al mijn kennis van de jungle nodig: een greep aan een tak of 
liaan die niet hield en men ging sneller dan van een glijbaan naar beneden tot op de rotsen of tot een 
boomstam of een doornstruik je als in een bos van scherpe pijlen opving. Steeds met één hand mij 
vasthoudend aan een tak, liaan of wortel, moest ik vooroverhangend de planten wegkappen tot op de 
grond, anders konden de anderen niet zien waar zij stapten. De wand was erg onbetrouwbaar, want 
er lag een meter vochtige aarde op, die geen weerstand aan de voeten bood, zodat men steeds weg-
zakte. De eerste helft ging nog, maar het laatste stuk liep bijna loodrecht naar beneden en steeds 
gingen mijn benen onderuit en bleef ik aan mijn arm hangen. Daarbij zat mijn geweer nog danig in de 
weg en deze mocht niet te vuil worden. Ik bracht het experiment er echter goed vanaf en kwam veilig 
beneden aan de kali, waar ik kon gaan genieten van de anderen en hun pogingen om veilig beneden 
te komen. Voor de eersten die ook weinig te dragen hadden ging dat nog wel, maar van de anderen 
die ook de bren en de houders nog hadden was het een klucht. Die hadden daar de losse modder en 
planten weggetrapt en hadden geen grond meer onder hun voeten en af en toe grepen ze zich vast 
aan lianen of planten die afknapten, zodat ze een eind naar beneden gleden tot ze zich weer vast 
konden grijpen of op een ander terecht kwamen. Het was een koddig gezicht, maar een wonder dat er 
geen ongelukken gebeurden.  
Toen we allemaal beneden waren, gingen we door de kali terug. Het was een smal stroompje door de 
rotsblokken waar we over moesten klauteren, want de oevers bestonden uit een ondoordringbare 
vegetatie. Evengoed moest ik nog dikwijls overhangend groen weghakken, maar toch vorderden we 
snel, al hadden degenen met bespijkerde schoenen de grootste moeite niet steeds te vallen op de 
gladde stenen. Maar met de jungleschoenen ging dat best, al had ik geen tijd om op het water te let-
ten door het hakken, zodat ik al gauw drijfnatte benen had. Het was een mooi werk om steeds van het 
ene blok op het andere te springen, steeds verder naar beneden. Honderden dode bomen lagen er 
waar we over of onderdoor moesten en dikwijls moesten takken afgekapt worden die de weg versper-
den. Zo ging het een heel eind.  
Omdat er geen einde aan scheen te komen, ging ik eerst met Wim Bekebrede op verkenning uit. We 
beklommen een berg om te kijken waar we waren, maar kwamen tot de conclusie dat we nog verder 
langs het stroompje moesten. Zo gezegd zo gedaan, tot eindelijk de berg rechts laag en open werd. 
Toen daar op geklommen en een kwartier later waren we weer bij de staf, waar we een auto kregen 
naar huis. De meesten wilden echter gaan lopen, want we hadden geen droge draad meer aan ons lijf 
en hadden geen zin een ziekte op te lopen door op een koude auto te kruipen.  
Welgemoed gingen we weer aan de loop, kibbelend wie de bren moest dragen, want iedereen vond 
dat de ander daar te moe voor was. Het was een zware maar onvergetelijke mooie dag geweest. 
 
Zondag, 25 Augustus 1946 - Poentjak                                                                                                                                       
Niet altijd kan het mooi gaan en deze zondag was er niet veel aardigheid aan. ’s Morgens om 7.30 uur 
was er een mis en uit de kerk moesten we op patrouille; nu daar hebben we een korte morgenwandel-
ing van gemaakt. We werden nog gepasseerd door de B.C., zodat die kon zien dat we toch op pat-
rouille waren. Na ongeveer een uur waren we weer thuis.  
’s Middag was er een cabaret. Nu heb ik het vertrouwen in de cabarets voor de L.I.B’.-ers al verloren, 
maar we hadden niets anders te doen, daarom gingen we maar weer eens kijken. Had ik maar thuis 
gebleven, dan had ik mij niet geërgerd ook. Waarom is voor de L.I.B’.-ers een vierderangs cabaret 
goed genoeg en moeten er altijd dingen in voorkomen waarvoor de spelers onder een burgergezel-
schap uit de zaal gegooid zouden worden? Zeker een soldaat kan om dergelijke flauwiteiten wel vrolijk  
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zijn, als soldaat is men niet zo kieskeurig met woorden als een burger, maar laten ze dan opvoeringen 
geven die weer eens laten zien hoe het hoort. 
Al danig de pest in dat men ons weer eens had laten zien hoeveel men met een soldaat op heeft, loop 
ik naar de staf waar juist enige jongens het met de luit aan de stok hebben, omdat we sinds we niet 
meer met ons peloton apart zitten, bijna geen eten meer krijgen. En als er een paar voorzichtig begin-
nen over het verstrekken van kleding, krijg ik ook mijn kans eens. Ik houd er niet van om met kanker-
en mijn stemming te bederven, er wordt zoveel voor niets gekankerd, maar een feit is dat wij 3 weken 
met ons peloton apart gezeten hebben en dat in die tijd 2 maal de luit bij ons geweest is en gezegd 
heeft dat alle officieren een nieuw uniform gekregen hebben, die voor de jongens bestemd waren. Dat 
vertelde ik de luit en vroeg of tegenwoordig de officieren meer uniformen versleten als de jongens in 
het veld. Ik kreeg als antwoord dat er te kort waren en dat er afgunst zou komen als de een nieuw 
krijgt en de ander niet. Maar er zijn jongens die er hard om verlegen zijn en er is iemand die heeft een 
oud jasje van de majoor gehad, terwijl die zelf in een nieuwe pak loopt, en dat is schunnig. De luit 
weet er niets op te zeggen, zegt dat hij geen tijd meer heeft en gaat vlug weg, gevolgd door gelach.  
Natuurlijk waren de jongens in hun schik omdat ik het gezegd had en ik ook, maar nu laat ik het ook 
hierbij. Als het zo-eens uitkomt kan ik met dergelijke dingen mijn voordeel doen. Overigens ligt het niet 
zozeer aan de officieren, die zijn zo stom geweest om op het aandringen van de foerier in te gaan. Die 
is dan ook vandaag wel 3x uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is, maar dat heeft toch geen vat op 
hem. Het enige resultaat, als je hem uitscheldt voor dief, is dat hij de volgende dag poeslief is en je 
alles van hem gedaan kan krijgen. 
Om 17.00 uur kwam plotseling bericht; “pakken, we moeten konvooi rijden”. De interesse was tamelijk 
verdeeld, konvooien begeleiden van Batavia naar Bandoeng of terug. Dit traject is 150 km en daarvan 
moeten er 100 door ons begeleid worden. Het 2

e
 peloton dat het 4 weken gedaan heeft, staakte. Ze 

hadden er genoeg van, maar dat werd ook tijd, daarvoor hoeft men maar naar de vermagerde gezicht-
en te kijken. Mij lokken nieuwe avonturen altijd, maar van de andere kant, een mooier leven als op de 
Poentjak is niet denkbaar, en om dat te ruilen met het zwaarste leven wat denkbaar is, is een ge-
waagd experiment. Om 18.00 uur zaten we op de wagens met het allernoodzakelijkste wat men 
steeds nodig heeft. Onze andere spullen werden opgeslagen en het zigeunerleven ving aan. Door het 
donker gingen we met de auto’s. Iedere sectie (1 naar Tjirandjong) een tocht van 50 km, waar we 
totaal murw gerammeld aankwamen. De voorstanders van het konvooirijden waren meteen bekeerd.  
Het plaatsje waar we aankwamen, was het hoofdkwartier van 1-4. We kregen een leeg kamponghuis 
om te slapen, zonder licht. Omdat ik een veldbed heb kon ik in een klein kamertje, lekker ruim. Ik vond 
een klein inlands oliepitje, dus ging ik op zoek naar wat petroleum en naar iets te drinken. Met wat 
moeite had ik beide dingen te pakken. Het is wel mooi werk, je te moeten behelpen en daarin te 
slagen. Het was wel vreemd weer eens in een zwoel klimaat te leven en zonder dekens het net zo 
warm te hebben als in de Poentjak. 
 
Maandag, 26 Augustus 1946 - Verlof Batavia                                                                                                                                                    
De volgende morgen zaten we om 6.00 uur op de wagens. Nog even een vies rijstpapje bij de keuken 
gehaald en toen gingen we verder de richting van Bandoeng op. Even verder kwamen we op een 
grote vlakte; dat was een vreemd en mooi gezicht als je zo lang in de bergen gezeten hebt. Zo uit de 
vlakte doken we op een gegeven moment een weg in naar een wel 100 meter diep liggende kali, zo 
zaten we ook zonder overgang weer in de bergen. Bergen die echter niet te vergelijken waren met het 
prachtige Preangergebergte, wat we verlaten hadden. De mensen moeten hier wel erg blij zijn met de 
komst van de Hollanders, want we werden meer en oprechter toegejuicht dan we gewend waren. 
In Tjipatat draaiden de wagens en wachtten we het konvooi af dat niet lang op zich liet wachten. We 
schoven ertussen op onze plaatsen en de lange weg terug begon. Eerste rust te Tjiandjoer, 2

e
 te Tji-

panas, 3
e
 even voor Buitenzorg. We waren al meer dood dan levend, zijn een paar uur dooreen ge-

rammeld tot het was of je van top tot teen gekraakt was en we waren gitzwart van de enorme 
hoeveelheden stof. Het ergste wat er is, is om bestoft in een warme streek te zitten, want van de 
Poentjakpas (1.500 meter) waren we in 20 minuten gedaald tot 500 meter, zodat het al weer 
behoorlijk warm was. We zaten ook in spanning, we moesten in Buitenzorg terug met een konvooi 
naar Bandoeng. Was dat konvooi te laat, dan zouden we door gaan naar Batavia, waar we natuurlijk 
dolgraag weer eens heen wilden.  
Na de rust ging het weer verder. Na 5 km trokken we Buitenzorg door, langs groepen Engelsen en 
stug kijkende India-troups, langs hele rijen huizen met rood-wit en arrogant spottend kijkende Java-
nen, langs grote gebouwen met opschriften van de republiek en T.R.I.-kazernes, waarin de man-
schappen bij de passering van een Hollands konvooi worden opgesloten om conflicten te voorkomen. 
Langs de weg wuifden de Hollandse meisjes ons toe, mensen die ernaar snakten de stad bevrijd te 
zien uit de handen van de gluiperige Gurkha’s en T.R.I. 
Onze harten draaiden om in ons lijf bij het zien van dit alles en de enige troost was dat het nog maar 
14 dagen duurt, dan nemen wij de stad over. Al zullen de Engelsen wel zorgen dat de prima Engels 
bewapende T.R.I. eerst de benen kan nemen.  
We gingen de stad voorbij en kwamen in het lage heuvelland, waar ons een warme wind toewaaide. 
Alles veranderde hier, andere planten, andere grond, ja zelfs andere mensen, brutaler, onbeleefder en  
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de kinderen stonden hier weer langs de weg te schreeuwen om “roko” (sigaretten). Invloed van de 
stad, in alle landen is dat hetzelfde.  
We kregen de hoop door te kunnen gaan naar Batavia, we begonnen ook honger te krijgen en het 
stuiven werd nog veel erger. Een enorme teleurstelling was het dan ook, toen plotseling het andere 
konvooi voorbij schoot en onze auto’s stopten. De commandant zei dat we terug moesten, orders zijn 
orders. Weer een eindeloze reis langs de vreselijke weg zonder uitzicht op eten voorlopig. Terug ter-
wijl we nog geen 15 km van Batavia waren! Maar de chauffeurs zeiden geen benzine te hebben voor 
de terugweg, en daarom werd toen besloten toch door te gaan. Natuurlijk was er benzine genoeg, 
maar wie zou dat later kunnen bewijzen? Vrolijk gingen we weer verder, toen de weg zo stoffig werd 
dat we de op 50 m achter ons volgende auto niet meer konden zien.  
Bij Telonia kwamen we weer in het ons zo bekende gebied. De weg werd goed en het stuiven was 
over. Overal werden we nagekeken, 3 auto’s vol met smerig uitziende mannen.  
 
Het was of we thuiskwamen na een lange tijd. Eerst ‘Meester’, de Kramatweg, Kramatplein, daar werd 
het konvooi ontbonden en even later reden we de poort van het 10

e
 bataljon binnen. We waren thuis 

na 2 maanden! Nog nooit heb ik mij van wassen zo opgefrist gevoeld. Scheren, een schoon pak aan 
en de stad in, naar de bios om 16.00 uur. Een echte film, wat een weelde! De voorstukjes waren de 
moeite waard, we zagen Holland weer eens, al kon het ons nu niet schelen. De film zelf had ik al 
gezien, zodat ik eruit liep om Wies op te zoeken, die inmiddels thuis kon zijn. Die keek natuurlijk 
vreemd op dat ik zo onverwachts voor haar stond. Aan praat hadden we natuurlijk geen gebrek en ik 
kwam weer eens aan de weet wat er in Batavia veranderd was. De extremisten die gevangen ge-
nomen worden, worden tegenwoordig niet meer gedood, maar krijgen een goede opleiding, waarna ze 
voor ons worden ingezet. Dat is een eenvoudige manier om aan soldaten te komen en ze willen het 
graag, want in dienst van de Hollanders hebben ze het veel beter dan bij de republiek. Zo is het volk 
hier, idealisten bestaan niet. Als ze maar met een mooi wapen mogen lopen en veel patronen, een 
mooi pakje en goed te eten krijgen. 
 
Dinsdag, 27 Augustus 1946 - Verlof Batavia                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vanmorgen zijn we de stad eens ingegaan. We waren echt in vakantiestemming, net of we na 2 
maanden ver weg gewerkt te hebben weer eens in onze eigen plaats liepen te wandelen. Natuurlijk 
was de eerste tocht naar pasar Baroe. Was Batavia duur toen we weggingen, het is nu nog veel erger. 
Wel is bijna alles te koop, maar onbetaalbaar duur. 
’s Middags gingen we met een auto naar het prachtige zwembad in Tangerang. Om 16.00 uur waren 
we weer thuis. Het was niet de moeite meer om nog uit te gaan, want na 18.00 uur mochten we de 
poort niet meer uit. Alle soldaten in Batavia zijn geconsigneerd. Het is Mohammedaans Nieuwjaar en 
om incidenten te voorkomen en ook om de soldaten bij de hand te hebben als er relletjes uitbreken.  
 

 
Met Willem Bekebrede voor de kathedraal te Batavia. 
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Woensdag, 28 Augustus 1946 - Verlof Batavia                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ook vanmorgen nog moesten we binnen blijven, maar vanmiddag waren de feestelijkheden weer 
voorbij. Met 2 jongens zijn we de oude kennissen in Tanah Tinggi weer eens op gaan zoeken. Het 
was wel leuk weer eens in de bamboehuisjes te zitten en elkaar hele verhalen te vertellen met de paar 
woorden Maleis die wij kennen. Natuurlijk waren ze allemaal dolblij dat wij hen niet vergeten waren en 
we kregen van alles wat een inlander aan eten en drinken maar kan missen. Het leukste was het be-
zoek aan de baboes, die natuurlijk allemaal bij elkaar kwamen en al net zo spraakzaam zijn als Hol-
landse vrouwen.  
Ook ’s avonds zijn we daar weer geweest, want we hadden beloofd een jongen die in Tanah Tinggi bij 
ons gekomen is als djongos en nu kok is, af te halen. Hij was met ons meegekomen en moet vana-
vond weer bij ons slapen omdat we morgenvroeg vertrekken. Na een gezellige dag doken we om 
22.00 uur onder de klamboe. 
 
Donderdag, 29 Augustus 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                              
Om 6.00 uur stonden we alweer gepakt en in de auto’s op het Kramatplein en om 7.00 uur gingen we 
als laatste wagen van het konvooi. Weer richting Bandoeng. Zo stuiven als op de heenweg deed het 
gelukkig niet, maar het moordende stoten was nog even erg al waren we er al aardig aan gewend.  
Voorbij Buitenzorg was 1-4 overal bezig de bezetting van infanterie 1 over te nemen. Dat wil dus zeg-
gen dat Buitenzorg wel spoedig in onze handen zal zijn, want dat zou door de infanterie 1 bezet 
worden. Het mooiste echter was dat op de Poentjak de 3

e
 compagnie ook door 1-4 vervangen was, 

waar zou nu ons thuis zijn? In Patjet hoorden we dat ze 6 km voorbij Tjiandjoer lagen en dat het met 
ons konvooirijden gedaan was. 
Om 14.00 uur waren we weer bij de compagnie en hadden ons geïnstalleerd in een paar bamboe-
huisjes, geen vooruitgang als je een hotel en een villa gewend bent. Hoe moordend het konvooirijden 
was, was nu duidelijk, want de meesten hebben de hele middag, avond en nacht liggen slapen en 
waren pas ’s morgens weer voldoende uitgerust. Als het konvooirijden doorgegaan was, hadden we 
weer naar Batavia terug gemoeten. 
Ik was ook gaan slapen maar werd om 17.00 uur wakker gemaakt om eten te halen. Even later werd 
de post rondgebracht. Er waren voor mij 3 brieven, 2 van tante Aal en 1 van J. Bruntik. Er was weer 
geen pakje en ik begon er al op te rekenen dat het niet meer zou komen, want het is al bijna een 
maand na het eerste pakje. Maar om 21.00 uur word ik weer wakker gepord. Er zijn nog 2 brieven, 1 
van Koosje en 1 van Wim en juist toen ik het afgeschreven had kwam eindelijk het pakje met het 
boek. Gauw open gemaakt, alles zat er goed in en het was goed dicht geweest, dus er zou wel niets 
weg zijn. Ik had ook geen fut meer om hem in elkaar te zetten, maar dat kan morgen ook nog. 
Hoofdzaak was dat ik hem nu in zijn geheel heb. 
 
Vrijdag, 30 Augustus 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                              
Vanmorgen moesten we op patrouille. Eerst een heel eind met een auto, daarna lopen in 2 ploegen. 
Een heel eind ging het door een rubberbos en nu ik weer zo door het doodstille woud liep met om me 
heen niets dan jonge rubberbomen en het gefluit van de vogels, voelde ik mij toch veel meer op mijn 
plaats dan in Batavia en was ik blij van het konvooirijden af te zijn. Al misten we ook de Koninginne-
feesten, die we anders in Batavia of Bandoeng hadden kunnen vieren.  
Later voerde de weg door kleine kampongs. Waar men ons had zien aankomen, was iedereen ge-
vlucht en waar de mensen nog aanwezig waren, waren ze doodsbang. Toch viel mij dadelijk op dat 
het volk van nature hier veel eerlijker en vriendelijker is dan we gewend zijn. 
Toen we uit een kampong kwamen, hoorden we schieten. Dat moest van onze andere afdeling zijn, 
maar het kwam uit de richting waar wij ze helemaal niet verwachtten. 
Even verderop was de weg versperd met een tiental palmbomen. Die konden er al wel een week 
liggen. Na nog ongeveer 500 meter waren we op het kruispunt waar we de andere afdeling zouden 
ontmoeten. De weg die dwars voor de onze lag, die wij moesten passeren, was overal versperd met 
bomen die hoog op 5 uur omgezaagd waren. Even hadden we gewacht, toen de mannen uit een 
kampong tevoorschijn kwamen. Als we daar een foto van hadden gemaakt met eronder ‘hevige front-
gevechten in de Preanger’, zouden in Holland bij de mensen hun haren te bergen rijzen.  
We zagen een 50 meter diepe kali met een zware stalen boogbrug erover, waarvan het dek in brand 
stond. Voor en achter de brug lagen boomversperringen en daarachter de verlate kampongwoningen. 
Toen zagen we onze jongens over de brandende brug aan komen.  
Gisteravond waren 60 goed bewapende T.R.I.-mannen aan de kali geweest waarin wij ons wassen. 
Ze waren van plan ’s nachts een aanval op ons kamp te doen, maar toen ze zagen dat we andere 
uniformen droegen, durfden ze niet meer, dachten dat er andere soldaten gekomen waren. De groene 
uniformen nl. die wij steeds gedragen hebben, worden door hen gezien als van bewakingstroepen. 
Maar nu hebben wij gisteravond gevlekte panteroverals gehad, en die worden door hen beschouwd 
als van de gevechtstroepen; en omdat ze gemerkt hadden dat er gevechtstroepen gekomen waren, 
hadden ze zich teruggetrokken en hadden overal de wegen versperd en 2 bruggen in brand gestoken. 
Ja, zelfs hebben ze geprobeerd het reuzen ijzeren gevaarte uit de stenen los te bikken en in de kali te 
laten vallen. Onzinnig gedoe natuurlijk. Ze hadden zich verschanst in de kampong waar de jongens  
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uitkwamen, zich veilig wanend achter hun versperringen en brandende bruggen. Maar toen de 15 
panter-Hollanders (een panter is onkwetsbaar), toch over de versperringen en bruggen heen kwamen, 
vonden de 60 republieksoldaten het maar beter de benen te nemen en dus kwamen onze jongens in 
een totaal verlaten oord aan, want ook de bevolking was er vandoor.  
Door een extremist die blijkbaar goed Hollands kende was een heel huis volgeschreven met zinnen 
aan ons adres. Niet erg vriendelijk, maar wel beleefd. Zoals: “waar blijven jullie nou nieuwelingen, wij 
willen 100% merdeka, waarom zijn jullie niet bij je liefjes in Holland gebleven, wij hebben je toch niet 
geroepen, Nica-honden”. Daarom en om nog meer fraais hebben we hartelijk gelachen, al hadden we 
er nog geen flauw besef van dat het antwoord niet door ons maar door het volk zelf gegeven zou 
worden, een antwoord zo afdoende dat ik het nooit zal vergeten. We gingen terug en moesten nu ook 
door de kampong waar de 1

e
 brug in brand stond. Ook hier was het volk gevlucht geweest, maar een 

klein gedeelte was al teruggekomen, en hielp ijverig mee bij het blussen van de brug. Wat niet veel 
gaf, want de balken smeulden onder het asfalt.  
Onze patrouille zat er weer op en we gingen terug. Eerst zou er nog een familie meegaan van een van 
onze spionnen uit deze kampong, maar later werd besloten er een bezetting te leggen. En zo vertrok 
dus ’s avonds uit ons kamp nog een sectie van 12 man om een kampong te bezetten op 6 km afstand 
en 24 uur later zou dat een algehele omwenteling betekenen van een groot gebied, 7 grote kamp-
ongs, 2 keer zo groot als Purmerend. 
 
Zaterdag, 31 Augustus 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                              
Koninginnefeest in de Preanger, ’s morgens kregen we krentenbrood en de gehele dag zou er limo-
nade zijn. We kregen ieder 120 Engelse sigaretten, 2 repen chocolade, 2 doosjes lucifers, 40 Ameri-
kaanse sigaretten en 3 sigaren. Dat was al niet slecht. Onze gewone rantsoenen zijn 50 Engelse 
sigaretten, 1 reep en zuurtjes. Verder kunnen we dan nog kopen: 60 Amerikaanse sigaretten en 2 
doosjes lucifers, maar dat gaat evengoed door. Ook kunnen we eens in de maand een pakje shag 
kopen. De zuurtjes kregen we vandaag niet, want die zouden verdeeld worden in een kampong vlak-
bij, waar de bevolking een groots Koninginnefeest opgezet had, ter onzer ere. 
Deze kampong is al een maand bevrijd en de bevolking is zo republikeins dat de gehele bevolking om 
beurten ’s nachts wacht loopt om bij de nadering van extremisten, dat dadelijk aan ons te melden.  
Er was ’s morgens een voetbalwedstrijd tussen onze jongens en de jongens uit die kampong. Later 
was er een maaltijd voor onze mensen en de kamponghoofden, terwijl de gehele bevolking aanwezig 
was. Alle soldaten die er geweest zijn, waren onder de indruk van de aanhankelijkheid van deze 
mensen aan Holland. Dat is wat de jongens mee maakten. Ik besloot niet met de auto met de voet-
ballers mee te gaan, maar met de auto die eten ging brengen aan de jongens die daar zo alleen ver 
weg een kampong bezetten. Voor de nog steeds smeulende brug moesten we stoppen want er zaten 
al een paar flinke gaten in de brug, zodat we lopend verder moesten met de ketels en pannen. Maar 
geen nood, de bevolking die gisteren voor ons op de vlucht gegaan was, was in zijn geheel weer 
terug. Reeds had zich een aantal als C.P. gemeld en dus waren er vrijwillige dragers genoeg.  
Van alle kanten kwamen mannen aanstormen die na de Baleh-dessa gingen, waar een nieuwe 
‘Loerah’ gekozen zou worden. Een Loerah is een dessahoofd. Deze dessa bestaat uit 7 kampongs en 
van overal klonk ons een vrolijk en oprecht gemeend “tabé toewan” tegen.  
De jongens hadden het best naar hun zin, de afgelopen nacht hadden ze nog wat veel wacht gehad, 
tenslotte was het een kampong die gisteren nog in handen van de T.R.I. was, maar al snel nadat ze 
terug waren, had de bevolking aangeboden wachten uit te zetten rond de gehele kampong. Die zou-
den waarschuwen wanneer er vijanden in de buurt kwamen. Er werd voor hen gewassen, voor water 
gezorgd en alles wat ze maar nodig hadden.  
Een spion die zich in het dorp gewaagd had, werd meteen aangebracht en door hen gevangen ge-
nomen. Het was een T.R.I-man, hij zei onder invloed van zijn oom gestaan te hebben, maar nu graag 
C.P. te willen worden voor de Hollanders. Hij vertelde ook dat de T.R.I - groep van 60 man zich aan-
gesloten had bij een van 200. Iets verderop waren er 6 Brits-Indiërs bij en 2 Jappen; de gehele groep 
was goed van wapens voorzien en heeft zelfs mortieren. Zulke mensen zijn altijd welkom en daar 
hebben wij de beste krachten aan.  
Toen we bij de jongens vandaan langs de Baleh-dessa kwamen, werden we uitgenodigd binnen te 
komen. Zo’n Baleh-dessa is een heel groot open gebouw, de algemene vergaderzaal. Deze zat 
stampvol met mensen uit de 7 kampongs van de dessa, voor het kiezen van een nieuwe Loerah. De 
oorspronkelijke had van het begin af niet met de republiek willen samenwerken en was al vermoord in 
de tijd dat er nog geen Hollandse soldaat op Java geland was. De republikeinen had men gisteravond 
het dorp uitgejaagd. 
Nu moest er weer een nieuwe Loerah komen die inmiddels al benoemd was, maar er was verder nog 
veel te regelen. Sergeant-majoor Jan Mobach voorop, daarachter sergeant Piet Bosch, Dirk de Kok, 
mijn persoontje en nog 2 jongens met een luit. “Tabé toewan”, door alle aanwezigen werden we 
begroet en we moesten plaatsnemen rond de grote tafel, waaraan een paar van onze jongens van de 
bezetting, de nieuwe Loerah en een paar C.P-ers zaten, waarvan er één als woordvoerder optrad. Ik 
kan niet alles meer weergeven wat er gezegd werd, maar nooit zal ik al die blije en vergenoegde 
gezichten vergeten en steeds weer ging er een gejuich op als de majoor beloofde dat er gezorgd zou  
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worden voor de zieken, waarbij zij weer trots konden verklaren dat ze ziekenverplegers in de kampong 
hadden die ons konden helpen. Ook toen er beloofd werd dat er medicijnen en verband zouden 
komen en petroleum. Maar het meest verheugd waren de mensen uit de andere kampongs, toen de 
majoor beloofde die ook gauw te bezetten. Een brutale belofte, want met deze kampong zijn we al 
over de demarcatielijn en in republikeins gebied. Daarbij is het geen kleinigheid met 1 compagnie een 
gebied te bezetten, zo groot als de Wieringermeer, waaromheen zeker ± 1.000 goed bewapende 
T.R.I. zitten. Toch zal het gebeuren en het zal lukken ook. Als zoals hier de bevolking ons steeds op 
de hoogte houdt van de acties van deze groepen, kunnen die niets presteren.  
Toen de mensen de zekerheid hadden dat de T.R.I geen kans zou krijgen om terug te keren, begon-
nen ze te spotten met de T.R.I., Soekarno en de Republiek. Onwillekeurig greep het onbeperkte ver-
trouwen wat deze mensen in ons stelden ons allemaal diep en als op dat moment Hollandse commun-
isten in de buurt waren geweest, hadden we ze aan stukken gescheurd. Als men zoiets meemaakt, 
dan moet men wel blij zijn hierheen te zijn gekomen. Om deze mensen te verlossen van een, door 
henzelf zo gehate, tirannie. 
 
 
 

 
Feestversiering voor het Paleis (Buitenverblijf) van de Gouverneur Generaal te Tjipanas. 
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Soendanese dansen te Patjet. 

 

 
Feest te Tjipanas. 
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Bataljons-kantine te Tjipanas.2

e
 van rechts is Thijs Blatter, li.-achter met baret Cor Schermer. 

 
Het was het mooiste Koninginnefeest wat ik meegemaakt heb tot nu toe, maar nog was de dag niet 
om. ’s Avonds ging alles weer met de auto’s naar de kampong, waar de anderen ’s morgens geweest 
waren. Daar werd op een groot terrein een kampvuur ontstoken van grote houtblokken. Een sergeant 
had een hele kist vol lichtkogels in allerlei kleuren, die als ze in het vuur werden gegooid, een mooi 
effect gaven van vlammen in alle felle kleuren. Natuurlijk daverend enthousiasme van de inlanders, 
wat zijn hoogtepunt bereikte toen een grote witte lichtkogel alles in een zee van helderwit licht zette. 
Er werd voorgedragen en gezongen, ook door de jongens uit Tanah Tinggi. Het was een stikdonkere 
nacht, een maan die nog te smal was om licht te geven. Een rood vuur op een groot grasveld, 2 
reuzenbomen werden flauw verlicht en daaronder zaten wij als soldaten van de 3

e
 compagnie met 

ertussen de inlandse bevolking, blank en bruin in één volkomen verbroedering; dat alles is zo wonder-
mooi. Innig blij zijn wij allen dat wij deze mensen mogen beschermen, en deze mensen omdat ze ons 
een feest aan hebben kunnen bieden. Maar één ding kan hier onze vreugde verstoren: het is de ge-
dachte aan Holland, waar uit Indië terugkerende mariniers voor massamoordenaars werden uitge-
maakt en waar niemand is die het de moeite waard vindt om er iets tegen te doen. Wanneer men een 
dag als deze achter de rug heeft en op de auto’s later naar huis gaat, de gehele afgelopen dag voor 
zich ziet en dan aan Holland gaat denken, dan kunnen zelfs gedachten aan huis niet verhinderen dat 
men hopen gaat Holland nooit meer te zien, maar altijd tussen dit bruine volk te mogen zijn, wat in 
innerlijke beschaving zo ver boven het verflauwde lakse Holland staat. En juichend klink het “tabé” 
door de zwoele avond, als een groepje inlanders langs de weg staat. Op hen kunnen we bouwen, 
voor hen zullen we blijven! 
 
Zondag, 1 en Maandag 2 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Twee vreselijke dagen zijn voorbij; 2 dagen van ellende en angstige spanning. Niet omdat wij in ge-
vaar waren, maar voor dit volk waarmee wij in enkele dagen zo hecht verbonden zijn. Eerst in vreug-
de, nu in leed. Tussen het volk uit dit deel van Preanger en de Hollandse soldaten is een band ge-
groeid, die nooit meer te verbreken is. 
Om 16.00 uur komt het bericht dat onze 3

e
 en het gedeelte van de 1

e
 sectie teruggehaald moeten 

worden uit de kampong, waar ze gelegerd zijn. Woede en verslagenheid in ons kamp, weer wordt ons 
een prachtwerk voor neus geboord. En wat moet er worden van de bevolking daar, die ons geholpen 
heeft zoveel zij maar kon, als die weer in handen van de T.R.I komt? 
Het geval nu is dat de Hollanders alleen 5 km links en rechts van de grote weg mogen bezetten. Wij 
zitten er hier al 4 km vanaf en de 3

e
 sectie wel 12, dus 7 te ver. Wel mogen we verder patrouilleren, 

maar het blijft zoals het officieel genoemd wordt, ‘gebied van de T.R.I., onder controle van de Engel-
sen’. Hoe goed die controle is kan men wel nagaan als men bedenkt dat alle Engelsen op Java in 
Batavia of Buitenzorg zitten. 
Om 19.30 uur vertrok een auto om de jongens terug te halen. Een kwartier later, de auto kon er nog 
niet zijn, rezen in het donker 2 groene lichtkogels op; “we kunnen het niet af” van de jongens.  
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5 minuten later was ik geheel gekleed en bewapend. Ik was al klaar toen van de staf het bevel kwam 
tot klaarmaken. Even later vertrok een kleine patrouillewagen met 14 man. Bij de jongens in de kamp-
ong vonden we een klein, maar totaal ontredderd kamp. De jongens smeten met hun spullen en liepen 
te huilen van woede. Ze waren voor geen rede meer vatbaar en scholden en vloekten op alle com-
mandanten en het hele leger. 
Drie dagen waren ze hier geweest, in die drie dagen hadden de bewoners al deze mensen geholpen, 
met alles zoals men zich dat in Holland niet voor kan stellen. Ongelooflijk dankbaar had de bevolking 
zich getoond voor haar bevrijding, iedere spion die in het dorp kwam werd dadelijk gegrepen. De 
mensen wezen ze aan en de jongens namen ze gevangen. Eenmaal omsingelden ze 2 man, ge-
wapend met klewangs en handgranaten, met hun korte messen konden ze echter niet tegen de kle-
wangs op en de 2 ontsnapten. Ieder ploegje T.R.I. dat het dorp naderde op 10 km werd aan de 
jongens gemeld. 2 spionnen die gevangen genomen werden, wilden naar ons overlopen, men liet ze 
los. ’s Avonds kwamen ze terug met een stroom van inlichtingen. Deze avond kwam het bericht dat 
200 T.R.I. aan 3 zijden om de kampong lagen, ze schoten granaten af om versterking, maar 10 
minuten later kwamen 2 auto’s om hen op te halen. Dat moest voor de inlanders lijken op een vlucht 
en voor de jongens was het een dolkstoot in de lucht, dat ze juist nu deze mensen in de steek moest-
en laten, maar er was niets aan te doen; het was een order van het hoofdkwartier en allen kregen we 
het te kwaad toen de mensen met onverstoorbare gezichten hielpen wat ze konden om de spullen van 
de jongens op de auto’s te laden. De loerah met familie en de CP-ers werden meegenomen en toen 
lieten wij de kampong alleen, omsingeld door 200 man T.R.I. 
Met een brok in ons keel en woede in het hart, reden we weg. Woede tegen de Engelsen die de de-
marcatielijnen instelden, de Engelsen die ons in deze dagen meer aandeden als ooit de mof had ge-
daan, zij gaven de T.R.I. een kans en T.R.I. is erger dan de Duitser. 
Op de wagen zat een gevangene, ’s morgen buit gemaakt. Hij was aan het spioneren bij het huis van 
de Loerah. Tijdens de drukte van het inpakken wist hij te ontkomen en verdween in het donker, maar 
even verder in de kampong werd hij door de inlanders omsingeld en toen onze jongens hem weer 
vonden zat hij in een huisje op de grond te bibberen van angst, omgeven door een woedende bevolk-
ing met grote messen. 
Van 23.00 tot 3.00 uur moest ik op wacht. Nooit heb ik zo in spanning gezeten. Om 24.00 uur laaide 
een grote brand op, maar dé kampong kon het niet zijn, daarvoor was het teveel naar links. Maar 
ieder moment verwachtte ik schoten te horen en brand te zien vanuit de kampong, waar de bevolking 
zo vast op onze bescherming gerekend had. 
Om 7.00 uur ’s morgens vertrokken wij met een peloton van 40 man op de auto’s. Bij de eerste weg-
kruising, nog ver voor de bewuste kampong en het vijandelijke gebied, stapten we uit. Er waren een 
tiental CP-ers mee, die ons door de rubberbossen leidden, zodat wij de grote weg konden vermijden 
en het hoogst onwaarschijnlijk was dat spionnen ons hier zouden vermoeden. 
Na een paar kilometer komt een inlander, die met een grote bijl en een paar kinderen ons tegemoet 
gekomen was, kwansuis (zogenaamd) om hout te halen. Hij kwam echter inlichtingen brengen. 
De spion die wij gisteravond meegenomen hebben had om 18.00 uur bij zijn commandant terug 
moeten zijn. Het moet deze te denken gegeven hebben dat hij dat niet was, en toen 1½ uur later 2 
lichtkogels opgingen en ze even later de auto’s heen en weer hoorden rijden, dachten ze aan ver-
sterking in de kampong en namen de benen. Dat is het geluk voor de bewoners geweest. De hout-
hakker vertelde ook waar zij heen getrokken waren. 
 

Op patrouille tussen Tjinangsi en Tjikalong gedurende onze tijd te Waroeng Danas. 
 

Maar voor een beter overzicht zal ik eerst eens weergeven wat men uit de gevangen genomen en 
vanmorgen neergeschoten T.R.I-spion geperst heeft. Dat was niet gemakkelijk, want liegen is dit volk 
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een aangeboren aard. De eerste tijd loog de vent dan ook alles aan elkaar, zodat niets klopte, maar 
een aframmeling bij iedere leugen bracht ten slotte de waarheid eruit. Men kon zijn gegevens toetsen 
aan vele kleine inlichtingen, zodat na te gaan was wat waar en niet waar was. 
Men zal er in Holland wel raar tegenover staan om iemand bij een verhoor met een stuk touw te be-
werken of wat anders; ook wij moesten daar eerst aan wennen. Maar het is hier zonder slaan on-
mogelijk de waarheid aan de weet te komen. De inlanders zelf weten dat ook heel goed, vandaar dat 
de CP-ers ware beulen zijn om een verhoor af te nemen. De spion vertelde ten slotte het volgende: 15 
km van hier liggen 6.000 man, een groot gedeelte slecht bewapend en 2.000 in Djokjakarta opgeleide 
en bewapende troepen, soldaten dus die in niets voor de Jap onder doen. Dit leger staat in directe 
verbinding met Poerwakarta, waar ruim 20.000 man liggen. Het geheel zijn soldaten van Soekarno en 
geen op zichzelf staande roversbende, al maakt dat geen verschil wat terreur tegenover de bevolking 
betreft. Het hoofd van deze 6.000 man heeft een grote auto die echter voor de opdringende 
Hollanders ver weg gevoerd is. De weg van Poerwakarta naar Solo is in Hollandse handen zodat ze 
nu met de auto’s zo’n honderd kilometer om moeten rijden. De handgranaten door hen gebruikt 
komen van de Hollandse munitiefabriek te Soekaboemi. Dat is nu over, omdat Soekaboemi door de 
T.R.I. ontruimd is.  
Het dal van Tjiandjoer wil de T.R.I. voldrukken met een geheel bataljon aan plukjes van 3 tot 4 om een 
guerrilla te voeren, om als ze zo de Hollandse troepen voldoende vermoeid hebben, een grote aanval 
met duizenden mannen tegelijk in te zetten.  
Voor vanavond hadden ze het plan een aanval te ondernemen op ons kamp en de kampong naast 
ons en ook op de kampong waar de jongens gezeten hebben. In de kampong moesten alle huizen 
waar Hollanders in gezeten hadden, verbrand worden. De loerah, C.P-ers en families moesten ge-
vangen genomen worden en voor het gevangen nemen van de hoofd-C.P stond als prijs, een bevor-
dering tot sergeant. 
Toen onze ploeg aangekomen was in de kampong waar de jongens gelegen hebben, werd even rust 
gehouden bij de Loerah, om verder te trekken naar het punt waar 50 extremisten moesten zitten. Tot 
zes maal toe hebben we geprobeerd ze van achteren aan te vallen. Onze spionage was best, maar 
die van hun was niet minder; zelfs geen glimp kregen we van ze te zien. Heel diep zaten we tenslotte 
in het vijandelijke gebied en niet ver meer van het vijandelijk hoofdkwartier. Het viel op dat nergens in 
de kampongs de bevolking vluchtte en men kon duidelijk merken dat ze niets tegen ons hadden, al 
durfden ze natuurlijk geen toenadering te vertonen uit angst voor wraak van de Republiek. Ook ziet 
men hier nergens rood-witte vlaggetjes op de huizen.  
Ten slotte moesten we toch terug en hadden alleen bereikt dat ze wel even uit onze buurt zullen 
blijven. Vanuit de kampong werden nog enige families meegenomen die gevaar liepen en toen ging 
het op huis aan. 
Ik lag al gauw in bed, want onderweg had ik een zware aanval van malaria gehad, zodat ik het groot-
ste deel van de tocht meegelopen had met een zware koorts, een vreselijk iets, maar midden in 
vijandelijk gebied zat er niets anders op dan mee te blijven lopen, al kon ik niet uitkijken naar vijanden. 
Ik had genoeg te doen om mij op de smalle sawahdijkjes en boomstammen in evenwicht te houden. 
Daarbij was het nog of ze met voorhamers in mijn hoofd bezig waren en al was het toen we naar huis 
gingen alweer over, bij een toch al zware tocht is het net genoeg om iemand helemaal te slopen. 
 
Dinsdag, 3 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vanmorgen was ik weer wat beter, alleen nog duizelig en misselijk van het driemaal sterke rantsoen 
kinine, dat ik gisterenavond ingenomen heb.  
Door de inlichtingen van de gevangenen hebben we allemaal hier vannacht gekleed geslapen. Er 
stonden dubbele wachten en de kampongs zouden ons, als ze aangevallen werden, waarschuwen 
met de tamtam; er gebeurde echter niets. Of ze zijn geschrokken dat wij zover gegaan zijn, of ze 
voeren een zenuwoorlog, wat hen heel goed gelukt is, want al heel dikwijls hebben wij in alarmstel-
lingen gelegen voor niets, wat uiterst vermoeiend is. Toch moet men met alarmerende berichten 
steeds meer rekening houden. 
Vanmorgen kwam er een inlander bij mij, die zich kwam aanbieden als djongos. Hij liet mij vol trots 
een papier zien dat moest dienen als aanbeveling. Het was een ontslagbewijs als gevangen M.P. te 
Tjiandjoer. Ik mocht dus aannemen dat het een vertrouwd iemand was en heb hem maar aangenom-
en. Het is een prima djongos die blijkbaar al meer bij Hollanders gediend heeft. De jongens laten het 
maar aan mij over, want ik spreek het best Maleis van onze sectie, liever gezegd, ze begrijpen mij het 
best. Er zijn jongens die uit hun boekje veel meer Maleis geleerd hebben dan ik in de kampong, maar 
die worden niet verstaan. Maar ik word ook niet altijd begrepen. Vanavond zei ik tegen de djongos dat 
er eten voor hem gehaald werd, maar hij verstond blijkbaar dat hij eten moest halen. En toen had hij 
dubbel! 
11-R.I. heeft vandaag een grote actie ondernomen tegen het vijandelijk hoofdkwartier, maar het resul-
taat geeft ernstig te denken. Nu is een verhouding van 100 tegen 6.000 wel wat ongelijk, maar ze kon-
den ook geen voet aan grond winnen en moesten ten laatste met 2 doden terugtrekken; het werd te 
laat om door te gaan. Het was duidelijk dat deze troepen heel goed getraind waren, ze vochten in for-
matie en gaven een moordend vuur af, waar niet door te komen was en ze schoten heel goed. 
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11-R.I maakten 9 man gevangen van het arbeidskorps, een soort O.T. Overal begint de republiek de 
laatste tijd de losse bendes te vervangen, door goed getrainde T.R.I-ordebendes een opleiding te 
geven in het binnenland. 
Hierbij doe ik nog 2 foto’s voor jullie thuis, een sectie- en een peloton-foto. De anderen blijven van mij. 
 
Woensdag, 4 September 1946- Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ik ben nog nooit zoveel waard geweest als op het ogenblik, 3.000 gulden krijgt iedere T.R.I-er voor 
iedere Hollander die hij vangt, mits het een soldaat is met gevlekte overall, anders zijn we niets waard. 
Niet alleen hier, maar ook in Patjet en Poentjak neemt de activiteit van de T.R.I. toe. Een Chinees die 
van de week op Koninginnefeesten te Patjet de Hollanders een diner bezorgd had, is door een hand-
granaat gedood. Hij zat in een toko op het uur dat daar ook de inlanders met hun manden vol kool 
komen om dat te verkopen. De handgranaat die door het raam naar binnen gegooid werd, doodde niet 
alleen de Chinees, maar ook enige inlanders, terwijl er velen gewond werden. 
Op dezelfde plaats waar wij enige tijd terug beschoten zijn, heeft de 2

e
 compagnie van de week 6 

doden en 2 gevangenen gemaakt, van de 10 man die er lagen. Ze waren om de heuvel heen getrok-
ken en kwamen zo onverwachts in de rug van de heren. De 4

e
 compagnie heeft ruim een maand in 

enige huizen gelegen aan de weg Tjiandjoer-Patjet. Van de week zijn ze verhuisd, nog geen kilometer 
waren ze met de auto’s weg of deze huizen stonden in lichterlaaie. De daders zijn inmiddels echter 
gegrepen. 
 
Donderdag, 5 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
De jongens zijn weer op actie geweest vandaag, ze wilden niet dat ik mee ging. Ik voel mij alweer heel 
goed, maar ze vonden dat ik wat moet aansterken. Ze gingen met 35 man (veel te kort natuurlijk) de 
jongens van infanterie 1 en 1-1RI stonden dan ook verstomd toen ze hun tegenkwamen. Dat ze het in 
dat gebied met zo’n kleine ploeg aandurfden, maar dat krijgt men allicht als er nooit wat gebeurt. 
Toen ze weg waren, kwamen bij ons 2 compagnies van infanterie 1 langs. Dat zijn bijna uitsluitend 
Ambonezen, die gaan nu in 3 dagen het hele gebied hier en met een boog naar de Poentjak, zuiver-
en. Dat zal een aardige opruiming zijn. 
Ons peloton moest vandaag 2 man uit een kampong halen. Deze kampong zijn we bij de eerste pat-
rouille hier verleden week daags voor de verkiezing van de loerah doorgetrokken, maar nu stuit men 
al dadelijk op tegenstand. Ben Koeter kreeg een schot in de borst van een T.R.I.-geweerschutter die 
op hetzelfde moment door Niek Vermeulen neergeschoten werd. Ben is KP-er uit Waterland en sol-
daat 1

e
 klas van onze sectie. Men zegt dat hij wat te onvoorzichtig was, maar dat wordt van alle KP-

ers uit Waterland gezegd; maar misschien scheelt het toch dat we allen in hetzelfde peloton zitten.  
3 jongens als korporaal uit ons peloton voortgekomen, zouden weer graag soldaat worden, als ze in 
ons peloton konden terugkomen.  
Ook Wim Bekebrede wist een T.R.I.-man neer te leggen. Achter degene die Ben Koeter neerschoot 
stond er een met een automatisch handwapen, dat moet een Brits-Indisch kapitein geweest zijn. 
Volgens spionnen moest die erbij zijn met een ‘Tommy-gun’. Hij nam de benen toen zijn kameraad 
neergelegd werd. Het trof als door een wonder dat, juist toen de jongens terug zouden trekken, er een 
ambulancewagen met de dokter van 1-11 aankwam die de zorg voor Ben over kon nemen. De kogel 
was dicht langs het hart en de maag gegaan en door een long. Het zal wel even duren voor hij beter 
is, maar er is weinig gevaar. Hij is onze eerste gewonde, maar de vijand heeft er 2 die neergeschoten 
zijn en verloor 9 gevangenen. Een uitzonderlijk goede vangst, waar we al in Patjet en Poentjak achter-
aan gezeten hebben. De ene was het hoofd geweest van de rampokkende ‘Bantam’, maar wegens 
malaria afgezet. Hierover was hij zo ontstemd dat hij alles bekende. De andere 2 waren de moorden-
aars van 3 Europese vrouwen die na de capitulatie naar hun huizen in Patjet waren gaan kijken. Ook 
hadden ze 5 KNIL-mannen vermoord. De overige gevangenen waren onschuldig.  
Een groot gedeelte van dit succes komt toe aan de C.P., zonder wiens hulp we de gevangenen niet 
gekregen hadden. Zij kennen iedereen en het verhoor wees de rest uit. 
 
Vrijdag, 6 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vanmorgen heb ik eens een wandeling gemaakt naar de kampong waar het mooie Koninginnefeest 
geweest is; overal werd ik vriendelijk begroet. Ik ging naar een kleermaker om een shirt te laten 
maken van een lap wit goed, dat ik nog had uit Priok. Een echt plezierige wandeling tussen al die 
mensen die ons zo goed gezind zijn. Vrolijk, bijna zingend, overal het “Tabé Djoeraka” (goedendag 
heer). Er zit geen onderdanigheid in, maar het is echte vriendschap en de grenzeloze beleefdheid van 
de inlanders. Bij een toko zit ik een tijdje te praten met een oude man van 70 jaar, de gewezen 
Wodana van het dorp, een wodana is het kamponghoofd, een loerah is een dessahoofd. Een dessa 
heeft meerdere kampongs. De man sprak goed Hollands en was heel trots op het Nica-geld dat hij 
gisteren in Tjiandjoer gehaald had. De gehele oorlog en ook van de Republiek had deze man geen 
pensioen gehad; gisteren had hij eindelijk voor het eerst meer geld gehad van de Nederlanders. 
Spottend haalde hij zijn hoofd op voor Soekarno en de Republiek. “Onder de Republiek leden we 
honger en mensen die altijd chauffeur geweest zijn, maakte men Loerah”, zei deze oude man, die vele 
kennissen had onder planters en vroegere officieren. 
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Vanmiddag heeft het geregend, nog niet veel, enkele lichte buien, maar het begin is er. Vier volle 
maanden is in deze streek geen spat water gevallen, iets wat nog nooit gebeurd is en dat terwijl we al 
ver in de kentering zitten en ieder moment de natte tijd moet beginnen. De mensen snakken hier naar 
water voor de verdroogde sawah. Maar voor ons breekt een tijd van nietsdoen aan. Met regens als 
hier kan men niet vechten. 
 
Zaterdag, 7 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Onze auto’s hebben het druk de laatste dagen met het rijden voor de burgerbevolking. Steeds moeten 
groepen mensen naar diverse vergaderingen gebracht worden. Met een verbazende snelheid komt 
deze streek, waar alle organisatie zoek gemaakt was door Jappen en Republiek, weer overeind en 
met een voor Hollandse onbegrijpelijke dankbaarheid ziet dit volk de rust wederkeren. Ziet het hoe de 
producten van hun land weer waarde krijgen en ze voor hun geld weer dingen kunnen kopen die ze 
nodig hebben en met verdubbelde ijver gaat iedereen weer aan het werk. In deze streek waar vroeger 
zelden Hollanders kwamen staat het volk op een hoog beschavingspeil. Sinds enige dagen zijn er 
weer scholen geopend en ik stond verbaasd te kijken toen ik zag in wat voor nette kleren deze kinder-
en naar school gingen. Wie hier al deze grote veranderingen en verbeteringen meemaakt, begrijpt 
gemakkelijk hoe beu deze mensen de chaos van de Republiek waren.  
Ik ben vanmorgen naar Tjiandjoer geweest om een kies te laten trekken. Dat had al in Engeland moet-
en gebeuren, maar ik was bang dan mijn gebit niet meer in mijn mond te kunnen houden, maar nu be-
gon ik er last van te krijgen.  
 
Zondag, 8 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ik heb een heerlijke dag gehad, maar hoe kan het ook anders in dit plekje van de wereld waar de 
mensen alleen leven om elkaar te helpen.  
Vanmorgen ging ik weer eens naar de kleermaker om mijn witte overhemd op te halen. Eerst werd ik 
al aangehouden door de oude Wodana en na een kort praatje ging ik verder. Maar nog geen 100 
meter verder werd ik uitgenodigd binnen te komen, door iemand die ik eergisteren met een zweer 
naar de dokter had gestuurd. Ik beloofde op de terugweg aan te komen.  
Bij de kleermaker natuurlijk eerst een praatje en toen kwam het gemaakte overhemd op de proppen. 
Nu, daar stond ik werkelijk verbaasd van. Ik was benieuwd en tevens wat ongerust wat zo’n kampong-
kleermaker daar wel van terecht zou brengen, maar het was prima afgewerkt en van een model dat 
niet alleen heel mooi is, maar vooral goed tegen de warmte, iets wat men in Holland niet kan. Ik vroeg 
wat het moest kosten, maar uit louter vriendelijkheid zei de man dat het altijd goed was wat ik wilde 
geven. Dat was weer echter niets voor mij en ik wist hem te bewegen een prijs te noemen: 2 gulden 
zei hij, wat ik wel wat weinig vond. Ik ben maar overeen gekomen dat hij eerst de overall die ik mee 
had genomen, tot een pak moest vermaken. Dan zal ik in één keer wel betalen. Ik wil de man voor 
goed werk ook goed geld geven en geen misbruik maken van de vriendelijkheid voor ons.  
Toen ik weg wilde gaan werd ik uitgenodigd op bezoek te komen bij de C.P., die aan de overkant van 
de straat woont. Die sprak goed Hollands, dus wel zo gemakkelijk en dus vroeg ik hem hoe het zat 
met de lezing van de Republiek. In Nederland wordt een grote krant uitgegeven, genaamd ‘Indonesië’, 
zij wordt uitgegeven door een stelletje republikeinse Indonesiërs en het grootste deel in de krant be-
staat uit berichten van ‘de Rajat’ en ‘de Merdeka’, de 2 grote leugenkranten van de Republiek. Door 
ons wordt het uitgeven en toelaten in Nederland van deze krant gevoeld als het toelaten van “Volk en 
vaderland”. Het wordt hier dan ook gevoeld als een verraad en verslapping van Nederland; zelfs de 
oud-illegalen schijnen in Holland niets meer te kunnen presteren. In deze krant stond een heel stuk 
over een grote lening van de Republiek, waaraan door het gehele volk enthousiast werd gegeven om 
daarmee de nieuwe staat op te bouwen. 
In deze ene kampong nu moest het arme volk ƒ40.000,- opbrengen. Had men het niet, dan werd door 
de T.R.I. alles weggehaald; de C.P. die het vertelde moest ƒ300,- geven. Hij had niet eens ƒ100, --. Is 
het logisch dat deze mensen blij zijn eindelijk verlost te worden van de terreur van de Republiek? 
Nadat ik enige tijd met de C.P. had zitten praten, ben ik naar de man gegaan die ik op de heenweg 
beloofd had om langs te komen. Er kwamen daar pisangs op tafel en een soort vruchten die er uitzien 
als perziken, iets roder en het dons is zo dik als fluweel, ze smaken flauwzoet. Ik vind ze lekker, maar 
velen lusten ze niet. Men moet er hier altijd om denken om niet teveel te drinken, want zo gauw het 
kopje leeg is, gaat het weer vol. Daarom is het veilig het maar vol te laten als men genoeg heeft.  
Het was wel niet veel wat deze mensen gaven, maar het was ook alles wat ze hadden en het is hier 
meestal gewoonte dat wat op tafel komt, voor de gast is. Willen ze zelf dan iets gebruiken, dan vragen 
ze dat aan de gast. En probeer niet alles op te maken, want de tafel komt nooit leeg. Of ze moeten zo 
arm zijn dat ze niets meer hebben en dan zitten ze diep in de verlegenheid. Je moet hier dan ook erg 
uitkijken om beleefd te blijven. Vragen is nooit onbeleefd, maar rechtstreeks weigeren wel. Het mooie 
hier echter is, dat de mensen heel blij zijn als een Hollander bij ze binnenkomt en gebruikt wat ze aan-
bieden. Dat is in Holland weleens andersom als er visite is.  
Toen ik wegging zijn 2 kleine jongens weggegaan met 2 eieren om te ruilen voor een blikje sardien-
tjes. Ik had nog een pakje biscuits, een paar sigaren en een plak chocolade dat ik ze meegaf, zodat 
die weer dolblij naar huis gingen, zo waren we allemaal blij. De verschillende mensen omdat ik daar 
geweest was en ikzelf omdat ik enige gezellige uren gehad heb.  
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Hierbij nog een paar foto’s. Het kleintje zou ik graag teruggestuurd hebben, ik ben de 4
e
 van links, 

maar sta er slecht op. Het is gemaakt op de post boven de centrale, achter het afdak is het ravijn.  
Twee foto’s van de Gedeh, de brede top is de Gedeh, op de beschadigde foto is de kraterwand zicht-
baar, bij de andere hangt rook boven de krater. De andere foto laat een beboste helling met veel 
sawah’s zien, dat zijn foto’s van Patjet.  
 
Maandag, 9 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vanmorgen moest onze sectie mee naar de verkiezing van een nieuwe loerah. Natuurlijk was weer de 
gehele mannelijke bevolking uit de bijbehorende kampongs aanwezig.  
Wij liepen eerst een korte patrouille rond het dorp om dat te beveiligen en gingen daarna naar de ver-
gadering kijken, waar juist onze beste medewerker in deze streek de hoofd-C.P. “Jobari” een vloeien-
de rede hield die niet al te vleiend was voor de republiek en dan ook daverend gelach uitlokte. Ook de 
Wodana sprak het volk toe. De salarissen van de loerah, C.P-ers en inlandse ambtenaren vielen 
geheel in de smaak.  
Toen alles geregeld was ging de vergadering uiteen en werden wij uitgenodigd binnen te komen, waar 
ons op Javaanse manier allerlei inlandse gerechten voorgezet werden. Er waren pakjes met een 
deegachtig goedje, dat was gekookte en gekonfijte banaan in pisangblad, stukjes Javaanse suiker, 
stukjes gezoete rijst, 10 maal ze stijf als pudding en kleverig als pleister, pisang en broze, schimmel-
achtige rijstkoeken, bros en knapperig. Alles heel smakelijk en met een overvloed aan thee en klap-
per-melk. Zoiets vind ik altijd geweldig en ik lach mij altijd een ongeluk als de grootste praatjesmakers 
zich gedragen als kleine kinderen en geen houding weten te geven.  
Omdat ik altijd veel onder de inlanders gezeten heb, ben ik heel goed gewend aan hun gewoonten en 
kan me aardig als gentleman voordoen. Ik genoot dan ook toen ik mij met buigingen voorstelde en 
met gemak hun tafelmanieren gebruikte, terwijl de luit erbij zat als een kat in een vreemd pakhuis, en 
als sommige jongens geen raad weten met een vreemd gerecht en toch de mensen niet willen be-
ledigen. Ik heb al geleerd met een onverstoorbaar gezicht te eten van alle gerechten, al heb ik ze 
nooit gezien en zien ze er ook nog zo vies uit. Want als men ze gaat eten valt het meestal mee; bijna 
alles hier is heel lekker, maar men moet van zoet houden.  
Met veel buigingen en handen geven namen we afscheid toen de auto ons op kwam halen. 
’s Avonds kreeg ik zomaar zin eens gevolg te gaan geven aan de uitnodiging van Ali Basan, kortweg 
“Bas” genoemd. Over zoiets denk ik nooit lang na en even later ging ik “djalan djalan” naar de kamp-
ong naast ons. Er gingen juist 2 C.P-ers het kamp uit, zodat ik meelopers had. Bas was nog niet thuis, 
maar er kwamen al gauw een paar C.P-ers om een praatje te maken en ook de kleermaker die er 
tegenover woont, kwam even vertellen dat hij mijn pak al klaar had.  
Waar een Hollandse soldaat komt, zijn meteen mannen te vinden, hopende op een sigaret. Maar ik 
ken de mensen al wel zo goed, dat ik wel kan bekijken of het alleen om de sigaret gaat. Wat dat 
betreft kan een Hollander veel van de mensen hier leren, want ze mogen wel snel naar iemand toe 
komen als ze weten dat er een kans is een sigaret te krijgen, ze zullen nooit vriendelijk zijn óm de 
sigaret. Daarom is het zo’n mooi werk hier om sigaretten te kunnen weggeven. 
 
Bas is iemand die vroeger hier aan de geneeskundige dienst gewerkt heeft. De hulp van onze hospik 
is een ondergeschikte van hem geweest en daaruit maak ik op dat hij tamelijk onderlegd moet zijn in 
de ziekenverpleging. In de diverse kampongs rondom wonen nog meer van zijn medewerkers. Hij ver-
wacht spoedig opgeroepen te worden, tegelijk met al die helpers, om zo de uitgebreide geneeskun-
dige dienst voor de inlanders in deze streek weer op te bouwen. Hij was met de Wodana de enige in 
de kampong die de eerste Hollanders, de mannen van 1-4R.I., ontving en de gevluchte bevolking 
terug haalde. Deze was gevlucht omdat de T.R.I. gezegd had dat de Hollanders alles uitmoordden. Hij 
wordt nog steeds door de T.R.I. gezocht en moet dan ook goed oppassen. 
Na een half uurtje kwam hij thuis en zaten we gezellig te praten, af en toe kwamen C.P-ers of andere 
personen die iets met de Hollandse bezetting te regelen hadden; dat wordt allemaal aan hem over-
gelaten, omdat hij een van de weinigen is die goed Hollands spreekt. C.P-ers hadden meestal dienst-
berichten die aan de luit overgedragen moesten worden. Een man wilde de kali-sluizen opengedraaid 
zien, om de grote hoeveelheid vis die erachter zit eruit te halen. Daar was echter bescherming van de 
Hollanders voor nodig, omdat de sluizen in gevaarlijk gebied liggen. Ook heeft Bas van ons kisten met 
levensmiddelen in blik, waar de inlanders gek op zijn en die ze bij hem kunnen ruilen voor eieren, die 
weer naar ons in de keuken komen. Op die manier kunnen ze niet afgezet worden zoals anders met 
de jongens weleens gebeurd. In deze streek zijn zwarte handelsmethoden zeldzaam door de uit-
stekende verhouding tussen blank en bruin. 
Toen ik een uurtje gezeten had, vroeg Bas of ik zin had met hem en de C.P. mee te gaan naar een 
nabije kampong. Daar was een vrouw bij haar vader teruggekomen, waarvan de man met nog een 
ander, een maand terug de bediende van Bas vermoord had. Nu, dat mocht ik niet afslaan, eerstens 
is de kans op extremisten in deze en de omliggende kampongs kleiner dan in Batavia, omdat iedere 
extremist of vreemde inlander die in deze kampongs op 2 km afstand nadert, dadelijk bij de C.P. 
bekend is. 
Bas verwachtte dat de 2 mannen vanavond bij de vrouw zouden komen. 
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Bij het bewuste huis ging de C.P. rondom staan, terwijl Bas ging vragen of de mannen er waren, maar 
het bleek van niet. 
 
Onderweg waren wij nog bij een huis van de “ronde” aan geweest om te vragen of zij nog wat ver-
dachts gezien hadden, dat was er echter niet het geval. Die “rondes” zijn patrouilles van 4 man die 
elkaar steeds aflossen en steeds ’s nachts wachtlopen. Wij waren met 6: 4 C.P., Bas en ikzelf, maar 
er kwamen nog een paar man bij; ik had dus een hele lijfwacht om mij te beschermen. 
Men moet echter niet teveel vertrouwen in dit korps hebben. Al lopen de C.P-ers met de klewangs uit 
Priok en de “ronde”-mannen heldhaftig met een grote stok, het zijn mensen van hetzelfde ras als de 
T.R.I. en even bang. Als er een extremist gekomen was, was ik meteen alleen geweest met mijn 
geweer en klewang en hadden al mijn beschermers de benen genomen. Toch voelde ik mij met hen 
heel veilig. Ten eerste wist ik dat het bijna onmogelijk was dat hier wat zou zitten en ten tweede om-
dat, als er een zou zitten, ik op tijd gewaarschuwd zou zijn. Als ik weet waar ze zitten heb geen reden 
om bang te zijn voor extremisten, al zijn het er tien. Waren de twee mannen in het huis geweest, dan 
hadden we ze zeker gedood. 
De schoonvader nu van de ene moordenaar was een oude loerah en 100% voor de Hollanders, daar-
om hoefde het huis niet doorzocht te worden, want het woord van deze mannen was voldoende. 
We werden uitgenodigd binnen te komen en plaats te nemen. Er bleken hier ook nog enige dingen te 
regelen. 
Reeds had ik aan de grootte van het huis gezien dat er een vooraanstaand iemand moest wonen en 
dat bleek ook uit de bediening en dat er in plaats van het gewone oliepitje een moderne vergasser op 
kwam dagen, zodat we in een helder wit licht zaten. De hoofden van de rondes kwamen hier verslag 
uitbrengen en er was nog het een en ander te regelen met een man die aangenomen zou worden als 
C.P. Ook het hoofd van de irrigatiewerken kwam zaken regelen en een paar hulp-C.P-ers kwamen 
melden dat 5 T.R.I-mannen in een kampong 2 km verder geweest waren om enige namen en de rijst-
voorraden op te vragen. Ze hadden de mensen bedreigd toen ze het aan de Hollanders meldden, iets 
waar men nu weer níet bang voor is. Er waren nog enige andere inlanders maar die waren blijkbaar 
van het gewone volk, want ze zaten op de grond. Ik kon de gesprekken meestal niet volgen, maar de 
tafel zorgde wel dat ik mij niet verveelde. Er waren weer van de broze rijstkoeken, kleine koekjes die 
iets op sprits leken, ze waren iets droger en veel zoeter, gedroogde pisang met suiker, smaakt als 
vijgen en dan waren er nog ballen van een geleiachtig iets, gerold in gepofte maïs. Blijkbaar waren dat 
gekonfijte vruchten met inlandse peren. Het ene was nog lekkerder dan het ander en ik smulde meer 
van dit alles dan vroeger bij een taartjesautomaat. 
Toen alles zo’n beetje geregeld was, gingen we weg. Het was al laat en ik had geen tijd meer om bij 
Bas thuis te gaan zitten. Samen met 2 C.P-ers ging ik op huis aan, later kwam er nog een hele ronde 
bij, zodat ik een grote lijfwacht mee had naar het kamp. Daar was men inmiddels wel wat ongerust 
geworden, want het liep tegen 23.00 uur. Maar toen ik vertelde op jacht te zijn geweest naar een paar 
rampokkers, was het toch weer gauw vergeten. 
Ondertussen heb ik een hele brief van een enkele dag, maar zo kunnen jullie eens wat inzicht krijgen 
in de verhoudingen en het leven hier, en hoe blank en bruin hier in een recordtempo opbouwen wat 
door geel en bruin afgebroken is. Maar dat niet alleen, de eerlijke vriendschap met deze bruine mens-
en doet ook op ons zijn invloed gelden. Ik geloof niet dat in Holland een eerlijker, fatsoenlijker en 
vrolijker groepje soldaten te vinden is als ons peloton en zeker de kameraadschap is niet te over-
treffen. Zelfs voor de mooiste dagen uit de KP-tijd zou ik de meeste dagen hier niet willen ruilen en 
voor altijd zal het hart van de Preanger voor ons onvergetelijk blijven. 
 
Dinsdag, 10 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na de middag ben ik weer even de kampong in geweest om mijn pak op te halen en een horloge te 
kopen. Bas had gisteren gezegd een horloge te weten. Onderweg ontmoette ik de man weer waar ik 
van de week al eens geweest was. Natuurlijk even een praatje gemaakt. Hij zei gisteren bij de “ronde” 
geweest te zijn die mij thuis bracht, ik had hem toen echter niet herkend.  
De kleermaker had van de overall een heel mooi en goed pak gemaakt, dat prachtig paste. Hij vroeg 5 
gulden voor het pak maken en het witte overhemd samen. Ik heb hem 7 gulden gegeven, waar hij 
natuurlijk heel blij mee was. Misschien kon hij het voor 5 goed doen, maar het werk was zeker 7 guld-
en waard en wij hoeven hier ook altijd minder te betalen dan overal anders. Dat komt hoofdzakelijk 
doordat men alleen in deze streek zo verstandig is het Nica-geld in te wisselen bij de Wodana, die 
ermee naar de Hollandse autoriteiten gaat en daarvan 1 om 30 krijgt, tegen Japans geld overal 
anders, zelfs in Batavia wisselt men het geld om bij de Chinezen, die van 1 om 15 tot 1 om 25 geven, 
waarmee die een enorme woekerwinst maken en het gevolg daarvan is, dat alles veel duurder is. 
Toen ik bij de kleermaker klaar was ging ik naar Bas, die het horloge bij de eigenaar opgehaald had. 
Het moest 30 gulden kosten, een heel lage prijs voor een goed horloge en na wat hij gisteren vertelde 
moest het een goed klokje zijn, dat vlak voor de oorlog, dus nog in de goedkope tijd, 35 gulden gekost 
had. Nu ik het zag, viel het mij toch nog erg mee. Het was een klokje als voorheen de beambten van 
de SS hadden. De SS is de algemene benaming hier voor de staatsspoorwegen, een naam die voor 
ons altijd nog vreemd klinkt. Deze moeten door de aard van hun werk prima horloges hebben en dat is 
het ook. Het is een flink stevig horloge, dat behalve de nummering van 1 tot 12 nog een kleine er-



 167 

boven heeft van 1 tot 60. De boven- en benedenplaat zijn er niet op gedrukt, maar bevestigd met een 
schroefdraad en moeten worden losgedraaid. Het loopt op 14 juweeltjes en is van Zwitsers fabrikaat, 
een klokje dat in Batavia tegen de honderd gulden zou kosten. Al zit ik nu voor een keer wel wat krap 
in mijn geld, een goed horloge is wat waard.  
Lang ben ik niet bij Bas gebleven, want ik moest voor de wapeninspectie terug zijn. Door de man waar 
ik op de heenweg even mee had staan praten, werd mij toen ik langskwam een pakje met de perzik-
achtige vruchten aangeboden, welke attentie ik natuurlijk niet mocht afslaan. 
Het begint er toch meer naar uit te zien dat de kentering zich gaat aankondigen. Vandaag heeft het 
van 17.00 tot 22.00 uur uit verschillende onweersbuien behoorlijk geregend. De landbouwers hebben 
er echter nog weinig aan, want in een ommezien heeft de kurkdroge grond het water verzwolgen. 
 
Woensdag, 11 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ik kreeg vandaag een oude Bandoengse krant in handen waaruit ik een paar stukjes opstuur. Daar is 
allereerst het stukje over de zo noodzakelijke bombardementen, waardoor de controle van de Engel-
sen op al ons doen en laten verscherpt is. Nog één zo’n inmenging en overal zullen Hollandse sol-
daten beginnen met het spoorloos laten verdwijnen van deze zo diep gehate vijanden. 
Ook het stukje over het schenken van lectuur is heel mooi en waar. Wij hebben gelukkig geen gebrek 
aan boeken omdat wij een grote kist met heel hoogstaande en prachtige boeken gerampokt hebben 
uit een theefabriek. Het is tenslotte de enige ontspanning die wij hebben. 
Maar ver boven deze 2 krantenknipsels staat toch het prachtige stukje 

 
‘Het land van de Gedeh’ 
Het is uit het begin van onze bezetting en ontzaglijk veel is er veranderd:  

1. Nu ligt geen sawah meer braak, overal groeit de rijst en dat aan het einde van de droogte 
2. Dit geldt vooral voor de Tjikea-vlakte, waar wij nu zitten. Van de week op een morgen komt 

een auto van de ‘Nirub’ om naar de rubberplantages te gaan kijken, plotseling stapt een van 
de inlanders die altijd in ons kamp lopen naar voren en valt een van de heren om de hals, 
zoals een kind doet dat zijn vader lang niet gezien heeft. Het was een plantagewerker die na 
vele jaren voor het eerst zijn baas terugzag. Zelfs de hooghartige vooroorlogse ondernemers 
worden hier met vreugde begroet. 

3. In Patjet heeft ons peloton nog vele vrienden zitten; het is het land van de Hollandse groenten 
en als wij er met de auto’s doortrekken, gaat overal gejuich op. 

4. Door de republiek was zo’n hetze geweest tegen de nikasoldaten, dat de mensen in de wrede 
T.R.I. nikamannen gingen zien, immers de T.R.I. haalde al de wreedheden uit, die hen over 
de nika verteld was. Wolanda-(Holland) andjing is (hond). 

5. Dat hebben wij ook meegemaakt. Bij een kampong werden we met luid gejuich begroet, een 
hele groep brulde enthousiast “pelopper” en ”merdeka”. Ze wisten zeker zo gauw niets anders 
en wij brulden even hard terug. 

6. De bosreserve zijn de bomen op de bergtoppen die het water vasthouden, zodat er ook in de 
droge tijd water voor de sawah van de bergen komt. Worden ze afgebrand, dan is het mogelijk 
dat de gehele grond het halve jaar onbruikbaar is; zo vernielt de Republiek uit haat tegen ons 
het eigen land. 

 
Vanmiddag heb ik bezoek gehad van Bas en de zoon van de Wodana. Vanmorgen is er districtsver-
gadering geweest, waarbij deze kampong als districtshoofdplaats aangewezen is en Bas als assistent-
Wodana benoemd is, zodat zijn eigenlijke werk vervallen is. Ik wist eigenlijk niet wat ik de 2 mannen 
voor moest zetten. Dat hoort toch eigenlijk niet zo, maar onze onovertroffen djongos kwam met klaar-
gemaakte sneetjes brood aan, zette er een paar kommen koffie bij, zodat ik daarmee uit de brand 
was.  
 
Donderdag, 12 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vanmorgen om 8.00 uur kwam de C.P. ons afhalen. Met 7 man zouden we op varkensjacht gaan, op 
uitnodiging van een iets verder gelegen kampong. De varkens richten veel schade aan en de mensen 
zijn blij van het ongedierte verlost te worden.  
Na 2 km lopen kwamen we in de kampong, waar we door de Loerah en diverse hogeren begroet 
werden. Na een korte rust, waarbij natuurlijk thee en kroepoek (een broze koek van gestampte rijst en 
eiwit) niet ontbraken, ging het naar het jachtterrein: aan de voet van een hoge heuvel, waarop in de 
oude rubberbossen de varkens huisden.  
We werden over een lange linie verdeeld en hadden verder niets te doen dan de varkens af te wacht-
en, die door een ring van drijvers met honden opgedreven werden. Na een uur wachten was de 
drijverslinie ons genaderd zonder dat wij één varken gezien hadden. Het bleek dat de varkens het met 
de drijvers niet eens geweest waren en door de linie de andere kant opgegaan waren. Ik had niet veel 
anders verwacht van een varken, maar had de afwisseling niet willen missen. Het ergste was nu de 
hilariteit van de achtergeblevenen te moeten trotseren, nu we zonder varkens thuis kwamen, want die 
hadden we al geplaagd met hele toekomstverhalen en grote dode varkens. Maar het viel mee, toen 
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we thuiskwamen stond in het kamp een kantinewagen. We dachten een spook te zien en oh wonder 
er was nog van alles in te koop ook. Dat gaf een drukte en gehol om nu toch eens wat te kunnen 
kopen van de vele kleinigheden waar we zo om verlegen zijn. Alsof we het gekregen hadden, zo blij 
gingen we even later allemaal met een arm vol spullen naar huis.  
Zo zijn we hier dus alle luxe ontwent, dat we even blij zijn als een inlander, als we weer eens wat kun-
nen krijgen. Dat we allemaal 5 of 10 gulden armer geworden zijn, telden we niet eens. 
 
Vrijdag, 13 September 1946 - Waroeng Danas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Vandaag eens geen stuiver nieuws. De hele dag thuis zitten en vanavond gepakt, want morgen-
ochtend gaan we weer een konvooi begeleiden naar Batavia. Weer eens een paar dagen weg en 
vakantie in de stad, de martelingen van de reis nemen we maar op de koop toe. 
 
Van Zaterdag, 14 tot Dinsdag, 17 September 1946 - Verlof Batavia 
Enige mooie dagen in Batavia zijn weer om. Om 8.00 uur gingen we zaterdagmorgen met 2 secties 
van ons peloton, en door de vele zieken nog een sectie van het eerste peloton, naar Tjiandjoer, waar 
we onze plaatsen tussen het konvooi innamen. De marteling ving aan, al was het gelukkig niet zo erg 
als de vorige keer, omdat we nu een ‘Dodge’ hadden, die beter veert. We moesten vóór het tweede 
blok blijven rijden, maar zetten na de laatste rust voor Buitenzorg de gang erin en haalden bij Pelonia 
het eerste blok in, waar we langs begonnen te schuiven, zodat we als 20

e
 wagen op het Kramatplein 

aankwamen, waar het konvooi werd ontbonden en we naar de tangsi in Tanah Tinggi gingen.  
Zo waren we dan weer aangeland in ons eerste kamp op Java. Na gewassen, gegeten en onze spul-
len geborgen te hebben, gingen we naar Batavia, waar we in ‘Victoria’ genoten van een zeldzaam 
mooie kleurenfilm, ‘Een nacht in Rio’. Toen we later terug wandelden naar de tangsi, hing een bloed-
rode dubbelgrote maan in het oosten, als boven Poerwakarta. Het was als een symbool, maar het kon 
ons niet deren, we hadden een té mooie avond gehad. Zo’n film na zo lang geen ontspanning gehad 
te hebben, het leek te mooi om waar te zijn en we hadden weer eens van alles wat lekker was ge-
dronken in de marinekantine en de Hollandse kantine. In de tangsi gingen we nog even kijken in de 
kantine daar, onze oude kantine. We keken onze ogen uit, een mooi toneel, prachtige muurschild-
eringen, mooie tafels en stoelen. Een echt gezellig geheel en je kon echte kogelflesjes kopen voor 
weinig geld. Alle kantinespullen lagen in een glazen vitrine en waren nog te koop ook en zoveel je 
maar wilde, we begonnen aan een luilekkerland te denken. Overal lagen stapeltjes kranten op de 
tafeltjes, dat schijnt in Batavia allemaal te kunnen, maar in het binnenland niet. 
Erg best slapen kon ik niet, zonder deken was weer vreemd en de vermoeienissen van zo’n reis kom 
je ook niet in één nacht te boven.  
Al vroeg was ik weer op de been, genietend van de bijna Hollandse ochtendstilte, dat is door het vele 
gedierte in het binnenland niet mogelijk. Na gewassen, gegeten en weer eens een echt zondags pak 
aangetrokken te hebben, waarbij schoenen en koppel weer eens mooi gepoetst, ging ik naar de kerk 
in de kathedraal. Weer eens in een mooie grote, echte kerk. Na afloop liep ik even om, wist zo gauw 
geen raad met de verdere morgen en kwam bij de Victoria-bioscoop, die juist zou beginnen, dat mocht 
ik niet laten schieten. Zo’n film moet men tweemaal zien en ik genoot weer evenveel. 
Ik kwam te laat thuis voor het eten, maar dan maar niet. Met nog twee man ging ik eens wat kennis-
sen aflopen in Tanah Tinggi. 
’s Avonds ging ik met Gerrit Horn naar het concert in de ‘Welfare schouwburg’, een heel mooi concert. 
Maandag had ik het druk en geweldig mazzel met liften. Eerst naar de Javabank voor diverse jongens 
die ermee in hun maag zaten, vooroorlogs Indisch geld omruilen tegen nieuw. Dat was zo klaar, toen 
naar het 10

e
 bataljon voor patronen, maar daar werd mijn laatste hoop de bodem ingeslagen. Ik wist 

dat 8 mm-munitie bijna niet te krijgen was en dat wat er was, Japans was, maar dat de Jappen zulke 
rare munitie zouden hebben, dat zelfs deze 8 mm niet in mijn pistool past, dat wist ik niet. 
Veel hoop het wapen nog te kunnen gebruiken heb ik niet meer, of ik zou het moeten kunnen laten 
vermaken op 7,7½. 9 gaat niet, dat heb ik al geprobeerd. 
Ik ben toen maar naar ‘Decca-park’ gegaan, waar ik ook de jongens weer ontmoette. Samen zijn we 
naar de al even mooie gekleurde vliegersfilm geweest, die daar draaide. We hadden wel geluk met de 
films. Uit de film ben ik naar Priok gaan kijken, daar is het veel drukker dan voorheen, het materiaal 
voor de eerste divisie komt aan- en de uitvoer van rubbers, tin en kopra neemt toe. 
’s Avonds zijn we naar de officiële opening geweest van de kantine in de tangsi, nu een AAT-kazerne. 
Een luit opende de kantine en sprak een woordje waarbij hij de AAT (aan –en afvoertroepen) ge-
dwongen vrijwilligers noemde, wat waar is, want op een gemene manier zijn deze jongens voor Indië 
geronseld. Het is en blijft het grootste gajes van de Nederlandse troepen op Java, maar toch moet 
iedereen respect hebben voor de manier waarop ze zich door de moeilijkheden hier heenslaan. Met 
iedere week een reis Batavia-Bandoeng en terug hebben ze een moordend leven. Een gehele dag in 
deze vreselijke cakewalk te zitten doet alle eetlust verdwijnen, zodat er al mannen met ondervoeding 
in het ziekenhuis liggen en ook wel met stukgerammelde ingewanden, al hebben we nu allemaal een 
brede leren buikband gekregen. Ze hebben het zwaarste leven van alle soldatenkorpsen en krijgen 
alleen het slechtste van Indië te zien, waar ze tegen hun zin heengegaan zijn. 
Er was een cabaret van 5 man, 4 man en een meisje. Ze hebben ons een onvergetelijke avond 
bezorgd. Nog nooit heb ik zo echt van een cabaret genoten. Was het zo goed en hoe kwam dat nu? 
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Alleen omdat ze ons doorgaans niet beter weten aan te bieden van de dienst, dan vijfderangs artiest-
en uit Holland met een hele air, die zich op z’n minst martelaren voelen om zich zo voor de soldaten 
van hun kunst met grote K op te moeten offeren en die niets beter weten te doen dan ons een zootje 
schunnigheden ten gehore te brengen, denkend dat een soldaat niets liever hoort. Maar al zijn we 
onder elkaar niet kieskeurig met woorden, als ontspanning willen we wel wat anders. Maar nu dit 
cabaret, een meisje wat dadelijk alle harten veroverde, omdat evenals bij de overige spelers als het 
ware op de gezichten af te lezen was ‘wij zullen eens echt ons best doen jullie een plezierige avond te 
bezorgen’. Allen, ook het meisje (een Sumatraanse-Indo), hadden de hel van Thailand meegemaakt 
en hadden overdag hun gewone werk. Zelf hadden ze met de beste van hun groep, die nu in Holland 
is, alle liedjes gemaakt. Ze speelden met een vriendelijke Amerikaanse vrijmoedigheid, eigen aan 
allen die hier lang geweest zijn. Ernstig droevig, soms waren de liedjes zonder een zweem van 
schunnigheid, maar de ene maakte met zijn grappen wel dat het nooit te ernstig werd. Er waren 
liedjes over de hel van Thailand, herinneringen aan Holland en de toestand hier. Allemaal dingen die 
insloegen, voor het eerst kregen we door de dienst een avond die meer was dan alleen ontspanning, 
een avond waar veel goeds uit te leren viel, een avond die wij niet licht vergeten. 
Om 7.00 uur de volgende morgen waren we weer op pad en reden al door ‘Meester’. Om 14.00 uur 
waren we thuis om ons doodop, maar met een herinnering aan enige prachtige dagen, op onze 
stretcher te laten vallen, om tenslotte toch blij te zijn weer in ons mooie en vriendelijke binnenland te 
zijn teruggekeerd. We konden alles ingepakt laten staan, want morgen gaan we verhuizen naar Tji-
kalong. 
 

 
Achter de 2de sectie te Tjikalong. 
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Woensdag, 18 tot Vrijdag 20 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 10.00 uur vertrokken we woensdag uit Waroeng-Danas om Tjikalong te bezetten. Dit kleine in-
landse stadje ligt 1 km voorbij Tjinangsi, de zo uitermate bevriende kampong, waaruit op bevel van de 
Engelsen onze 3

e
 sectie zich zo schandelijk moest terugtrekken. Toen lag Tjikalong vol met 60 goed 

uitgeruste T.R.I-mannen, waarbij een Brits-Indisch luitenant met 6 man. Bij het steeds meer opdringen 
van onze compagnie, die hen nooit met rust liet, hebben deze T.R.I-ers zich gevoegd bij een groep 
van 200, die weer een onderdeel was van de 6000 die iets verder lagen. Deze werden 25 km verder 
meer gesteund door Poerwakarta, waar het aantal geregelde T.R.I op 20.000 geschat wordt. Alleen 
enige bevriende kampongs voor ons, die het de T.R.I. onmogelijk maakten ons ongezien te naderen, 
want de duizenden ogen in die kampongs keken voor ons. Ondanks de macht die de Republiek dus 
op ons had kunnen hebben, konden wij er maar eenmaal in slagen om op onze patrouille van een half 
of heel peloton, contact te krijgen met de vijand. Dit kostte ons 1 gewonde, maar hen 2 doden. 
11-R.I. die eenmaal in onze plaats daar een actie heeft uitgevoerd, verloor er 2 man: kopschoten van 
Brits-Indische scherpschutters. Deze toestand was echter onhoudbaar, de bevriende kampongs 
waren niet veilig genoeg. Daarom werd Infanterie-1 KNIL naar Tjikalong gestuurd om dit T.R.I-nest uit 
te roeien. Met 2 compagnieën hebben die mooi werk gedaan en de T.R.I uit het stadje verdreven, wat 
letterlijk volgekrijt staat met spreuken en scheldwoorden aan ons adres. De T.R.I. heeft de wijk ge-
nomen naar de bergen, enige kilometers verderop. 
Ondertussen moesten wij een andere legerplaats hebben voor de komende natte moesson. Waroeng 
Dannas was daarvoor ongeschikt en de luit vroeg aan om Tjikalon te mogen bezetten. Dat werd een 
lange administratieve weg, wij mogen maar 5 km langs de grote weg bezetten en alleen dan verder 
gaan als de bevolking om bezetting vraagt. Nu was dat niet zo’n moeilijkheid want de bevolking van 
Tjinangsi zit te springen om bezetting. 
De toestemming kwam af om in het begin van Tjikalong te gaan zitten, zodoende Tjinangsi het best 
beveiligende, maar op dezelfde dag werd (al is er nooit oorlog geweest) de wapenstilstand gesloten. 
Zodoende is onze positie de volgende: wij liggen in vrij goede huizen in het begin van Tjikalong. Twee 
km verder ligt de T.R.I., daartussen ligt niemandsland, wat geen 50 meter voorbij onze post al begint 
en waar geen van beide partijen mag komen. Alleen mogen wij er komen om te opereren tegen de 
diverse bendes die zich ook aan de Republiek niet storen.  
Nu zijn in het stadje veel mooie verlaten huizen van Republikeinen. Wij storen ons dan ook in zoverre 
niet aan de wapenstilstand, dat wij in het stadje de nodige meubels op gaan halen om het ons geriefe-
lijk te maken. Dat is hier nu eenmaal even onontbeerlijk als djongossen en baboes, als men hier geen 
dienst heeft moet men ook volledig kunnen rusten. De dienst is evengoed al te zwaar, meer als de 
helft van ons peloton ligt in het hospitaal aan allerlei ziekten, hoofdzakelijk voortkomende uit de zware 
dienst. 10 à 20 pond zijn we allemaal al afgevallen. 
Maar al te vaak worden de moeilijkheden hier onderschat. Zo hebben we bijna allemaal dysenterie 
gehad, dat is hier heel iets anders dan in Holland. Het is een ernstig besmettelijke ziekte, welke zoals 
men in alle boeken en kranten kan lezen te voorkomen is als men zorgt voor onbesmet drinken, eten, 
waswater en goede latrines. Mooie theorie, latrines en eten is te doen en we drinken nooit anders dan 
thee, maar de kok heeft zijn buik vol van theezetten en eten koken. Water warmen voor de pannetjes 
om te wassen is niet alleen ondoenlijk, ook kunnen de tankwagens niet in deze vraag naar water vol-
doen. En dan het wassen, om alle huizen zijn wasputten. Deze zijn afgekeurd en ook zonder dat zou-
den we ze niet gebruiken. Het enigste dus wat over blijft is de kali, maar zelfs die is hier afgekeurd. Als 
men zich echter niet wast, wordt men zeker ziek en dus wassen we ons toch in de kali. 
Zo zijn hier nog veel meer voorschriften om diverse ziekten re voorkomen. De dienst moet echter 
doorgaan, zouden we daarenboven al deze voorschriften in acht nemen, dan lagen we zeker in 2 
maanden aan oververmoeidheid op het kerkhof. Nu hebben we tenminste nog de meeste kans dat we 
de ziektes mislopen. 
Zeker, we hebben het geweldig naar ons zin, maar niet alles gaat voor de wind. Maar met een kamer-
aadschap als hier hebben we zelf maar zelden erg in onze eigen moeilijkheden, pas bij het voort-
durend verdwijnen van jongens naar het hospitaal, viel het ons op. 
Ik had in het huis waar onze sectie in geplaatst werd, weer dadelijk het kleine donkere slaapkamertje 
opgezocht. Een inlander gebruikt geen klamboe, maar slaapt in een kamertje waar nooit licht komt en 
dus ook geen muskiet. Mijn eerste werk was van de bovenste helft van de buitenmuur het bamboe-
vlechtwerk weg te snijden, zodat ik een mooi licht kamertje voor mij alleen heb. Vlug in de kampong 
een klein tafeltje en een stoel gezocht. Een nieuwe djongos bood zich aan en begon de zaak schoon 
te maken en even later waren we gezellig geïnstalleerd en hier hoeven we ook niet bang te zijn voor 
de aanstaande tropische regens, die rond de Gedeh al vaste gewoonte zijn, om 17.00 uur ’s middags 
en die ook hier steeds toenemen. 
Donderdag de gehele dag bezig geweest met een grote prikkeldraadversperring om het kamp te leg-
gen om de wacht te verlichten. 
 
 



 171 

Vrijdagmorgen een mooie lange patrouille gehad door niemandsland, om enige kleine gewapende 
bendes op te sporen die niet tot de T.R.I. behoren. We kwamen door kampongs die geheel verlaten 
waren. In andere kampongs was het volk nog aanwezig, maar groette angstig. Maar ook kwamen we 
door Tjinangsi waar de mensen uit hun huizen kwamen of even hun werk in de steek lieten om lach-
end naar ons te kijken en overal klonk het vriendelijk “tabé toean” of “tabé djoerakan”.  
’s Middags ben ik ook eens op zoek gegaan naar een kist. Die staan hier in ieder leeg huis en al heel 
wat jongens hadden er een. Het is gemakkelijk om spullen in op te bergen, die daar beter in blijven als 
in de kidbags.  
 
Zaterdag, 21 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
De meesten waren vanmorgen op patrouille en met de 2 overblijvenden en de djongos heb ik alle 
spullen naar buiten gegooid. We hebben de hele tent ingespoten met DDT en daarna de muren 
gekalkt en de vloer weer geschrobd, zodat we nu een heel mooi huisje hebben. 
Na de middag zijn we allemaal aan het timmeren gegaan om onze kisten in vakjes te verdelen; zo ben 
ik weer eens een hele dag hard aan het werk geweest. Dat is zeker in geen half jaar meer gebeurd. 
Verder hebben we hier het gewone leven van wachtlopen en eieren ruilen, onze 2 voornaamste bezig-
heden de laatste maanden. Eten verleren we hier, de eieren houden de fut erin. 
De wacht bestond de eerste nacht uit 8 man, maar was teveel voor 2 halve pelotons. Maar na het 
aanleggen van het prikkeldraad is het nog maar 4 man en 2 overdag. Degenen die ’s avonds na 22.00 
uur en overdag wacht hebben zijn vrij van patrouille. De anderen gaan de volgende morgen op pad. 
We staan 2 uur ’s nachts of 4 uur overdag op wacht in de 24 uur en een klein gedeelte kan dan af en 
toe een gehele nacht slapen, maar heeft dan patrouille. 
 
Zondag, 22 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanavond heeft de dominee een causerie gehouden over ‘wereldpolitiek’. 
De tegenstelling tussen Amerika en Rusland, de uitbarsting die haast zeker moet komen en het ge-
bruik van raketten en atoombommen. De atoomspionage in Canada die geen atoomspionage was, 
maar een spionage van het nieuwe front, omdat de sterkste verdedigingsgordels in de wereld op het 
ogenblik van de ene zijde in Noord-Canada, van de andere zijde in Noord-Siberië liggen. Over de 
Noordpool liggen Amerika en Rusland heel dicht bijeen en voor raketten en vliegtuigen is de pool 
geen hinderpaal. Al deze dingen werden door de dominee prachtig behandeld en gaven weer eens 
een duidelijke kijk op het wereldgebeuren. En ook hoever wij hier in alles achterraken.  
Het was dan ook een heel mooie en leerzame avond. 
 
Maandag, 23 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 18.00 uur vanavond was er heilige mis en om 19.00 uur hield de pater een causerie over de radio. 
Redes van pater de Greve, die hier zo’n storm van verontwaardiging hebben doen opgaan.  
Bijna iedereen was op de lezing aanwezig. Hier onder allerlei jongens viel het mij al meer op dat bijna 
ieder van wat voor richting ook, altijd graag naar de Greve luisterden, vandaar dat nu eenieder be-
nieuwd was eens de waarheid te horen over deze rede. 
Wie goed geluisterd heeft, heeft duidelijk kunnen merken dat de eerste rede over het onderwerp ge-
heel niet voor Indië bedoeld was. Maar de Maleise leraar die erbij gehaald werd heeft de verwarring 
veroorzaakt. Nu moet even voorop gezet worden dat al deze leraren in de nieuwe divisies afkomstig 
zijn uit een Hollands kamp in Australië. Dat is dan ook een van Indisch grote aantrekkelijkheden. Ook 
vroeger gingen geen slappelingen naar Indië en duidelijk kan men dan ook merken dat hier mensen 
zitten met veel en grote fouten, maar dat van hoog tot laag geboren pioniers zijn. De sterkste karak-
ters die Nederland had, zitten hier en deze kunnen door de hel waarin ze geleefd hebben weleens 
afdwalen, maar kunnen nooit werkelijk slecht zijn.  
Wat ons als nieuwe troepen aangaat, heel vele hebben in die eerste weken een fout begaan, die ze 
nooit meer zullen maken. 
Maar mag iemand aangekeken worden op een misstap. Op de eerste plaats kwam men plotseling in 
een geheel nieuw, zo sensationeel leven, dat zelfs de sterksten zichzelf niet meer waren. Daarbij 
kwam de hitte die het bloed doet bruisen en dan kwam men in een land waar geen blad voor de mond 
genomen wordt, maar waar men alles ronduit zegt zoals het is. En ten slotte nog de dunne kleding, 
dat alles deed het gehele leger even schudden als een aardbeving en deed sommigen denken dat het 
al gevallen was. 
Maar een paar weken duurde de storm in ieders binnenste. Maar toen eenieder weer tot zichzelf 
kwam, stonden wij verstomd dat de verliezen zo gering waren en als wij nu de berichten uit Holland 
horen, dan moeten wij gaan geloven dat men daar na 1½ jaar nog de storm van de bevrijding niet te 
boven is, terwijl zij hier voor de burgers maar een half jaar en voor de militairen maar 2 weken ge-
duurd heeft. Zou dat misschien het karakter bepalen? 
Toch zou ik graag eens willen dat Pa eens precies zoals hij dat zelf ziet, schrijft over de diverse toe-
standen op dit en ook ander gebied. Er is bij ons een onverzadigbare nieuwshonger. Alle dagen is de 
vraag “is er nog geen post” en als de post doorgelezen is, is het “is er nog nieuws” en dan is het 
meestal teleurgesteld “nee niets”. En dat komt hoofdzakelijk omdat er in de diverse brieven nooit iets 
anders staat dan allerlei stads-, buurt- of dorpsnieuwtjes, die ons niet in het minst interesseren. Er is 
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hier een angst om afgestompt te worden, straks in de wereld terug te komen en van niets meer te 
weten. Wij hebben ook niets aan romans of dergelijke, maar veel meer aan geschriften op politiek, 
maatschappelijk, technisch of wetenschappelijk gebied om op die manier niet achter te raken in onze 
algemene ontwikkeling. Schrijf over zoiets en stuur een pakketje met diverse kleine boekjes en ge-
schriften over van alles en nog wat. Wat ook erg deprimerend werkt, is dat de meesten die de waar-
heid over Indië schrijven, niet geloofd worden.  
Ondertussen ben ik geheel afgedwaald van de causerie van de pater, die ons in elk geval overtuigd 
heeft dat H. de Greve niet ons naar beneden gehaald heeft, al zijn wij het nog niet op alle punten met 
hem eens. We schoten allemaal in een lach om de jongen die volgens H. de Greve dat bezwaar had 
tegen dienstkeuringen. Al is deze jongen diep te beklagen, voor zo’n jongen zal de strijd hier ondraag-
lijk zwaar worden. Van deze mannen gaan de meesten naar de bliksem. Hier in Indië moet men zich 
om gezond te blijven zéker eenmaal per dag geheel wassen. In de best ingerichte wasgelegenheden 
heeft men douchekamers of mandiebakken, waar men het water uit schept en over zich heen giet, 
maar altijd zijn deze lokalen voor velen tegelijk. Maar hier is men voor het wassen dikwijls aange-
wezen op de kali’s. Dikwijls langs een grote weg, soms in een kampong en is het ook heel gewoon dat 
soms ook inlandse vrouwen daar komen baden en grappen daarover worden niet geduld. Wij zijn daar 
aan gewend en vinden het heel gewoon. Maar als de jongen, waarover H. de Greve het heeft hier, 
dan moet hij al heel sterk zijn om de strijd die hij zal krijgen te overwinnen. De meeste conservatieve 
nette ouders in Holland hebben hun kinderen een diepgaand schaamtegevoel ingeprent en nooit 
wordt gesproken over verhoudingen tussen jongen en meisje, met het gevolg dat velen als zij trouw-
en, nog van niets weten. 
Deze struisvogelpolitiek is misschien goed voor hen die altijd in de buurt van huis blijven en ook niet 
teveel de stad leren kennen, maar voor hen die van huis wegtrekken is het gevaarlijk, dat hebben wij 
te goed ondervonden. Ikzelf heb het daardoor de eerste weken in Batavia moeilijk genoeg gehad en 
dan had ik in Purmerend en later in Hoorn, Noordwijkerhout en overal waar wij maar gezeten hadden 
al genoeg gehoord om zo ongeveer te weten wat er te koop is. Het meeste heb ik geleerd van een 
communist uit Purmerend, op een middag toen het regende en hij dat alles vertelde speciaal voor de 
jongens die naar Indië gingen. Juist voor hen die net opgevoed waren heeft hij alles rechtuit, zonder 
omhaal maar toch zonder stotend te zijn, verteld. Daar ben ik hem nu nog dankbaar voor, maar wat 
moet een jongen die zo uit Holland komt, hoogstens wat hoort door vuile praat van kameraden, die 
nieuwsgierig maken en zo in Indië uit Holland aankomt. 
Het zou heel wat beter zijn als jongelui van 17, 18 jaar door de ouders op een nette maar volledige 
manier werden ingelicht, dan zou geen nieuwsgierigheid het tot verkeerde dingen brengen. Kennen zij 
zuiver de verhoudingen en weten de grens en nog beter is het, als zij ook nog zodanig worden inge-
licht over de mogelijke gevolgen, zodat de angst daarvoor hen al zou weerhouden. Want lang niet 
iedereen heeft hiervoor aan de kracht van zijn godsdienst genoeg. 
 
Ondertussen ben ik weer een eind afgedwaald, ik had het over de lezing van de pater die na afloop 
nog hele debatten uitlokte, waarover ik het niet wil hebben. 
De pater en de dominee zijn 2 personen, die door hun functie en hun rang als kapitein tussen man-
schappen en officieren in staan. Beide zijn geweldig gezien bij allen in het bataljon. 
Als de officieren dingen hebben die zij geheim willen houden, vergeten zij meestal dat de dominee en 
de pater erbij zijn en zo komen wij dikwijls aan nieuwtjes die helemaal niet voor ons bestemd zijn. 
Vooral de dominee vindt het prachtig om nieuwtjes aan de jongens te kunnen vertellen. Dit is een 
nogal gezette vriendelijke man. De pater is iets hoger en ernstiger, maar beiden kunnen zich heel 
goed in ons leven verplaatsen en is geen moeite teveel om voor ons wat gedaan te krijgen. En als 
iemand wil vertellen dat ze toch maar een gemakkelijk leven hebben, dan kan hij zelfs repliek krijgen 
van totaal ongelovigen en ze kunnen ook hartelijk lachen om een grap die men in alle gezelschappen 
niet eens zou willen vertellen. 
Ook als brug tussen de officieren zijn ze onmisbaar en dikwijls horen wij dingen die de officieren in 
een duidelijker daglicht stellen, wat de verhouding verbetert. Zo vertelde de pater vanavond dat de 
kolonel vanmorgen niet te genieten was, hij was naar Batavia geweest en had daar de filmwagen die 
ons zou bezoeken op het binnenplein van de ‘Welfare’ gevonden, men had geen film. Terwijl in Bata-
via steeds 3 films draaien, is er geen film voor de jongens in het binnenland. Dat is iets wat ons, de 
soldaten, raakt en het doet goed te horen dat de kolonel dat zich zo aantrekt. 
Zo ook wat de rantsoenenvermindering betreft, hierover hebben alle hogeren, zelfs de generaals, 
protest ingediend, ook daar hadden wij geen idee van. Wij hadden juist gedacht dat een of andere 
idiote generaal dat uitgevonden had. Sinds een paar weken namelijk zijn wij en meerderen ‘rustend 
bataljon’ geworden. 
Waaruit die rust met onze dienst bestaat, weet zelfs generaal Spoor niet, maar ondertussen heeft men 
het voedsel dat al heel slecht was, nog verminderd, met gevolg dat de hospitalen steeds voller word-
en. Melk krijgen we nu een half blikje in de week, suiker dito, maar fruit, chocolade en vis (onmisbaar 
voor de rijst), krijgen we helemaal niet meer. Ook op al het andere is bekrompen, zodat nu alleen nog 
eten klaargemaakt kan worden dat alle eetlust (die men toch al zelden heeft hier), meteen doet ver-
dwijnen.Op de vraag wanneer wij weer naar Holland gaan, antwoordde de pater dat de adjudant van 
generaal Spoor gezegd had, dat als alles bleef lopen zoals het nu ging, wij halfweg het volgende jaar 
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gedemo-biliseerd zullen worden. Natuurlijk niet als de toestand verscherpt, waar hoegenaamd geen 
kans op is. Het lijkt er veel meer op dat de onderhandelingen zullen slagen. 
Nu, tegen die tijd heb ik wel zoveel van Indië gezien om weer hartgrondig te verlangen weer eens een 
tijdje in Holland te gaan kijken. 
De wapenstilstand schijnt er nog niet door te zijn, wel is men er over aan het onderhandelen. 
 
Toen ik weer op de kamer kwam lag daar een papier, waarin eenieder zich op kon geven voor para-
chutist. Als mij dat in Batavia aangeboden was, had ik het met 2 handen aangegrepen, maar nu denk 
ik er niet meer over. Nu is hier nog veel te doen, maar voor parachutist wordt het te laat en tenslotte 
wil ik niet meer uit ons prachtig ploegje vandaan. We hebben nu te lang al lief en leed samen gedeeld 
en ook wil ik niet mijn hele leven soldaat blijven. En zeker heb ik geen zin om echt soldaat te worden, 
na zo lang in een gewapende reisvereniging gezeten te hebben. Een goede kameraadschap is meer 
waard dan discipline. Ik zie mij al als dienstplichtige of parachutist grapjes staan te verkopen tegen de 
kolonel of een luit of hun ongezouten de waarheid zeggen. 
 
Dinsdag, 24 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Na een zware patrouille vanmorgen hadden we vanavond kantineopening. Eindelijk na Tanah Tinggi, 
weer een echte kantine, een uitgesloopt bamboe huisje, gekalkt en wat versierd, een klein podium, 
een klein hokje als buffet, waar bananen, katjang (pinda), ranja en zelfs borreltjes te krijgen zijn. 
Mooie stoelen en tafeltjes hebben de extremisten in hun legerhuizen laten staan en zo hebben we een 
pracht kantine, waar zowel de compagniecommandant, als sergeants en soldaten komen. Zodoende 
is het niet een officierskantine en mag er sterke drank verkocht worden, wat in zo’n kleine compagnie-
kantine toch niet tot rare dingen kan leiden. 
Het gehele zaakje is in elkaar gezet door een jongen die zich er behoorlijk voor uitgesloofd heeft, 
natuurlijk met de nodige medewerking.  
Deze openingsavond moest een feestavond zijn en werd het ook. Er werd gezongen, voorgedragen, 
gespeeld en zelfs getapdanst, want we hebben van alles in de compagnie. Tot 23.00 uur bleef er een 
echte feeststemming. Toen gingen we naar huis. De officieren trakteerden op een borrel, zodat de 
soldaten er met hun maandrantsoen vandoor gingen. 
Zo zaten we dan, 2 pelotons van de compagnie met de staf, op de wacht na, allen in de kantine feest 
te vieren, terwijl pas 5 km achter ons de eerste Hollandse post ligt, ons laatste peloton. Maar geen 8 
km voor ons liggen 6000 goed getrainde en bewapende, zelfs met mitrailleurs en mortieren uitgeruste 
vijanden en niemand die een moment aan hen dacht, al zijn wij hier maar met 40 gezonde mannen. 
Zo zeker weten wij dat ze ons niet durven aanvallen en het zijn juist steeds deze omstandigheden die 
door de mensen in Holland, als wij het schrijven, niet geloofd worden. Toch is het de volle waarheid, 
waar wij al geheel aan gewend zijn. 
 
Ik heb laatst een pakje weggestuurd waarin ook de koker, de broche en de armband die ik niet apart 
per luchtpost op durfde te sturen. Het kan echter wel 2 maanden duren voor het over is per zeepost.  
Een paar dagen terug heb ik een brief geschreven aan pater van Baarsen, maar ik heb nergens het 
adres meer kunnen vinden. 
 
Donderdag, 26 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen een lichte patrouille rondom het stadje, want er is een nieuwe loerah gekozen. Bij de 
patrouille viel het op dat de meeste burgers weer in hun huizen zijn teruggekeerd, en ook hier in deze 
betrekkelijk grote kampong hebben wij volledig het vertrouwen van de bevolking gewonnen. Alleen de 
mooie huizen staan nog leeg, maar hierin vindt men allerlei bewijzen dat de bewoners in de rubber-
cultuur gezeten hebben, dat wil dus zeggen dat ze de bomen van de Hollandse ondernemingen 
afgetapt hebben en deze durven nu niet meer terug te komen. 
Vanavond was het mijn beurt voor de film in Tjiandjoer, maar toen ik hoorde dat er een lezing zou zijn 
van een rubberondernemer over zijn beklimming van de hoogste berg op Java, heb ik de film maar 
aan een ander over gedaan, echter noch film noch lezing zouden doorgaan. 24 uur zware dienst en 
harde strijd stonden voor de deur. Een strijd zoals nog nóóit ergens anders gevoerd is.  
 
Spionnen kwamen binnen met het bericht dat de T.R.I. 2 km van het kamp een zware mortier had op-
gesteld en aan de zijkant van het kamp moesten op 300m 200 uitstekend bewapende T.R.I. liggen. 
Nu, dat vonden wij net echt lijken, wij zijn met 50 man, bruikbare zieken mee. Al konden we eenvoudig 
niet geloven dat de heren zo’n lef zouden hebben, maar meer om de hoop dat ze nu eindelijk eens 
zouden komen. Uit voorzorg werden de nodige maatregelen genomen, wat een enigszins gespannen 
stemming veroorzaakt, wat erop neer komt dat de T.R.I. de benen al zou hebben genomen, alleen al 
als zij al die vrolijkheid gezien en grappen gehoord had, die vanavond de ronde deden.  
 
De Amerikaanse helm werd klaargezet tegen mortierscherven, patroonband, geweer en fosfor hand-
granaten werden voor de greep gelegd, de wachten verdubbeld, van 4 enkele posten werden dubbel-
posten gemaakt en we gingen gekleed naar bed. 
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Vrijdag, 27 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Van 24.00 tot 2.00 uur had ik de wacht. Het was niet zo donker als wij van een maanloze nacht ge-
wend zijn, op 3 meter afstand was iemand behoorlijk zichtbaar. Twee uur lang zaten we in de rieten 
ligstoelen ieder geluid af te luisteren. Een sigaret en een kom thee zorgden voor wat afwisseling en 
honden, katten en klapperratten zorgden wel dat onze aandacht niet verslapte. Maar toen we werden 
afgelost had nog geen extremist zich laten zien en hadden we geen schot gelost en teleurgesteld 
doken we weer in bed om er om 5.00 uur weer uitgerammeld te worden. Maar dat ging zomaar niet, 
wat moeten we uit bed doen zolang het eten nog niet klaar was, zodat we nog wat bleven liggen 
soezen. “Boem, boem”, klinkt het plotseling in het noorden, en nog maar half wakker denken we, de 
mortier van de vijand begint te spuwen. Doodrustig wachten we af tot we hier of daar de ontploffing 
van de granaten zouden horen, dat dat ook op ons eigen hoofd kon zijn, daar werd gewoon niet aan 
gedacht. Echter de ontploffingen blijven uit. Even later is het eten klaar en in 5 minuten zijn we uit bed, 
gekleed en zitten te eten, overall met ritssluiting, sokken, sluipschoenen met één strik, pet op en ons 
ochtendtoilet is klaar. We maken grappen over de vijandelijke mortier met granaten die niet ontploffen, 
als het “boem, boem” weer klinkt. Dat geeft gelach want het blijkt nu de reuzen “bodong” (tam-tam) 
geweest te zijn, die deze morgen voor het eerst slaat, om de mensen op te roepen tot gebed. 
Om 6.30 uur staan 40 man onder leiding van de CC klaar voor een actie tegen de mortierhelden. Dit 
instrument moet nog steeds beginnen te schieten en ook de aanval laat op zich wachten. Wij ver-
moeden echter dat er een andere reden is voor de verhoogde activiteit van de T.R.I. 
Eergisteravond is voor het eerst hier een sectie ’s avonds op patrouille gegaan en in hinderlaag gaan 
liggen. Toevallig komt er een T.R.I.-man in de rug die een handgranaat midden tussen hen in gooit op 
de weg, echte T.R.I-onzin, deze heren zijn zo bang voor hun eigen handgranaten dat ze er als ze van 
de fabriek komen, een stuk vuurkoord aan doen, waardoor de springtijd van 4 à 5 seconden op 4 à 5 
minuten wordt gebracht, zodat je nog tijd hebt om 1 km weg te lopen of een tijdje te gaan handballen. 
De handgranaat die naar deze sectie gegooid werd, had zelfs een kwartier werk om te springen. 
De vijand heeft misschien door dit voorval gedacht dat wij iedere nacht zo een sectie wegstuurden en 
wij geven ze nog wel zoveel moed toe, dat ze in staat zijn met 200 man en een zware mortier, 11 man 
aan te vallen. 
Maar vannacht is er geen patrouille uitgegaan. Onze sectie moet voor rugdekking zorgen en loopt dus 
achteraan en dan gaat het in gewone patrouilleformatie voorwaarts. Man na man achter elkaar, de 
secties om en om achter elkaar links of rechts van de weg. De vlakte over, de bergen in, tot er ver-
spreid moet worden en we in linie over 3 bergruggen trekken. Een moordend werk, steeds de steile 
hellingen op en af, door rubberbossen, alang-alang struikgewas of rulle losgehakte grond. Drie man, 
geen extremisten, maar mensen die wat weten kunnen, worden meegenomen en krijgen de mortier-
granaten te dragen. Dat wordt voor mij wat lichter, want 9 granaten sjouwen als je ook je eigen spullen 
nog hebt, valt niet mee. Later gaat het weer in patrouilleformatie over een pad langs een helling, dat 
steeds op dezelfde hoogte met de hellingen meedraait. Als echter de kaarten niet deugen moeten we 
weer berg op en af tot aan een kampong. Daar ga ik met Rinus Ott, de sectiecommandant het terrein 
verkennen om stellingen te zoeken voor de afsluiting. Als dat klaar is wordt ieder op zijn plaats ge-
bracht, het eerste peloton heeft van een berghelling af de andere kant onder vuur en gaat onze 
andere sectie de kampong doorzoeken. Er wordt niets meer gevonden, al schijnen er ’s nachts 20 
man met geweren en handgranaten geweest te zijn. Dat vertellen 2 spionnen, die door onze CP erop 
uitgestuurd zijn. We gaan de kampong weer uit en naar de weg, waar rust gehouden wordt. De meest-
en vergaan van de dorst, hadden teveel op klappers gerekend en geen kruikje thee meegenomen. 
Dubbel stom, want vanmorgen hadden ze al kunnen weten dat het nu geen tijd zou zijn om klappers 
te plukken. Ook hadden ze kunnen weten dat ze in de bergen maar zelden groeien en ten slotte dat 
het op een actie van de gehele dag niet raadzaam is om uitsluitend klapperwater te drinken, dat maakt 
de spieren slap en de knieën stijf. Maar al was ik van een ander, je beste kameraden laat je niet in de 
steek en mijn kruikje was dan ook al lang leeg. 
Er werden twee man weggestuurd om naar Tjikalong te gaan om een auto te halen met een paar C.P-
ers en de tolk en om meteen een gamel thee mee te nemen. Ondertussen werden de 3 man die inge-
pikt waren in de bomen gestuurd om klappers te halen, die hier in de vlakte wel waren. Ik was van-
daag onverwoestbaar en vermoeidheid was er niet bij. De hele tijd heb ik geholpen om klappers aan 
te slepen voor de jongens op de post, de majoor en de luit, maar toen de auto kwam met een grote 
gamel thee, was die toch ook gauw leeg, al had ik wel gezorgd dat mijn fles weer vol was. Na een 
uurtje ging het weer voorwaarts. Nu liep onze sectie voorop. Het scheen menens te worden, want het 
ging naar de kampong waar de 20 peloppors heen waren. Dat moesten lui zijn van een eigen organi-
satie die echter in verbinding moesten staan met de T.R.I, want daarvan getuigden de handgranaten.  
Er moesten twee verkenners 50 meter voor de troepen uit, dat was net iets naar mijn zin. Rinus liet mij 
er nog een uitzoeken, niet direct de dapperste, maar een die goed uitkijkt en die had ik tenslotte het 
liefst. De een is nu eenmaal anders dan de ander en ik kan er ook niets aan doen dat ik haast niet 
bang kan worden. Dat heeft mij al enige malen een woedende uitbrander gekost van verschillende 
jongens, als ik een grap maakte over een op ons gemikt en natuurlijk overvliegend extremistenschot. 
Ieder aan een kant van de weg en goed oplettend gingen we voor de ander uit. Ik was ervan overtuigd 
dat de vijand zich wel koest zou houden, maar als zij verrast werden, zou dat hen van schrik tot daden 
kunnen brengen. Overigens hadden de vijanden niets anders dan speren en handgranaten. Het  
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eerste is gemakkelijk te ontduiken of af te weren, de laatste kan men beter oprapen en vasthouden tot 
het koordje bijna opgebrand is, en dan teruggooien.  
We hadden een kilometer gelopen, langs een paar kampongs en veel wegversperringen, toen er een 
man aan kwam lopen, druk met zijn armen zwaaiend. Eerst dacht ik dat hij bang voor ons was en ik 
wuifde geruststellend, maar toen hij dichterbij was, riep hij: “kampong disitoe, ada lima orang djaket”, 
er waren dus in een kampong verderop 5 peloppors. Wij stuurden hem door naar de majoor en wacht-
ten af wat gebeuren zou. Even later kwam het sein ‘doorgaan’ en weer een heel stuk ging alles goed 
tot we langs een paar kamponghuisjes kwamen waarvan blijkbaar niet een van de bewoners ons in de 
gaten had. Maar net achter een van die huisjes zie ik een man staan met een lange stok aan zijn 
mond. Ik blijf even staan, de man blaast en suizend klieft een klein pijltje de lucht. Wat moet deze man 
die ons niet heeft bemerkt hier oefenen met dit zo gevaarlijke wapen als een blaasroer? Zo stil moge-
lijk sluip ik terug uit het zicht, ren om een omheining heen voor een huis waarin iemand dodelijk ver-
schrikt gilt “tabe toean” en sta plotseling achter de man met een luit “beréntie”. Met grote angstogen 
keert hij zich om, ziet een blanke met panteroverall, geweer met bajonet en klewang voor zich. Ik 
neem het blaasroer af en zeg “lekas djalan troes”, waarop hij voor mij gaat lopen. Ik geef hem over 
aan de achter ons lopende jongens en het gaat weer verder.  
We moeten een voetpaadje hebben aan mijn kant, dat van de weg af buigt, maar als we het gevonden 
hebben en er een eind ingaan, blijkt het het goede paadje niet te zijn en moeten we terug weer de 
weg op. Nu werd het moeilijker, want overal liepen hier paadjes, die de anderen en de sectiecomman-
dant ons steeds in wilden laten gaan, al was duidelijk te zien dat deze paadjes overal dood zouden 
lopen op de woningen of het werk van de mensen die er gebruik van maakten. Wij moesten een pad 
hebben naar een kampong, dus een pad wat steeds door veel mensen belopen werd. Omdat het 
echte pad veel verder lag dan wij dachten, begon ik tenslotte aan mezelf te twijfelen, maar toen wij er 
ten laatste waren bleek mijn theorie toch goed te zijn, want dit bleek nog meer als het eerste een ge-
heel kaal gelopen, veel begaand pad te zijn. 
Bij de kampong ging ons peloton de brede kali langs door de diepe bedding, om zich te verdelen. Ik 
liep weer voorop, Rinus Ott als sct.-Cdt. achter mij. Omdat de stroom dan weer rechts, dan weer links 
langs de hellingen stroomde, zodat wij af en toe moesten oversteken en tot over de enkels door het 
water moesten en dan moest men toch uitkijken wilde men geen anderhalve meter diep stappen. 
Soms moesten we tot de enkels door de bagger of over rotsen klauteren. Zo gingen we 200 meter 
door en nog was het eind van de kampong niet te zien, die wij volgens de kaart toch bereikt moesten 
hebben. Rinus zette dan ook de posten maar uit en samen gingen we op verkenning. Het was nog wel 
300 meter voor het sawahveld achter de kampong weer tot aan de kali liep. Voorzichtig slopen we 
gedekt door het bamboe naar het hek waar we uitzicht hadden over de sawahs en daar liepen op 200 
meter een rij inlanders met lange dunne stokken en klewangs. Wij twijfelden er niet aan of het waren 
de peloppors. Snel werd besloten niet te schieten om geen argwaan te wekken. Ik zou er toch hoog-
stens één raak kunnen schieten en Rinus had met zijn sten geen kans en na het eerste schot zouden 
ze toch in de sawah duiken. We slopen weer terug, Rinus ging de sectie ophalen en ik de luit opzoek-
en. Nu ging het dwars door de kampong; het was een heel gezoek, maar tenslotte had ik toch de luit 
gevonden en vertelde wat wij gezien hadden. Meteen liet de luit verzamelen en ik rende weer van de 
ene kant naar de ander om de sectie en de majoor op te halen. Toen ik eindelijk weer bij de luit terug 
kwam, bleek dat we in plaats van een nieuwe actie te beginnen, dat het werk afgelopen was. Sobari 
de hoofd-C.P-er en onze tolk die met Sobari samenwerkt, hadden zich naar de sawahrand begeven 
en daar de toestand uitgezocht en wat was nu het geval, de gewapende mannen die wij gezien 
hadden waren geen peloppors, maar achtervolgers van de peloppors. 
Vanmorgen vroeg waren de 20 peloppors in het dorp gekomen. De kampong ligt 5 km van ons kamp 
in extremistisch gebied. Alleen bij een patrouille waren we er eenmaal doorgekomen en ook de nacht-
patrouille was in deze kampong geweest en er met de handgranaat bestookt. De bevolking die op 
deze tochten gemerkt had hoe wij optreden en ook vanuit de bevrijde kampongs genoeg gehoord had, 
heeft blijkbaar een haat opgevat tegen de peloppors.  
De mannen verzamelden zich, bewapenden zich met speren en klewangs en vielen de peloppors aan, 
die zich nog even verweerden met hun handgranaten die te lang werk hebben met springen, zodat 
men ze kon ontwijken, waarop ze de benen namen.  
Dit gebeurde in een kampong die niet onder onze controle staat.  
Er was voor ons dus niets meer te doen en we gingen rusten bij het huis van de loerah, waar we klap-
pers, zoete aardappelen en wat kleefrijst kregen, waarna we de terugreis aanvaardden, overal met 
lachende ogen begroet door de mensen die langs de kant van de weg zaten. Een rijkere beloning dan 
deze gezichten konden wij niet hebben.  
Na een eind lopen vonden we de auto’s waar we op gingen. Na een eindje rijden kwamen we aan een 
driesprong, de auto’s gingen rechts, maar een eind verder naar links stond een grote menigte, het was 
een kampong waarvan de bewoners zich verzameld hadden om ons te begroeten. Het was jammer 
voor die mensen, maar wij verlangden naar rust en vonden het niet erg dat de auto’s de andere kant 
op gingen. Dit is nu de stemming van het volk dat zucht onder de verdrukking van de Republiek 
Indonesia. 
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Zaterdag, 28 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 5.00 uur worden we gewekt. Onze en de 1

e
 sectie moesten op patrouille, de wacht had brand 

geconstateerd in Tjinangsi. We stonden perplex, Tjinangsi in gevaar, de meeste bevriende kampong 
en geen spion ontvangen om het te melden. Ik voelde mij weer fit en stond zo klaar, maar de meesten 
sputterden aardig, geloofden het niet. We gaan op pad, zijn nog geen 10 meter als wij op 200 meter 
afstand een vuurtje zien, waar een paar inlanders omheen lopen, iets heel gewoons want de inlander 
gaat tussen 4.00 en 5.00 uur uit bed en gaat dan vaak een vuur stoken om muskieten te verjagen en 
de morgenkoelte. Had de wacht 5 meter van zijn plaats gelopen dan had hij het ook kunnen zien. Met 
een woedende vloek draaien we ons om en djalannen weer naar bed zonder een commando af te 
wachten. Op dat moment konden wij nog niet vermoeden dat deze dag de meest sensationele zou 
worden die ik ooit beleefd heb. 
Om 16.00 uur werden schoten gehoord en handgranaten in noordoostelijke richting. De commandant-
en trommelen de jongens op, er werden vrijwilligers gevraagd, de animo is eerst niet groot, het is im-
mers toch weer voor niets. De sergeant komt op de kamer en vraagt een paar jongens; ik zit te schrij-
ven en wil dat graag klaar hebben, maar als hij zegt; “en C.P. gaat natuurlijk mee”, kan ik dat niet op 
me laten zitten en sta ik in 5 minuten ook klaar op de weg, waar wij pas horen van het schieten en het 
vluchten van de bevolking. Dat geeft de doorslag, van alle kanten komen nu vrijwilligers. Maar het was 
om uit je vel te springen, er zijn geen chauffeurs! We staan te springen, willen weg. Tot de luit, die ver-
beten heeft staan te kijken, in de kleine legerwagen stapt en hem achteruit op de weg weet te krijgen. 
Zelfs zonder ongelukken, al lijkt de wagen wel een kangoeroe. We klimmen erin, stampvol wordt het 
wagentje, gelukkig komt de majoor eraan, die heeft weleens met een luxe wagen gereden. Hij neemt 
het stuur over en we racen weg, bijna de stoel van de wacht omver, om de hoek bijna het huis binnen. 
Rare slingers maakt de kar en de snelheid is 60 kilometer. Nauwelijks buiten Tjikalong in de volgende 
kampong, komen overal al de mensen hardlopend tussen de huizen vandaan. Daar verderop moet 
paniek heersen. We horen schoten, knallen en alle mensen roepen “kampong bogor” en wijzen in een 
richting. Verderop springen inlanders voor de wagen. We stoppen, 2 inlanders wenken, ze willen de 
weg wijzen, geen tijd te verliezen “djalon djalon lekas” (lopen vlug) en in looppas gaat het ervandoor. 
Maar zo hard lopen wij niet of ik zie alles om mij heen, massa’s mensen met kleine pakjes en kinderen 
op de arm of aan de hand ziet men in grote getale langs alle paadjes vluchten, weg van de T.R.I. naar 
de Hollanders. Zij wuiven en glimlachen, gebaren druk als wij langs komen. Er zijn er ook die op hun 
knieën liggen te bidden en als wij langskomen heffen ze de gevouwen handen op, terwijl de lippen 
prevelen, maar bij allen lees ik in de ogen een onbegrensd vertrouwen, vertrouwen in ons en ontzag 
en in de ogen van hen die bidden staat dat zij bidden opdat wij mogen slagen. Het maakt mij wee en 
misselijk, dat vertrouwen en dat bidden en voor mijn ogen komen groene weilanden en slanke torens, 
Holland, dat zegt dat wij deze mensen verdrukken en even komt een waas voor mijn ogen. Daarna 
komt een kalmte die mij tot alles in staat maakt, want hier ging het er niet om vijanden te doden, maar 
deze mensen moesten geholpen worden, en al ben ik ook weleens bang geweest, voor vandaag was 
dat onmogelijk. 
In de run vanaf de auto was ik 3

e
 man geworden, waar ik mij aan doodergerde. Bij een steile kali ging 

de gids achter lopen, waardoor door de troep het gemompel ging dat de vijand boven kon zijn. Dit 
deed sommigen even weifelen. Ik was een ander mens geworden en stoof door tegen de helling op, 
waarop niemand achter bleef. Zo kwam ik aan kop, de enige plaats waar ik mij altijd volkomen zeker 
voel. Op de aanwijzingen van de gids ging het weer door; er scheen geen eind aan te komen, al 2 
kilometer hadden we hard gelopen en de meesten waren meer dan bekaf. Eindelijk kwamen we aan 
de rand van een sawahveld en konden de toestand overzien. “Di sitoe” zei de gids en wees in de 
richting van een groot brandend huis, een laaiende vuurzee; wat moest er gebeuren? Ik kijk over het 
veld dat voor ons ligt, lang en smal. Aan de ene kant de bergen, aan de andere de kampong, het thuis 
van de vijand is over de bergen en als we vlug waren, misschien konden we erachter komen of de 
mannen nog in de kampong waren. Ik zeg het de sergeant, die was de situatie niet meester en had 
zich nog geen oordeel gevormd. Hij knikt ja en ik ga weer voorwaarts, midden door de sawah’s. De 
anderen schijnen bekaf, steeds roepen ze niet zo hard te lopen. Ik ga iets langzamer maar zorg 50 
meter voor te blijven, om uit de anderen het tempo te halen en om vijandelijke kogels die ieder 
moment kunnen komen tot mij te trekken. Want we zijn al midden op het open terrein en het kan niet 
anders of er is nog een vijand in de kampong. Af en toe vraag ik de sergeant “die kant op?”. Hij heeft 
helemaal geen adem meer en zegt maar ja tot ik af wil buigen naar de kampong die ik inmiddels 
herkend heb, het is dezelfde van gisteren. Het huis dat brandt is het huis van de Loerah, maar de 
sergeant heeft het huis niet herkend en is bang, evenals meer jongens, voor het vuur van onze mortier 
die van achter het dorp over de brand schiet, maar daar kunnen wij geen last van krijgen, tenzij hij 100 
meter afwijkt en daar hoeven we niet op te rekenen. Sergeant Piet Bosch zegt; “rechtuit”, op de grote 
kali aan, langs de steile wand naar beneden door een snel stromend gedeelte tot de enkels door het 
water, waar ik de anderen afwacht. Ik zie echter geen kans aan de andere kant boven te komen. Bos 
zegt langs de kali, maar dat kan niet, de bedding staat tot de rotswand en het water stroomt er bijna 
niet, dat is wel 1½ meter diep. Niemand schijnt dat te weten, maar ze geloven mij toch direct, ik heb 
overwicht op allen. Even terug echter kunnen we wel naar boven, maar in het beboste achterterrein is 
het gekkenwerk en even verder gaan we weer terug over de kali, die hier diep is, maar met een 
sprong komen we aan de andere kant tot de knieën in het water, drijfnat natuurlijk, maar het kan niet 
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anders. Langs de bosrand gaat het terug tot het punt waar ik meteen heen gewild had, als wij dan 
hadden doorgestoten door het bamboebos, dan hadden we een kleine kans kunnen hebben in een 
gevecht te geraken, nu waren we zeker te laat en we gingen maar naar het brandende huis waarvoor 
de stoelen nog stonden waarin we gisteren hadden zitten rusten. Weer hielden we even rust en 
hoorde ik eigenlijk pas goed hoe ik de anderen had doodgelopen. Er was er niet één meer, die 50 
man bewapend met handgranaten en Hollandse karabijnen, uitgestuurd om wraak te nemen. Zo laf 
zijn deze heren dat, al waren ze 5 km van het Hollandse kamp en 2 van hun eigen, ze toch niet tot in 
de kampong durfden te komen. Ze bleven aan de kalikant om altijd nog door het bos naar de berg te 
kunnen ontwijken, want niet overal liepen de sawah’s tussen een berg en kampongs. Van de kali af 
schoten ze door de kampong op het huis van de Loerah. We vonden dan ook hulzen van 
Oudhollandse patronen. Een man stuurden ze vooruit om het huis in brand te steken om daarna vlug 
de benen te nemen. Het was voor ons een hele opluchting te horen dat de Loerah en familie 
ontkomen was en er ook onder de andere bewoners geen slachtoffers waren. Maar nooit zal ik die 
lange rijen van vluchtelingen in doodsangst vergeten. 
We waren woedend toen de majoor ons even later voorzichtig liet oprukken naar de kali, waar onze 
sectie vandaan kwam en niets gezien had. Gelukkig gingen we vlug terug, het had toch geen zin meer 
en met 15 man konden we niet over de berg gaan.  
Weer hadden we geen direct succes, maar ik genoot toen iedereen het erover eens was dat ons 
ploegje het enige gedaan had wat nog succes had kunnen hebben en vond het best dat de sergeant 
nu de eer opstreek, al had hij niets anders dan ja gezegd op al wat ik wilde, behalve die ene maal toen 
de angst voor eigen vuur en het niet weten waar we waren, hem eenmaal “nee” had doen zeggen, 
waardoor we een nutteloos stuk omliepen. De jongens die mee waren en de waarheid wisten en het 
feit dat voor de bevolking gedaan was wat gedaan kon worden, was voor mij genoeg. Al viel het mij 
wel tegen dat er nog altijd jongens zijn die dit tuig dezelfde waarde toekennen als Europese soldaten 
en doodsbang waren dat ze op ons zouden schieten, maar door deze acties leert men elkaar kennen, 
dikwijls anders dan men verwacht had.  
In het in brand gestoken huis van de pelopper ontplofte op een gegeven moment een handgranaat die 
daar door deze achtergelaten was. 
Hoe moeilijk het is als men hier het terrein niet kent kwam nu ook weer goed uit, langs de binnen-
paadjes werden we door de gids snel teruggebracht binnen 2 kilometer, waar we langs de weg 5 km 
over lopen. 
 
Ik had de wacht van 18.00 tot 20.00 uur, maar het was 18.30 uur toen we thuiskwamen. Toen nog op-
knappen en eten, zodat nog maar een half uur wacht overbleef. 
Op de terugweg passeerden we weer honderden mensen waarvan de meesten zich weer naar huis 
begaven en evenals heen zal ook de uitdrukking van ontzag en dankbaarheid die nu op de gezichten 
van deze mensen stond, als een onvergetelijk iets in ons binnenste geprent blijven. Zo gaan de dagen 
voorbij in het onvergelijkelijke land van de Preanger op Java. 
 
Zondag, 29 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Tot 24.00 uur had ik zitten schrijven, van slapen kwam toch niets, maar om 6.00 uur word ik wakker 
gemaakt, ik moest op wacht. 
Dat was een tegenvaller en ik was woedend, ik had gisteravond mijn beurt al gehad. Bos ging nog 
eens kijken, maar hij zei dat er toch C.P. Groot stond. Enfin, dan maar op wacht, maar ik had geen zin 
het erbij te laten. 
Maar even later komt een jongen van de 1

e
 sectie mij vertellen dat C. Groot (de kok) op wacht moest. 

Het misverstand was nu gauw uit de wereld. Op het bord was het Groot. C. wat uitgevlakt en had ook 
ik C.P. gelezen. Sergeant Bos zat er even mee, maar een vergissing is menselijk. Ik dacht dat de lijst 
fout was en dat had ik niet genomen. Tenslotte was ik nu toch klaarwakker en had mooi de gelegen-
heid wat te schrijven voor de rest wakker werd. 
Om 8.00 uur zag ik een twintigtal mensen door het kamp komen, vluchtelingen uit Bogor, die in Tji-
nangsi liefderijk opgenomen waren door de onvergelijkelijke bevolking, die zelf een week lang tussen 
Blanda’s en T.R.I in gelegen hebben en de Republiek in haar hele beestachtige wreedheid hebben 
leren kennen. Ik kijk even het troepje na wat zich weer naar huis begeeft en even passeert weer die 
gehele vreselijke nachtmerrie van gisterenmiddag. Hoeveel maal zal dit zich voor deze mensen nog 
herhalen? 
Een bezetting van 30 man in Bogor en de 1400 T.R.I. waarbij Jappen en India-troops, zullen zich 2 
bergruggen terugtrekken, en in de kampong en verre omgeving zal rust en vrede heersen. Maar er 
zijn geen 30 Hollandse soldaten meer over hier om 10.000 inlanders te beschermen tegen honger, 
terreur en moord. Wij moeten de mensen in deze hel laten leven omdat Nederland zegt dat wij moord-
enaars en brandstichters zijn die het volk onderdrukken. Maar een ding is zeker, al zullen wij nooit iets 
bereiken, steeds bij dag of nacht als weer de vijand in Bogor zal komen, zullen wij weer hard lopen om 
te doen wat gedaan kan worden, want dit volk dat ons de dank geeft die wij in de B.S. niet kregen, is 
waard om voor te vechten. 
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En als een paar uur later we gezamenlijk de liedjes zitten te zingen als ‘Booslein op de Leide’ en 
andere van de ‘Wiener Sängerknaben’ is alles weer herinnering en genieten we weer van het moois 
van de nieuwe dag. 
 
Om 11.00 uur is de mis en na de middag om 15.00 uur is er een cabaret voor de 2

e
 maal sinds we in 

het binnenland zitten. Er was besloten om het balkon van onze woning als toneel te gebruiken, dat 
leent zich er het beste voor, mits er niet het wijf bij was van het 1

e
 cabaret. Die willen we niet in onze 

woning hebben. Maar het blijkt dat de ‘Two happy days’ erbij zijn, deze 2 meisjes waren ook bij het 
enige werkelijke mooie cabaret van de velen in Noordwijkerhout en gaven ook hier weer een gezellig 
uur weg. Een vrolijk uur herinneringen uit Noordwijkerhout waren in de liedjes verwerkt en we konden 
ons weer begieren om de Mokumer uit het vorige cabaret die wel goed was. De ‘Two happy days’ zijn 
2 vrolijke Alkmaarse meisjes die heel goed zingen zonder aanstoot te geven en die ook niet te ver-
waand zijn om zich te verkleden in een soldatenkamer en na afloop heel gewoon een gezellig praatje 
te houden toen wij onze kamer weer bezetten. De Mokumer is nog hetzelfde type gebleven in de om-
gang als toen hij nog in Amsterdam op het trambalkon stond, al heeft hij nu 2 sterren (in zijn zak) en 
400 gulden in de maand. Ze zijn met 6, maar door een ongeluk nu met 4 en konden dan ook niet het 
gehele programma afwerken. Ze zijn alle kampen in Holland afgeweest en komen nu op alle posten in 
de gehele archipel om daarna Duitsland af te gaan. Een mooi maar zwaar leven, want iedere avond 
en middag wordt gespeeld. Ik heb jammer genoeg niet alles kunnen zien, want het was mijn beurt 
voor een half uur wacht. 
Dat het een goed stel is, blijkt wel, anders hadden ze niet hier gekomen. Tenslotte liggen wij hier met 
70 man totaal 8 km van de rest van het bataljon. Alleen op 5 km ligt de rest van onze compagnie. Op 
8 km voor ons zitten 4500 T.R.I. en op 4 km 1500. Wij weten dat dat niets betekent, maar voor iemand 
die dat niet weet, zal het wel een griezelig idee zijn. 
Bij 5-R.I. in Soeralanja waren ze eens juist begonnen toen plotseling mortiergranaten rondom vielen 
en de vijand met een paar duizend aanvalt, dadelijk alles in de stellingen. De Jordanees glunderde 
toen hij vertelde hoe hij toen weer tussen zijn eigen kameraden lag met zijn revolver, want hij komt uit 
5-R.I. Toen de extremisten afgeslagen waren ging men gewoon opnieuw beginnen. 
Vanavond na de kerkdienst hield de dominee een lezing over psychologie, iets waar ik mij altijd voor 
geïnteresseerd heb en dan ook heel interessant was. 
 
Maandag, 30 September 1946 - Tjikalong-Koelon 
Er zijn door de C.P. weer een paar gevangenen gemaakt. Een ervan is de handgranaatwerper naar 
de nachtelijke patrouille. Hij vertelde dat door de stenroffel die de jongens afgooiden in de richting 
vanwaar de granaat gegooid werd, 2 man gedood en van 1 de vingers verbrijzeld werden. Hij was er 
zelf goed vanaf gekomen. Het is iets wat zelfs de jongens die schoten nog niet wisten. Ook zei hij dat 
de T.R.I. weer een aanval op ons voorbereidt en al vertelt iedere gevangene dat, de waakzaamheid is 
weer verscherpt. We zien er bijna tegenop als er een gevangene binnenkomt. 
Vanmorgen zijn we weer op patrouille geweest, 15 km gelopen in 5 uur, dat is hier een behoorlijk 
tempo. We hebben een kampong doorzocht, waar vannacht nog T.R.I. geweest moet zijn.  
Dat de inlandse berichtendienst snel is, wordt wel bewezen door het feit dat wij het al wisten. Want 
hemelsbreed is het nog altijd 10 km en voor een inlander die de binnenpaadjes kent 20 km, maar 
volgens onze kaart is het 30 km. Hieruit blijkt hoe onmisbaar de inlanders voor ons zijn, maar ook hoe 
ondoenlijk het voor ons is om vijanden te vinden. 
We kwamen doodmoe en met razende honger thuis, want het was bijna 14.00 uur. 
 
Dinsdag, 1 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 4.00 uur ging een auto met een paar jongens stoelen halen uit een theefabriek. Ook de handgra-
naatwerper was mee. Het kereltje zag er zielig uit met zijn té dikke lip en blauwe oog, overblijfselen 
van het verhoor. De “varkensjager”, een C.P. die iedereen graag mag en die ook niet bang is om, als 
bijverdienste, ons met van alles probeert af te zetten, liep er omheen te springen met een lach die zijn 
mond onder zijn oren liet verdwijnen. Ik vroeg hem “moesti matti” (moet dood), hij grijnst “ja”; de auto 
vertrekt en komt later zonder gevangene terug. 
 
Woensdag, 2 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen weer een lange zware patrouille. Berg op en berg af met af en toe prachtige uitzichten 
over de eindeloze rubber- en theebossen met tussen het thee, de verstikte dode kinine.  
We doorzochten 2 kampongs waar nog geen Hollander geweest is. Er zat niets en er is nog geen 
vijand geweest, wat ook bedenkelijk is. De bevolking was tenminste heel kalm, toonde zelfs weinig 
angst toen wij hun huizen doorzochten en werden heel vriendelijk toen ze merkten dat ze niets te 
vrezen hadden. 
Vanavond ben ik naar de bios in Tjiandjoer geweest. Daar draaide ‘Vrij en onverveerd’, een film die 
ook in Holland gedraaid zal zijn en die wij in Engeland al gezien hadden, maar toch weer het bekijken 
waard was. De strijd van ‘40 en van in Indië’, de guerrilla’s op Timor, de invasie, de Irenebrigade, 
Arnhem en de bevrijding in het zuiden, het was allemaal leuk om weer eens te zien.  
We hadden ook onze djongos meegenomen en de eerste sectie hun baboe, die natuurlijk genoten. 
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Donderdag, 3 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmiddag had men 4 vrijwilligers nodig om met een kleine auto te gaan kijken waar de patrouille van 
het 1

e
 peloton bleef. Deze was al een uur te laat. Met 4 man gingen we in de bak, de majoor voorin, 

de compagnie-majoor en de luit op de motor er achter. 
We reden dezelfde weg weer die we nu al 6 maal gereden hebben, de weg waar de Support- compag-
nie al 3 maal terug gemoeten heeft met haar pantserwagen en brencarriers, dat zeggen ze tenminste.  
Wij rekenden er gewoon niet op dat er iets kon gebeuren, maar keken toch uit gewoonte goed uit. De 
weg is heel smal, aan één kant loopt het bergterrein steil op en aan de andere kant even steil af, voor 
het grootste gedeelte gaat het door rubber en thee waarvan de takken je voortdurend in het gezicht 
slaan als je niet oppast. De weg is ook vrij vlak, maar heeft op 2 km meer dan 100 bochten, waarbij 
veel haarspeldbochten.  
Het was een mooie tocht en omdat we geen spoor van de patrouille ontdekten, gingen we door Tji-
panas, waar we hoorden dat ze met de auto de andere kant op waren naar huis. De luit vertelde niet 
wat er loos was en wij draaiden en gingen dezelfde weg terug. Een mooi ritje, maar na 2 km begon 
het te regenen (een tropisch buitje), zodat we algauw geen droge draad meer aan ons lijf hadden. Ook 
de luit werd drijfnat op de motor, maar de majoor in de cabine bleef droog, wat natuurlijk de nodige 
spotternij over en weer gaf. Ondertussen zaten we met ons natte pak hoog in de bergen, terwijl het 
koude regenwater bleef plenzen, te rillen van de kou. Toch bleef de stemming er goed in, zodat de 
kampongbewoners raar opkeken toen daar door de stromende regen een auto passeerde met luid 
zingende Hollandse soldaten. 
Thuis was de patrouillewagen inmiddels al aangekomen en nadat we droge kleren aan hadden ge-
daan, kregen we het verhaal te horen; ze zaten met 26 man op een 4-tons Dodge, wat 10 man teveel 
is en waren dan ook niet in staat iets te doen, toen plotseling in een haarspeldbocht van twee kanten 
kogels kwamen en op hetzelfde moment een handgranaat voor de wagen ontplofte. De eerste reactie 
was natuurlijk “uit de wagen en er op af”, wat natuurlijk, omdat de wagen veel te vol was, tot gevolg 
had, dat ze er met z’n allen uitrolden, boven op elkaar, wat een belachelijke vertoning geweest moet 
zijn.  
Even later stonden ze op de plaats vanwaar ze beschoten waren, te lachen om het komieke van de 
hele situatie, maar van het patrouillelopen kwam niets meer en dus gingen ze door naar Tjipanas, 
naar het hospitaal om de vele gewonden en gekneusden van de valpartij te laten behandelen. De 
kogels hadden ze niet eens horen fluiten, die hadden dan ook niets geraakt. Dit gebeurde langs de-
zelfde weg waar wij even later zonder een vijand te verwachten, langsreden en waar wij nu al een 
week alle dagen langs gaan. 
De heren durfden het met zo’n stampvolle wagen aan, die kon toch geen vuur terug geven, anders 
hadden ze zich nog wel bedacht. Maar het is een goede leer om niet meer met zo’n volle wagen te 
gaan. Als ze raak geschoten hadden, had de ramp niet te overzien geweest.  
Mart van Etten kwam vandaag terug uit het hospitaal te Bandoeng. Het is daar al hetzelfde als hier, in 
het hospitaal is ook een zaal voor peloppers, die allemaal verklaren gedwongen te zijn voor de Repu-
bliek te moeten vechten en die nu graag bij ons in dienst willen, wat ook gebeurt zo gauw ze beter 
zijn. 
 
Vrijdag, 4 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
We hebben vandaag eens niets te doen gehad. Er moest volledige bezetting in het kamp blijven, om-
dat de vijand naar hier schijnt op te rukken. Er zijn ook 2st.3 inch-mortieren gekomen en opgesteld. 
Een patrouille van ons 2

e
 peloton wat te ‘Waroeng danas’ ligt, stootte in ‘Waroen dojong’ op een 

vijandelijke patrouille, maakte een dode en een gevangene, een ontwikkeld knaapje dat 4 talen 
spreekt, een waar idealist, die zelfs nu hij gevangen is, zijn haat niet prijs geeft. Zulke zijn zeldzaam. 
 
Zaterdag, 5 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen hebben we weer een gevangene die ons gehele kamp in kaart gebracht heeft, gegrepen. 
Tot nu toe heeft onze compagnie de meeste gevangenen gemaakt van de hele W-brigade en vooral 
steeds heel belangrijke. Dat komt door de manier waarop wij de bevolking voor ons winnen en de C.P. 
organiseren. Zonder hen hadden wij nu nog niets gehad. 
 
Zondag, 6 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 9.00 uur vanmorgen kwam de pater de mis al lezen, want om 10.00 uur moesten wij weer klaar 
staan voor actie. 
Toen we net uit de mis waren, kwamen er weer eens plotseling veel vluchtelingen in het dorp, er 
moest dus wat aan de hand zijn. Even later kwam een spion melden dat de 200 T.R.I., waarvan we al 
2 dagen een aanval op het kamp verwachten (al zal die vermoedelijk wel nooit komen), op 1½ km van 
ons kamp waren. Dat klonk net echt en het gaf een vrolijke stemming, iedereen ging zich gereed 
maken. Een patrouille rukte uit en kwam na een uur terug; er was niets te zien. 
Onmiddellijk daarop gingen wij er met 20 man op uit. Voor het eerst dus een middagpatrouille. Omdat 
wij altijd ’s morgens gaan, hoopte de majoor ze op die manier te vangen. Ook de radio ging dit keer 
mee. Ik mocht samen met een maat verkenner zijn, het mooiste en belangrijkste werk, zo’n 50 meter 
voor de patrouille uit. 
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Het werd een lange en vermoeiende tocht en als verkenner loop je nog veel meer als de anderen. We 
liepen vast tegen een kali, die tussen 2 loodrechte wanden van 30 meter stroomde; ze was ± 40 meter 
breed. De grote ijzeren brug hadden de extremisten opgeblazen en die was in de diepte gestort. We 
hoefden er echter ook niet over, maar gingen langs de afgrond terug. Dat betekende goed opletten, 
want bijna zeker zat de vijand aan de overzijde.  
Een paar kilometer terug was een overgang waar men om 11.00 uur met de zware mortieren op had 
geschoten. Dit was prachtig geweest, de mortieren deden het kamp schudden toen wij aan het eten 
halen waren en terwijl de radio lustig speelde, de inlanders natuurlijk enthousiast over deze wonder-
dingen. 
Nu waren we dan bij de smalle lange bamboebrug waar omheen de granaten ingeslagen moesten 
zijn. Wij moesten als verkenners naar de overkant om te kijken of er wat zat, onderwijl ging de eerste 
sectie in stelling om ons vuurdekking te geven wanneer wij over de brug gingen. Er was daar echter 
ook niets te zien, ook geen granaatinslagen. Wel zaten hier en daar inlanders op wacht om bij de 
nadering van de T.R.I. met de gehele kampong op de vlucht te slaan.  
Toen wij weer in de kampong terug kwamen waar de rest wachtte, hoorden wij dat het bombardement 
goed geslaagd was. De granaten waren iets verder neergekomen. Luid gebarend vertelde de bevolk-
ing “peloppors mattie dan pergie” (peloppors dood en weglopen). 
De granaten waren dus tussen de vijand gekomen, maar die was er nu vandoor. Door de bevolking 
werden wij van alle kanten van thee voorzien. Wij gingen weer terug naar het zo bekende Warong 
Dojong en Bogor. Deze, een week geleden nog zo gezellige en vriendelijke kampong, was nu geheel 
leeg. De mensen, de verdrukking moe, hebben de wijk genomen naar Tjikalong, zich in de buurt van 
onze post veilig wetend. 
Op een van de huizen hadden we laatst geschreven “3-2-4 R.I. bikin T.R.I. matti” (maakt T.R.I. dood). 
Nu hadden de heren het laatste uitgevlakt en geschreven “awas 3-2-4 R.I, T.R.I. datang 9000 orang” 
(pas op, 3-2-4 R.I., wij komen met 9000 man), een mop waar wij hartelijk om moesten lachen.  
Met z’n tweeën gingen we de bosrand weer even verkennen en steeds zagen wij tegen de bergrug 
aan de overkant enige mensen lopen. Ongetwijfeld lui die met de T.R.I. in verbinding staan, want aan 
de andere kant van de berg is hun hoofdkamp, dat is echter te ver buiten ons gebied. 
Nog een paar kilometer gelopen, toen kwamen we bij de auto’s die per radio besteld waren. Het was 
echter weer eens een lange zware patrouille geweest en in de warmte van de middag. Mart van Etten 
die na 5 weken hospitaal voor het eerst weer mee was, had blaren onder zijn voeten. 
 
In het kamp waren weer de nodige berichten binnen gekomen. De troep die door de mortieren ver-
jaagd was, was omgelopen en moest tussen Waroeng Dannas en ons zitten, ze waren achter 
Tjinangsi omgegaan. Hun plan was om komende nacht met 300 man Waroeng Dannas aan te vallen, 
waar ons 2

e
 peloton zit met zo’n 25 strijdbare mannen. 200 man wilden ons aanvallen en waren bezig 

in de diverse kampongs de mannen te dwingen hun te helpen bij de aanval.  
Op de weg waarlangs wij steeds op patrouille gaan in ons eigen gebied, moeten 500 man liggen om 
ons ons portie te geven als wij dat nog eens waagden! Dit bericht kwam net op tijd, want de compag-
niemajoor wilde er alleen op de motor even langs gaan, het is de helft korter naar Patjet. 
Het was nu ook duidelijk waarom wij op patrouille niets ontmoet hadden, wij waren het voorterrein in 
geweest, terwijl de vijand achter het kamp zit. Het was dus zo dat de vijand nu met volle sterkte mid-
den tussen alle Nederlandse troepen zat. Deze mededeling was echter niet in staat om de stemming 
te bederven en om 20.00 uur zaten we met z’n allen weer in de kantine te luisteren naar de lezing van 
de dominee. Al geloofden wij wel het bericht van de vijandelijke concentraties, wij geloofden echter 
nog steeds niet dat ze een aanval zouden wagen.  
Maar we moesten toch met alles rekening houden en gingen naar bed met onze kleren aan en de uit-
rusting voor het grijpen. 
 
Maandag, 7 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 24.00 uur moest ik op wacht. Eerst ben ik eens even naar de nieuwe gevangene gaan kijken, een 
spion, gisteravond gegrepen. Hij moest aanvoerder geweest zijn van een bende Pemoeda’s, die een 
blanke vermoord had, een lid van de Laskar Rajat (de T.O.T. der Republiek). Ik keek echter raar op 
toen ik het gevaarlijke persoontje zag, het was nog maar een kind met zijn 80 of 90 pond. Hij stond 
met gesloten ogen vastgebonden tegen een paal maar het loerende in zijn fiere houding wees erop 
dat een strenge bewaking niet overbodig was.  
Het is de 4

e
 gevangene al van de week, eerst de handgranaatwerper, toen de spion die ’s morgens 

het kamp in kaart bracht waarop zelfs de ’s avonds gekomen mortieren niet ontbraken, de 3
e
 was een 

felle idealist en plaatsvervangend kapitein van de T.R.I., en nu weer deze. 
Op wacht moest ik goed uitkijken, het was volle maan dus een ideale nacht voor een overval. In het 
stikdonker vallen ze nooit aan, een inlander ziet slecht in het donker.  
Om 8.00 uur moest iedereen, behalve zij die na 24.00 uur op wacht geweest waren, werken aan de 
nieuwe kampversperring, die in versneld tempo klaar moet. Er staat reeds een prikkeldraadhek om het 
kamp, maar sinds enige dagen zijn koelies bezig alle huizen binnen de 30 meter van het hek te 
slopen. Vanmorgen zijn de laatsten, nadat de pannen eraf waren, verbrand. Door de jongens werd  
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nog een hek gemaakt, zodat er 2 draadhekken komen met 30 meter open terrein ertussen. Binnen de 
hekken in het kamp zijn kleine stellingen gemaakt voor het alarm. Zo hebben wij dus alles onder con-
trole; laat ze nu maar komen, al is het met 1.000 man. 
 
Ondertussen schijnt het gehele bataljon over ons in spanning gezeten te hebben. De helft van de 
eerste compagnie heeft vannacht bij Waroeng Danas gelegen. De gehele Support-compagnie is de 
gehele nacht geconsigneerd geweest, zo ook het Pauw-peloton van de W-brigade (dit is het tank-
peloton van Surinamers). 
Natuurlijk is er geen aanval gekomen, die zal ook wel niet komen, maar het is duidelijk dat de T.R.I. 
een zenuwoorlog voert. Op de meeste jongens heeft dat natuurlijk geen vat, maar toch zijn er jongens 
die steeds meer zo’n schijnbaar gevaar voor echt aanzien. Deze jongens hebben een geweldig moei-
lijk leven. Zo is er bij ons een jongen, die trouwens ook last van heimwee heeft, als die ’s nachts op 
wacht staat en een hond of kat sluipt door de groep, dan breekt hem het angstzweet uit. En soms ziet 
hij hele groepen mannen lopen en vuurt erop, maar natuurlijk is er dan niets. Overdag heeft hij niet 
veel last, maar het is nu zo erg geworden dat hij ’s nachts niet meer op wacht mag. 
In Bandoeng is er een zaal voor zenuwpatiënten en een voor volslagen krankzinnigen. Zo is dit land, 
men wordt er van staal of men gaat er naar de bliksem. 
Maar ook tegen deze zenuwoorlog wordt strijd gevoerd. Zo hebben ze het al dikwijls voor elkaar 
gekregen, dat wanneer wij ’s morgens patrouille hebben gelopen, ze ons ’s middags weer uit laten 
rukken.  
 
Nu gaan we afwisselend ook ’s middags patrouilleren, zodat ook de T.R.I. geen rust krijgt. Het is ook 
deze tactiek die maakt dat vele jongens zulke mooie verhalen weten te vertellen. Als wij onder sol-
daten komen van een vreemd onderdeel, dan horen wij verhalen, zo bloedig en gevaarlijk dat wij er 
zelf bang van worden. Het is wel een wonder dat wij, die midden in het extremistengebied zitten, nooit 
eens wat meemaken, terwijl wij in een gebied zitten waar veel T.R.I. zo ver vooruit zijn gekomen door 
eigen verovering.  
 
We liggen hier niet alleen buiten het gebied van de W-brigade, maar ook buiten het bataljon. We zitten 
in het gebied van de stoottroepen die tot de V-brigade behoren. Honderd meter naar rechts is ons 
eigenlijke patrouillegebied, maar daar staan geen huizen. Zodoende moeten wij tweemaal zover pat-
rouilleren in ons eigen gebied dan een groep die er middenin zit. Maar dat is niet alles, wij kunnen 
daarin alleen patrouilleren als wij er met de auto’s gebracht worden langs die beruchte kronkelweg en 
omdat die weg de scheiding is tussen het officiële T.R.I.-gebied en dat van ons, kunnen wij niets doen 
om die weg te beveiligen. Aan één kant mogen we niet komen; alleen als wij beschoten worden 
mogen wij ze wegjagen en dat zijn ze na een paar schoten gelost te hebben, toch wel.  
Maar ook hiermee is ons werk niet gedaan. Het meeste last hebben wij van de T.R.I.  die achter de 
bergrug bij Waroeng Dojong ligt. Het hele grote dal voor deze bergen moeten wij voortdurend door-
kruisen.  
In de vele kampongs rekent men op ons en houden wij de T.R.I. niet zoveel mogelijk uit dit dal, dan 
zouden wij zeker vroeg of laat een aanval van duizenden krijgen. Nu hebben ze geen kans zich te 
concentreren. Dit gehele dal dat ons zoveel moeilijkheden geeft, is gebied van de stoottroepen, maar 
nog nooit hebben wij er een patrouille van hen gezien; ook de bevolking niet, zelfs de wegen zijn door 
ons van bomen gezuiverd. Maar iedere vreemde soldaat zou met kloppend hart in dit gebied komen 
als hij van de stoottroepen zelf hoorde wat die hier meegemaakt hebben. 
 
Vanmorgen al vroeg was het Pauw-peloton bij ons met pantserwagens. Die hebben op een stuk weg 
de boomversperringen opgeruimd. Nu nog een ander stuk weg, en als dat ook vrij is, kunnen wij met 
de auto’s in een ommezien Waroeng Dojong omsingelen. Misschien dat wij ze zo eens krijgen, het is 
hier net kat en muis. 
Om 7.30 uur was er paniek in het kamp. Het knaapje dat gisteravond gevangen was, was spoorloos. 
Hij had met de handen op de rug gebonden op een stoel gezeten, het touw weer aan de stoel vast, 
midden tussen de officieren. Het touw zat nog aan de stoel maar hij was er niet meer. Dat was nu al 
de 3

e
 keer; als je een van die lui te pakken krijgt en ze niet van onder tot boven in de touwen zet, dan 

kun je er 10 man bij zetten, maar ze zijn weg. Maar ook deze keer kreeg de C.P. hem weer te pakken. 
Hoe ze het klaar krijgen snapt niemand maar 1 uur later kwamen ze met hem aanzetten. Toen hebben 
ze hem maar van top tot teen gebonden en aan een balustrade vastgezet. 
De snotneus heeft de kogel verdiend, maar toch hadden wij allemaal lol in het ventje. Als hij je even 
aankeek, keek je in een paar stralende kinderogen, die genoten omdat hij die Hollanders zo mooi tuk 
had gehad. Onder elkaar spraken wij er dan ook onze bewondering over uit dat hij zo handig had 
weten weg te komen, waarop hij ons glunderend lachend aankeek. Op de vraag in het Hollands van 
een van de jongens “spreek je Hollands?” antwoordde hij duidelijk “nè” en lachte met ons mee om zijn 
eigen stommiteit. Toch heeft dit aardige kereltje een moord op zijn geweten, maar wij kunnen de in-
lander niet doorgronden, evenmin als de C.P. die hem de geweerkolf in het gezicht sloeg, maar ten-
slotte kennen die elkaar. Even later kwam de geheime dienst om onze gevaarlijke gevangene op te  
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halen, ik heb me begierd. Ze waren met 7 man, allemaal lui die al heel wat verkeerde elementen op-
geruimd hebben. Een voor een werden hun ogen zo groot als schoteltjes tot Niek van Diepen zei “zijn 
we kindermeisje geworden?” Het jochie houdt vol 20 jaar te zijn, maar ieder gelooft 15 à 16. Bij het 
verhoor echter werd hij dadelijk weer ‘Pemoeda T.R.I.’, die geen Hollands of Maleis verstond en 
langzaam en slepend praatte om zijn leugens uit te zoeken. Want liegen is hier een aangeboren aard, 
die er alleen met slagen uit te krijgen is. 
Vanmiddag heeft de C.P. weer een spion gegrepen, er kan er niet één in onze buurt komen of ze zijn 
binnen. Dit was een kerel die de heilige oorlog gezworen had. Hij vroeg steeds om doodgeschoten te 
worden. 
Van de week is de telefoon bij Soekaboemi - Poerwakarta ontdekt, die door ons gebied loopt. Nu kun-
nen de vijandelijke gesprekken uit de twee tegenovergestelde T.R.I.-hoofdkwartieren beluisterd 
worden. Het is bijna zeker dat de “V- en W-brigade” naar Sumatra gaan.  
 
Dinsdag, 8 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vannacht heeft weer een loerah de benen moeten nemen voor de T.R.I. Uit wraak echter omdat men 
hem niet vond is zijn huis verbrand en vrouw en kinderen zijn vermoord. 
Wij zijn weer op patrouille geweest vanmiddag na eerst de gehele morgen op een bulldozer gewacht 
te hebben, die zou komen om de bomen van de weg te halen, maar die ons in de steek liet. 
Tot aan de versperring gingen we met de auto’s. De bulldozer moet vlug komen, anders is de weg al 
vrijgemaakt door de kampongbewoners. Die werken er hard aan, al zijn de kampongs onbewoond, ze 
begrijpen dat wij hen beter kunnen helpen als wij overal met auto’s kunnen komen. 
Ik bleef wat te lang achter de auto treuzelen, zodat de majoor al een paar verkenners aangewezen 
had. “Je hebt pech, niet voorop”, zegt Meindert. Ik haal mijn schouders op, het kan me niet veel 
schelen vandaag. Maar de majoor wijst mij aan als brencommandant, heb ik Meindert tuk, want die is 
brenschutter. Het was wel goed ook, want ik was nu verantwoordelijk voor de brengroep en wel ver-
plicht dubbel op te letten. Daar had anders niets van gekomen, ik had net het gevoel weer in Mersing 
op oefening te zijn en het is moeilijk zo intensief uit te kijken als je je zo veilig voelt als in de Kalver-
straat. Daarom had ik ook geen puf om te verkennen. Alleen met het gevoel dat er ieder moment iets 
kan gebeuren, kan men goed actief zijn. 
Na een half uur waren we weer in Waroeng Dojong. Hier waren zo’n 20 huizen in de as gelegd, later 
hoorden we door 7 peloppers. Het moest zo’n 5 uur geleden gebeurd zijn, enkele balken smeulden 
nog, een troosteloos gezicht.  
Je wordt weer woedend als je zoiets ziet, hele mooie huizen waren erbij, gloednieuw. Men moet zulke 
bamboewoningen niet voorstellen als hutten, het zijn hele mooie woningen die naar onze smaak aan-
gekleed, zeker niet voor de gemiddelde Hollandse arbeiderswoning hoeven onder te doen. Het is dan 
ook onzin om te beweren dat ze ook graag zouden wonen in huizen als de Europeanen. Zelfs de heel 
rijke inlanders bouwen hun huizen volgens inlandse trant en van bamboe, maar om toch maar op een 
Europeaan te gelijken, worden de muren weleens van buiten gepleisterd, waardoor het huis hetzelfde 
blijft, alleen het mooie vlechtwerk verdwijnt achter een laag witte kalk. Trouwens, ook de Europese 
woningen zijn van bamboe, maar zo gepleisterd dat ze van beton lijken. Zelfs grote hotels en sana-
toria zijn zo gebouwd. Deze mooie woningen waren van gewone sawahwerkers, wier enige misdaad 
was dat ze liever de Hollanders als de T.R.I. zien en dat ze voor de T.R.I. gevlucht waren. Ook dit was 
echter niet in staat mij in spanning te brengen, ik kon nu eenmaal niet geloven vandaag iets te zien te 
krijgen, maar toen wij om 17.00 uur thuis kwamen, waren wij het er toch over eens een prettige 
middagwandeling gehad te hebben. 
Om 17.30 uur schrokken wij plotseling op door een stenroffel binnen het kamp, de eerste gedachte 
was “gevangene weg”, het was wel zo, al was hij dan niet weg. Toen men hem met zijn voet aan een 
stoel wilde vastketenen, sprong hij plotseling met een schreeuw op en nam de benen. Na 3 stappen 
echter lag hij met een serie stenpatronen in de maagstreek op de grond. De luit gaf hem maar gauw 
het genadeschot. Hij had zijn zin, hij had steeds gevraagd om doodgeschoten te worden en is er nu 
geweest. 
 
Hierbij nog enige krantenknipsels:  
1 - “ons rare leger” voor 100% waar, al heeft de directie het niet begrepen, getuige het omlijnde stuk,  
      maar de schrijver van  
2 - “Theorie eerbewijzen” heeft het beter begrepen en mooi weer gespeeld 
3 - zeeppatrouille geeft mooi weer hoe de L.I.B-ers zelfs op zee moeten patrouilleren, omdat de  
     marine voor het grootste deel in Holland ligt. 
 
Woensdag 9 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Ik had de wacht van 4.00 tot 6.00 uur, waarna het niet de moeite meer was om naar bed te gaan. 
Om 8.00 uur met 4 man een groot stuk van de 2

e
 draadversperring afgemaakt. 

Om 16.00 uur weer veel vluchtelingen naar hier, extremisten waren een kampong binnen gedrongen 
en hebben 40 huizen verbrand. Wij hadden echter geen mensen genoeg beschikbaar om erop af te 
gaan. Het moet een voorpost van de zo lastige ploeg van 200 man zijn geweest die over de berg zijn 
gelegerd. 
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Donderdag 10 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 21.00 uur was ik, vermoeid van een lange zware dag, naar bed gegaan. Plotseling word ik wakker 
van een zware klap, schoten knallen, nog een paar zwaardere ontploffingen, geroep “Alarm” en tus-
sen de schoten door klinkt de alarmbel. Ik denk ‘eindelijk schijnt het echt te worden’, trek mijn sluip-
schoenen aan, overall aan, pak geweer en patroonband en ik loop naar buiten naar mijn stelling. Nog 
half slapend vind ik het vreemd dat er geen kogels komen als ik, vergetend te dekken, het open stukje 
tussen 2 huizen oversteek en mij half achter het stapeltje zandzakken laat vallen, wat voor dekking 
moet dienen. Ik kan nog niets onderscheiden, al is het lichte maan, het wakker worden wil niet, ik 
moet gruwelijk geslapen hebben.  
Er is nog niemand in de stellingen, ik word pas goed wakker als even later een van de jongens van 
achter een huis om komt rennen en zich zo in zijn dekkingskuil laat vallen alsof van alle kanten hem 
de kogels om de oren vliegen, een erg koddig gezicht. 
Het schieten gaat nog door, maar is aan de andere kant en neemt daarna af. Voor mij is niets te zien, 
wel hoor ik mensen lopen achter de huizen, maar dat kunnen vluchtende burgers zijn. Dan klinkt er 
iets van mij af ook aan onze kant schoten, maar dan is het over ook.  
Mijn kameraad is naast me gekomen en ik ga nu even terug om mijn grondzeiltje, een deken en helm 
te halen. Als ik terugkom is het weer rustig en we steken maar een sigaret aan en vinden dat de T.R.I. 
maar een gloeiende overwinning heeft behaald om ons midden in de nacht uit bed te halen. Het blijkt 
3.00 uur te zijn. 
Na een half uur kunnen we inrukken, maar moeten gekleed gaan slapen. Even later slaap ik weer als 
een os, om pas om 7.00 uur wakker te worden. 
 
Degene die vannacht de patrouillewacht langs het draad had, zag zo’n 20 man langs de 2

e
 versperring 

lopen, die hem nog niet zagen. Meteen wordt er een handgranaat gegooid, hij begint te schieten. De 
heren gooien nog 2 granaten, schieten even terug met hun ene geweer en pistool, maar hebben de 
benen al gauw genomen als de andere jongens in de stellingen komen. 
Aan onze kant zaten er drie te tekenen, blijkbaar het kamp in kaart te brengen, maar die verdwenen 
ook al gauw toen ze de kogels langs hun oren hoorden fluiten. 
Het hoofddoel was natuurlijk geweest om even een aantal eieren in het kamp te leggen, maar blijk-
baar wisten ze niets van de aangelegde 2

e
 versperring. Nu konden ze hun presentjes plaatsen binnen 

de 30 meter open strook tussen de versperringen. Ontzag hebben wij trouwens helemaal niet voor 
deze in Soekaboemi in de Nederlandse wapenfabriek gemaakte instrumenten. Vier granaten hadden 
ze van schrik laten liggen en die werden ’s morgens gevonden. De ene leek een bommetje, met van 
onder een halfronde bal van massief ijzer, waaraan een stangetje met erop een schokplaatje, die de 
granaat doet ontploffen zogauw die de grond raakt. De punt is van blik met vleugeltjes, hierin zit de 
springlading; aan een stuk touw wordt hij weggeslingerd. Het is te betwijfelen of deze op 4 meter nog 
verwondt. 
De 2

e
 heeft eenzelfde ontsteking, maar het voordeel dat boven de drukknop een open pijpje zit in de 

houten buis, waarin een klein flesje met Picrinezuur, met een dun plaatje wat te openen is ervoor. 
Zolang het flesje er niet in zit, kan er niets gebeuren. Het omhulsel is een gietijzeren beker met groe-
ven om een betere verdeling van de scherven te krijgen. In deze ijzeren beker zit een houten pin die 
er een eindje uitsteekt, hierin zit het ontstekingsmechanisme. Bij de ontploffing gaat natuurlijk een 
groot deel van de energie verloren door het weinig weerstand biedende houten uiteinde, waardoor de 
uitwerking van de gietijzeren scherven erg vermindert. Op 10 meter zal er weinig kans zijn op verwon-
ding. Ook deze wordt aan een staart gegooid (van rood/wit touw). 
De 2 andere granaten waren uiterlijk hetzelfde, maar zonder drukontsteking uiterlijk en zonder touw, 
dus hij moest uit de hand gegooid worden. Over de houten kop zit een kartonnen deksel met rood-
witte bodem. Neemt men dit deksel weg, dan ziet men na een papiertje, bedoeld als afsluiting, 
weggescheurd te hebben, een grijs dun pijpje dat in de granaat verdwijnt. Drukt men hierop dan begint 
het geval te sissen en ontspringt na 4 à 5 seconden. Zo hoort het tenminste maar het duurt ook wel-
eens 10 minuten. Deze granaten komen bijna altijd liggend op de grond en dan heeft men aan de kant 
van de houten uitlaat geen last van scherven. Er zijn hier en daar al honderden van deze dingen, 
vooral van het laatste type, gegooid. Maar nog nooit heb ik gehoord dat er iemand ernstig door ge-
wond of gedood is. Het principe van deze granaten is half Japans, half Hollands, ze zijn gemaakt in 
een prima geoutilleerde fabriek. Dat ze zo primitief gemaakt zijn is het duidelijkste bewijs van het ge-
brek aan vakmensen in de Republiek en hoe wil nu een Republiek die zelfs geen vakmensen heeft 
voor het eenvoudigste werk, bestaansmogelijkheid hebben. 
Om 8.00 uur gingen wij op patrouille. Onder luide toejuichingen van de hele bevolking vertrokken wij in 
de richting van ons eigen patrouillegebied. Op een kruising stapten wij uit en gingen wij lopend verder. 
Ik deed zo’n beetje dienst als commandant tweede sectie.  
Toen wij over een lange, half verbrande brug zouden trekken, zagen wij een kleine jongen iemand 
waarschuwen, waarna ze er beiden vandoor gingen. Met z’n drieën gingen wij er achteraan. Een geeft 
een stenroffel over de kerel zijn hoofd, waarop die terugkomt. We hebben hem meegenomen naar de 
weg, waar een jongen van de mortieren hem meende te herkennen als iemand van Laskar Rajat. Zijn 
handen toen op de rug gebonden, waarna ik de bewaking op me nam. In een volgende kampong werd 
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nog een vluchteling gevangen genomen. We geloofden niet dat het iets was, maar hij kon misschien 
inlichtingen verstrekken, zodat ik 2 gevangenen moest bewaken. Iets verder kwamen wij langs het 
huis dat vannacht na de aanval door de extremisten verbrand was. Ik herkende het dadelijk, het was 
de kleine toko van een venter, een vriendelijke eerlijke kerel. In het kamp hoorden wij van de C.P. dat 
de man al een week geleden ontvoerd was, hij zal nu wel dood zijn.  
 
Er liggen weer 60 man klaar die vast van plan zijn ons vannacht aan te vallen. In Laskar Rajat, oor-
spronkelijk de O.T. der Republiek, zijn ze uitgegroeid tot een godsdienstig leger, dat de strijd nooit op 
zal geven. 
De T.R.I. begint zich de laatste dagen terug te trekken, ze hopen op een overeenstemming en zijn het 
vechten moe, waardoor ze geen voedsel meer verstrekken aan de doorvechtende Laskar Rajat. Deze 
beginnen honger te krijgen en omdat in het Republikeinse gebied bijna hongersnood heerst door de 
uitvoer naar India, zijn ze gedwongen om het eten bij ons weg te halen. Ze mogen komen op ieder 
uur, onze stellingen zijn onneembaar, zelfs voor 1000 man. 
 
 

  
Vanaf de bergen bij Kandesolie. 
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Vanaf de bergen bij Kandesolie. 

 
Dinsdag, 15 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen werden er een paar gevraagd om de auto te begeleiden naar Waroeng Dannas. De tele-
foonlijn was stuk, het ontaarde echter in een 7 kilometertocht dwars over sawah’s, bergen, door 
rubber- en theebossen, kali’s en met slechts af en toe een pad die naar de dwars door alles heen 
liggende lijnen steeds gevolgd moest worden. Toch was het wel mooi werk zo door alles heen te 
trekken, al kwamen alle onbedekte lichaamsdelen vol te zitten met doorntjes, hele kleine die niet door 
de huid heen gaan, maar er toch in blijven haken.  
 
Vannacht zal er wel weer een aanval komen, dubbele waakzaamheid dus! Om 24.00 uur, ik was juist 
afgelost, hoorden wij enige schoten en 2 handgranaten op 2 km afstand, het kon echter niet veel in-
druk maken. Er begint onder ons een zekere onverschilligheid tegen acties te komen, de reactie op 
het al maandenlange patrouillelopen, zonder ooit eens tot een werkelijk groot gevecht te komen en 
ook omdat door de komst van de dienstplichtigen, die hier wel hard nodig en graag gezien zijn, maar 
bij ons het gevoel aan onmisbaarheid wegneemt. En ook doordat het verloop van de onder-
handelingen ons in een onzekere positie plaatst. Wat zal er met ons gaan gebeuren is de vraag waar 
nog niemand antwoord op heeft. 
Jongens die in Batavia geweest zijn komen met de eerste verhalen over de dienstplichtigen. 
De officieren zitten hele dagen in de deftige cafés, de jongens in publieke vrouwenbuurten en komen 
dan dronken thuis. Overigens geen reden tot bezorgdheid, het is een reactie op het nieuwe leven, die 
gauw genoeg over gaat, het zijn ook Hollandse jongens. 
Met diep ontzag kijken de dienstplichtigen op tegen de mannen in panteroverall, want die dragen al-
leen zij die aan het front zitten. 
Een punt van enorme moeilijkheden is de groetplicht. Bij de dienstplichtigen heerst weer dezelfde 
kadaverdiscipline van voor de oorlog, zelfs een korporaal moet gegroet worden. Bij ons worden alleen 
gewone beleefdheidsnormen in acht genomen. Deze omstandigheden geven natuurlijk aanleiding tot 
de confrontaties, die alleen zijn op te heffen als de meerderen van de dienstplichtigen wat soepeler 
worden of als de vrijwilligers insignes krijgen waardoor ze als zodanig herkenbaar zijn. 
 
In Tjiandjoer loopt een vrijwilliger langs een korporaal van de dienstplichtigen, deze houdt eerste aan 
en vraagt “kun je niet groeten?”. De vrijwilliger heeft zoiets nog nooit meegemaakt, kijkt of hij het in 
Keulen hoort donderen. “Moet je een klap op je ogen hebben?” komt er ten laatste, waarop de korpo-
raal maar vlug verdwijnt, die heeft zoiets ook nooit meegemaakt.  
De sergeant-majoor van de supportcompagnie was van de week in Batavia en zat in het D.V.O., waar 
voortdurend officieren van dienstplichtigen binnenkomen. Hij staat regelmatig op om beleefdheids-
halve te groeten, maar als dat even doorgaat en hij maar niet aan de beurt komt, begint het hem te 
vervelen en blijft hij zitten. Even later komt een kapitein binnen, die de majoor ziet die rustig blijft  
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zitten. “Wij zijn gewend te gaan staan en te groeten”, zegt hij sarrend. “Dan is u ook nog niet verder 
geweest dan Batavia zeker”, zegt de majoor laconiek. De kapitein krijgt een rode kop en verdwijnt.  
Langs de weg van Priok raast een jeep met aan het stuur een sergeant. Een soldaat staat langs de 
weg te liften en roept: “Hé, stop eens even!”, de Jeep stopt en hooghartig vraagt de sergeant “wie ben 
jij?” “Oh”, zegt de soldaat en stapt meteen in. “Ik moet naar Noordwijk, breng mij even weg”, de serg-
eant kijkt woedend en beledigd, maar brengt de soldaat heel naar Noordwijk. Zo leren ze het wel, niet 
met ruzie.  
 
Donderdag, 17 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen kwam de krant met het officiële bericht over de wapenstilstand.  
Het bericht werd met vreugde ontvangen, dus nog even en dan staan Indonesië en Holland weer 
naast elkaar. Onze regering heeft een wel fantastisch goed spel gespeeld.  
Het zal nu niet lang meer duren of wij zwermen uit over geheel Java en krijgen zo nog meer te zien en 
als de T.R.I. van Japanse invloeden gezuiverd zijn, zal men eens zien hoe gauw het hele volk voor 
ons gewonnen is, wat ons over een jaar bij verkiezingen een donderende meerderheid zal geven. 
Wij dachten al het nu makkelijk te krijgen, maar dat is er niet bij. Omdat patrouilles niet meer nodig 
zijn, moeten wij nu hinderlagen leggen, dat betekent in plaats van mooie tochten overdag, een gehele 
nacht hier of daar liggen wachten op rampokkers die toch nooit komen. Er zijn er nog die er nog zin in 
hebben ook. 
 
Reini schreef dat ze Willem twee keer gezien had. Ze wist niet dat hij naar Indië ging, anders had ze 
hem wel aangesproken. Eenmaal zag ze hem bij het uitstappen uit de tram met een oude dame. Dit 
zal Tante Aal wel geweest zijn. U ziet wel, zelfs zo ver kunt u niets uithalen of ik kom het aan de weet. 
 
Het gaf vanavond ook weer slachtoffers bij een hinderlaagput. De bedoeling was om met 3 secties op 
patrouille om 17.00 uur, dicht bij de hinderlaag te gaan rusten. 1 sectie liggen, 2 secties naar huis en 
als het goed donker was de achtergebleven sectie in stelling op een driesprong. We moesten van 2 
kanten de mensen aanroepen, maar die van de berg kwamen, meteen neerschieten. De animo was 
beneden nul, het was stikdonker en dan kun je niet zien wat je voor je hebt en om onschuldigen neer 
te leggen, daar hadden we niet veel zin in. We gingen weg met de plaatsvervangend CC als comman-
dant, een vrij waardeloos product, die 2
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 Luit Meijlink. 

Waar een pad liep naar een kerkhof wilde hij ons onze plaatsen laten innemen, tot wij hem aan de 
hand van de kaart wisten te overtuigen dat we verkeerd zaten. Twintig meter verder was een vier-
sprong, “daar moest het dan zijn”. Maar wij wisten dat onze plaats nog 800 meter verder was. We 
moesten er echter blijven van de stommeling. Toen het goed donker was namen wij onze plaatsen in, 
er was nu zelfs geen reden meer om op onze hoede te zijn, want hier waren zelfs geen peloppors te 
verwachten. Ik lag dan ook algauw zo’n beetje te dromen, half tegen een heuveltje, een paar meter 
boven de weg onder de bomen.  
Voortdurend werden we verblind door een hevig weerlichten. Het had hevig geregend voor we weg-
gingen en alles was drijfnat. Het was dan ook een mooie tippel geweest naar de plaats van bestem-
ming en zeker na twee dagen het kamp niet te zijn uit geweest.  
De weg tussen de sawahvelden door met voor en rechts de bergen, die in hun mooiste donkere groen 
als in een kleurenfoto lagen te blinken in het avondlicht. De bergen erachter hingen in een waas terwijl 
uit de bossen langzaam slierten damp opstegen, alsof de gehele hellingen in brand stonden. Achter 
de bergen was de zon onder gegaan en wierp nog schijnsels op de hele witte wolken en op de grote 
stijgende donkergrauwe. Terwijl de rest van de lucht door dit laatste licht diepblauw gekleurd werd. 
 
Als ik op post in de donkere vooravond lig te soezen, schrik ik mij plotseling een ongeluk als op 3 
meter afstand een van de jongens brult “brentie!” en met een 3-brenssalvo de stille nacht krakend 
uiteen scheurt. Nog voor het wapen zwijgt en de vuurgloed uit de loop ophoudt, zit ik al met mijn sten 
in de aanslag, maar het was alweer afgelopen. 
Er was iemand aan komen lopen die op het “brentie!” meteen in de wegkant dook, zodat de bren al 
niet veel meer klaar maakte. Dat de man bij “halt” niet stopte zegt niet veel, hij kon tenslotte ook niet 
weten wie hij voor zich had en het speet hem dan ook niets dat het mis was. Door het schieten was 
echter onze stelling verraden, zodat we naar huis konden, wat ons erg speet natuurlijk.  
De brenschutter had zo de pé in om de stommiteiten van luit Meylink, dat hij meteen naar de compag-
niecommandant ging om te vragen waar we hadden moeten zitten en toen hij dat aanwees, vertelde 
hij waar we gezeten hadden. Eerst protesteerde Meylink nog wel, maar toen ook onze majoor erbij 
kwam, die het terrein ook goed kent, moest hij het wel toegeven. 
 
Vrijdag, 18 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmiddag hadden we weer patrouille. De laatste hinderpalen op de weg moesten opgeruimd word-
en. Met de auto’s ging het door Waroeng Dojong, een hopeloze zit, een weg vol grote gaten en zo 
smal dat de auto maar net-aan overal tussen de klappers en huizen door kon.  
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Op een driesprong gingen wij lopen, we zouden naar de vernielde ijzeren brug in het ravijn gaan, om 
daar nog een stukje weg vrij te maken. De auto ging de andere kant op om een gat in een weg te 
dichten. Lastig werk, want de weg is daar maar net breed genoeg. Als de auto 1 meter uitwijkt, stort hij 
30 meter diep langs een loodsteile wand. In die weg hadden de extremisten een gat in gestoken en bij 
het dichten moest gezorgd worden voor een wand, die wegschuiven in de diepte zou voorkomen.   
Wij hadden ondertussen nog geen kilometer gelopen of we hoorden schoten vanuit Warong Dojong 
met 2 zwaardere klappen. Er werd niet veel geschoten maar het ging regelmatig door, af een toe een 
schot. We moesten terug, maar niet met veel animo. Zo’n paar peloppors, daar was toch geen eer aan 
te behalen. Van achter ging het om het dorp heen en in linie erdoor, natuurlijk liep het op niets uit. 
Achteraf bleek dat de schoten uit de berg achter het dorp waren gekomen. De T.R.I. die niets meer te 
doen heeft was zeker aan het oefenen. De zware klappen waren van de jongens op de auto’s, 2 
schoten om een andere auto te doen stoppen, want ze hadden stukken. Deze schoten waren veel 
dichterbij en daarom zwaarder. Blijkbaar hadden de bergen het geluid verdraaid.  
Door het gezellige ‘Goedang’ ging het op huis aan. 
 
Zaterdag, 19 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vanmorgen ben ik eens naar de tandarts in Tjiandjoer gegaan. Nu kan ik nog een goed gebit gratis 
krijgen, mijn oude is te los. Na het trekken van die kies laatst is er weer een stukje afgeknapt. We 
hebben een zeldzaam goede tandarts voor het bataljon en dus is het een mooie gelegenheid mijn 
mond eens prima in orde te laten maken.  
Vandaag had ik echter pech, de tandarts was ziek en de reis in zoverre voor niets, al had ik achteraf 
geen spijt van het tochtje. Een serie indrukken als op deze tocht heb ik nog niet eerder opgedaan. Dat 
een streek zich zo snel kan opheffen grenst aan het ongelooflijke. 
Het was 8.00 uur toen we vertrokken, een koele wind waaide ons tegemoet en als donker smaragd 
schitterde de schoon geregende, nog natte bossen tegen de berghellingen. Terwijl op de sawah-
terrassen, de padie haar vrolijk jonge groen liet wuiven, dreven donkere wolkslierten nog langs de 
azuren lucht en hier en daar speelde een oranje zonnebundel over land en bergen, een heerlijke 
morgen, een ochtend om te zingen.  
Voorbij Tjinangsi ging het weer door de bossen naar Waroeng Dannas, waar we ons weer een on-
geluk lachten om die clown van een Luit van ons 2
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 peloton (Henk Meijlink). Deze kampong waar 

geen mens woonde toen wij er kwamen is nu een dichtbewoond dorp met een vijftal toko’s. Verder 
ging het de weg op naar Tjiandjoer, op de sawah waar men nog steeds niets aan had kunnen doen 
door de droogte, was men overal met karbouwen aan het ploegen en wallen schoonkappen. Ook hier 
herstelt zich het leven na de regenval van de laatste dagen. Overal steken mensen hun hand op en 
klinkt een vrolijk “Tabé” waar wij passeren. Ze zijn gelukkig weer aan het werk te kunnen, weer te 
kunnen verdienen. Wie zou daar niet vrolijk van zijn?  
Een oud mannetje met witte walrussnor kijkt als een buldog, maar steekt zijn hand op als alle ander-
en, ook hier heb je die mensen die altijd lelijk kijken, maar het beter met je menen als menig ander en 
met nog meer plezier als anders groet ik het oudje terug. Overal heerst drukte, overal ziet men mens-
en werken in deze streek waar voor 2 maanden nog een stilte en verlatenheid heerste als een Hol-
lands winterlandschap.  
Ook Tjiandjoer is veranderd, het is veel drukker op straat en de toko’s, 2 maanden geleden nog half 
leeg, puilen nu uit met van alles en nog wat.  
Als de tandarts niet thuis is lopen wij even om en komen langs de pasar-hal, waar een maand terug 
nog een troosteloze verlatenheid heerste. Maar kijk nu eens, groter en drukker als pasar Baroe in 
Batavia. Het lijkt niet te geloven, fruit, groenten, specerijen en gedroogde rijst in enorme hoeveelheid 
en alles jong en fris en in een verscheidenheid als waar men in Holland geen besef van heeft. Er is 
ook weer kleding, zout en andere dingen waar de mensen zo hard om verlegen zijn en die ze weer 
kunnen kopen voor de landbouwproducten. Het volk kan weer kopen en verkopen. Het is een gezel-
lige drukte, wij kopen een en ander via veel loven en bieden en gaan dan weer verder. Er vliegt eens 
een grap over en weer en dan voel je je zo één met dit weergaloos rijke land, met dit vrolijke volk dat 
zo gauw zorgen en ellende vergeet. Maar je voelt ook trots, want dat dit weer kan bestaan is ons 
werk. Dit is de beloning van het dagenlange patrouillelopen en wat voor beloning; daar zijn geen ere-
kruizen van goud of zilver mee te vergelijken.  
We lopen weer verder, het stadje uit. Een half uur wachten we met een groep inlanders en een paar 
C.P.-ers uit Goedang, Tjinangsi en Tjikalong op een lift. Eindelijk kunnen we met een ziekenauto mee. 
Voor de inlanders is echter geen plaats meer, want op de brits ligt een inlands jochie. Hij heeft de 
benen in het verband. “zweren” zeggen de jongens “het is onze djongos”. Van ver in de Poentjak 
komen ze met deze ziekenauto om een inlands jochie naar het hospitaaltje te Karantengah te 
brengen. Dat is er speciaal voor inlanders, er staan zusters in uit Holland en de legerdokters zorgen 
voor verzorging. Dit jochie is hun djongos en ze voelen er zich verantwoordelijk voor. Wat zou de KNIL 
gedaan hebben? Ik hoor nog die oude baas te ‘Meester’ die eerste dagen, “voor 1 gulden per week 
zorgt een baboe voor 10 man”. Wij kunnen ze ook voor dat geld krijgen, maar betalen per man 2 
kwartjes, dat is 5 gulden en ze roken en eten met ons mee. Djongos of baboe, zelden hoeft men ze 
iets te zeggen, maar alles is op tijd klaar en goed.  
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Wij stappen in Waroeng Dannas uit. Er komt juist een andere wagen aan, die de weg op gaat naar 
Tjikalong. Als we uitstappen worden we met gelach ontvangen door de inlanders waar we mee stond-
en te liften. Nu zijn we nog gelijk bij de kruising bij de rubberfabriek. De auto gaat naar de fabriek. Mijn 
2 kameraden willen wachten op een van onze wagens, ik voel er meer voor om 4 kilometer te lopen 
als om misschien 2 uur te wachten. Met de inlanders ga ik op pad. Zij zo trots als een pauw dat er een 
Hollander met ze meeloopt.  
Het ploegje loopt over de hele weg, maar zorgt ervoor naast of achter mij te blijven lopen, want voor 
de hoogste in rang is de inlandse beleefdheidsvorm, wat overigens aan de gezellige wandeling niets 
afdeed. Een van hen vroeg mij of ik een papier van hem in het Maleis kon vertalen. Ik dacht, dat wordt 
wat, maar het viel mee. Het was een getuigschrift dat hij een goed chauffeur/monteur was, voor zo’n 
man een waardevol stuk dat ze trouw bewaren.  
In het kamp vroegen ze of ik een lijfwacht mee had. Ze begrepen natuurlijk niet waar ik met die ploeg 
vandaan kwam, maar ik had een interessante morgen gehad. 
 
Zondag, 20 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Het zal niet lang meer duren of Nederland en Indonesië staan zij aan zij, maar nu is het nog niet zo 
ver. Daags na het sluiten van de wapenstilstand belt een van de leiders van de Republiek een radio-
zender om de troepen aan te sporen door te vechten, speciaal de “Larha Bajat” en Bantengs. Tot aan 
hier werd zijn stem gehoord met gevolg dat hier en daar kleine groepen extremisten weer activiteit be-
ginnen te vertonen. Veel brutale extremisten hopen geen last te hebben van de Hollanders en ge-
dwongen door honger komen ze in onze gebieden, omdat in de Republiek niets meer te halen is en de 
T.R.I. hen definitief verstoten heeft.  
Gisteravond werden 100 man gesignaleerd in de kampongs in het westelijk ravijn tussen hier en 
Vada, zodat wij vandaag weer dezelfde patrouille kregen als een goede week terug. Met de auto’s 
vertrokken we naar Vada door de bossen. Vanaf daar konden we in 2 groepen langs weerszijden van 
het steeds breder wordende ravijn oprukken, zodat geen man van de tussenliggende sawah en uit de 
kampongs kon ontvluchten. Alle mannen werden gevangen genomen, alle huizen doorzocht en de 
C.P.-ers zeiden of de mensen betrouwbaar waren of niet, waarop ze weer losgelaten werden. 
Eenmaal werd op de patrouille aan de andere kant een revolverschot gelost vanuit het bos. De kogel 
ging tussen 2 man door; een achtervolging van de dader had echter geen zin, dat is ondoenlijk in het 
bos en 100 meter verder lag de weg waar wij niet over mogen komen.  
Toen wij aan het eind waren en nog een grote kampong afgesloten moest worden, moest ik met Mart 
van Etten en Joop Duivens, als zijnde de brengroep, een groot sawahveld afsluiten. Even tevoren was 
de brenschutter gestruikeld en had zijn enkel verstuikt, zodat hij bijna niet kon lopen. Mart wilde ruilen 
van bewapening, maar bij een actie kon de brencommandant de bren niet dragen, zodat ik het klusje 
maar overnam. Ik had alleen koppel met klewang en een geweer met wat losse patronen mee, wat 
voor de gewonde wel te dragen was, maar ik kreeg nu zijn vrachtje: 3 tassen met houders en de bren 
van zo’n 50 à 60 pond, wat ik helemaal niet gewend was. Maar al eten wij bijna niets, het schijnt dat 
men hier vrij taai wordt, want ik had niets geen moeite met het gewicht. 
Toen wij even op het punt waren waarvan wij het gehele sawahterrein konden overzien, liepen er twee 
man langs een paadje naar de bossen. Wij schreeuwden hard “CADIËL”, het Soedanees voor “kom 
hier”. Ze draaien even hun hoofd bij maar kijken weer gauw voor zich en als wij nog een paar maal 
roepen horen ze schijnbaar niets meer. Om ze meteen neer te leggen, daar hadden wij toch niet veel 
zin in, de afstand was wel 200 meter; ze konden het ook verkeerd begrepen hebben. Tot Joop ze een 
kogel vlak over hun hoofd blies, waarop ze zich meteen achter de padi lieten vallen. “Er op aan”, de 
bovenste helft van de sawah was droog en met pupiora beplant. Zo snel we konden ging het naar 
beneden wel 30 terrassen af, steeds een meter onder de ander, zodat je telkens de gehele vracht met 
een schok op je schouders krijgt als het snel gaat. 
Met zoiets ben ik nooit te temmen en de anderen konden mij haast niet bijhouden, al hadden ze min-
der dan de helft te dragen. Mart van Etten was bang dat ze ons van achter zouden beschieten, wat 
totaal onmogelijk was omdat wij vlekkenpak met helm droegen. Maar Mart heeft lang in het hospitaal 
gelegen en is nu behoorlijk achter, weet nog niet dat er geen fouten meer gemaakt worden. Hij wilde 
dan ook niet verder toen wij voor de natte sawah stonden, waarop ik zijn sten overnam en over het 
dijkje naar de plaats holde waar de inlanders gevallen waren. Toen ik daar aankwam en even 
rondkeek zag ik ze 400 meter verder aan de bosrand staan. Het moeten een paar geheide mieters 
geweest zijn die wel achter de padi langs gekropen waren. Ze waren ons te vlug af geweest en ik 
schoot in een lach om het malle geval en omdat de sten ze toch niet kan bereiken, wuifde ik maar met 
de hand. De schooiers wuifden nog terug ook en verdwenen kalm in het bos.  
Ondertussen waren ook de anderen klaar en kunnen de auto’s ons ophalen. Toen wij wegreden steeg 
een dikke rookwolk op. De C.P. had een woning in brand gestoken van een Laskar Rajat. 
Omdat ik de wacht had van 20.00 tot 22.00 uur, liep ik de lezing van de dominee mis. Wildwest her-
leeft in Batavia! 
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Enige dagen geleden zou er een voetbalwedstrijd zijn tussen de Schotten en de Hollanders. Met rood-
wit “Leve Merdeka, Leve de Republiek Indonesia”, kwamen de Schotten het terrein op, dat was aan-
pakken jongens! En even later waren de tribunes één vechtende massa. De wedstrijd werd afgelast. 
 ’s Avonds in “La Conga” werd het feest voortgezet, vijf dode Schotten. 
’s Avonds was de Schotse wacht onder het viaduct ‘Meester’ overgenomen door de stoottroepen (dit 
zijn oude stoottroeppers, niet het gajes wat hier even verderop ligt).  
Er komt een auto met Schotten aan die het niet nodig vindt te stoppen voor die verdomde Hollanders. 
Een bren ratelt, er zijn weer 2 Schotten minder. 
Van de week reed een truc met Hollanders quasi per ongeluk op een groep Brits-Indiërs in, 2 doden 
en vele gewonden. 
De volgende dag rijdt een Brits-Indische wagen per ongeluk tegen een wagen vol Hollanders, resul-
taat: negatief, weer 2 Brits-Indiërs minder.  
Hier aan het front is het wapenstilstand, zaten wij maar in Batavia, zuchtten we. Maar hier is het 
bloedlink. Van de week werden zware knallen gehoord ten oosten van het kamp. Zware waakzaam-
heid omdat er een aanval zou kunnen komen, om je dood te lachen.  
Een groep goed gewapende extremisten kwam in een kampong niet ver van ons kamp. De bevolking 
schoot toen de houten vuurwerkkanonnetjes af die in iedere kampong zijn, waarop de terroristen er 
vandoor gingen. Om te griezelen zo’n oorlog! 
 
Maandag, 21 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
“Nooit zijn zovelen zoveel dank verschuldigd geweest aan zo weinigen. Netjes in het gelid staan wij 
aangetreden als de luit de dagorder van de minister voorleest, nadat met “presenteer geweer” de vlag 
gegroet is. 
Daarna worden de emblemen uitgereikt met het O.V.W.-teken, waardoor wij herkenbaar zijn als 
soldaten die vóór 1 oktober in Indië waren. Alle leden van de 7-decemberdivisie, ook de kleine groep 
E.M. die hier al 2 maanden is en nu tot die divisie behoort, mogen het niet dragen. 
Dat wij het niet zullen vergeten spreekt voor zichzelf. Misschien dat nu de officier, sergeant en korpo-
raals van de dienstplichtigen ons wat meer met rust laten met hun gedoe om te groeten. 
 
OVW 
 
Om 14.00 uur moest ik op wacht. Ik zit nog geen 10 minuten of er komt een ander. “Ik kom je aflos-
sen, sergeant Bos zegt dat jij vanavond met de hinderlaag mee wilt en ik heb toch lichte dienst”. Ik 
zeg: “ze zijn vandaag aan het verkeerde adres. Ik heb wacht en ga niet in hinderlaag.” Maar even later 
komt de majoor met sergeant Bos. “Wij hebben maar 9 man, als jij nu niet meegaat, kan het niet door-
gaan, 8 is te weinig”. “Waar komen wij dan en wie brengt ons weg?”, vraag ik. “Op het kruispunt naar 
de berg en ik breng jullie weg”, zegt de majoor.  
Dan zit ik even later weer op mijn kamer, uitgelachen door de jongens, omdat ik mij om heb laten 
praten. Maar ze zouden het zelf ook gedaan hebben. 
 
Om 16.00 uur komt een hele stoet inlanders het kamp in. Twee gevangenen in hun midden, spionnen 
van de Laskar Rajat. Glunderend lopen de inlanders er omheen, met hun messen en korte klewangs 
op de zij. Als wij er omheen lopen met een hele lijfwacht geweren, nemen ze de benen, maar bij die 
inlanders kunnen ze niet weg.  
Als even later bij het verhoor door de C.P. de heren getrapt en geslagen worden tot de waarheid eruit 
komt, staat de hele kampongbevolking te glunderen van plezier. Terwijl wij ons ergeren aan de 
afbeulingen, al weten wij wel dat het nodig is. Wat is nu Merdeka?  
Als ik even later weer op de kamer ben, hoor ik een van de jongens zeggen: “Wat een mager jochie,” 
en hij loopt weg met een stuk brood wat hij voor vanavond bewaard had, omdat het avondeten natuur-
lijk weer niet te eten is. Nu geeft hij het brood aan het jochie. Hij is het onverschilligste en ruwste ele-
ment van de sectie, een Rotterdammer van de Schiedamsedijk en dat zegt genoeg. Straks zit hij weer 
te vloeken op het eten, maar heeft er geen spijt van het brood weggegeven te hebben. 
 
Dinsdag, 22 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Gisteren hoorden wij hier de gehele dag schieten,  het bulderen van zware mortieren. Wij dachten dat 
de stoottroepen hier of daar 5 extremisten gezien hadden, maar er kwam nu bericht dat die geen 
schot gelost hebben. Dus zal de T.R.I. wel aan het oefenen zijn in de bergen. 
 
Om 15.00 uur gisteravond rukten wij uit. Op het kruispunt werden de mannen voor de hinderlaag in 
het bamboe verborgen om tot donker te wachten. Wij hadden nog zo’n beetje uitzicht over een sawah-
vlakte, waarover wij een twintigtal mannen zagen hollen, dwars door het water. Het moesten de pelop-
pors zijn, die gewaarschuwd door de komst van onze patrouille het hazenpad kozen. Ze gingen dwars 
door de sawah, zodat de modder hen om de oren spatte.  
Toen het flink schemerig was, ging de rest van de patrouille door en toen het goed donker was namen 
wij onze plaatsen in. Ik zat bij de sergeant, onzichtbaar onder de bomen aan de weg. Daar zaten wij 
dan in het stikdonker te wachten of de heren in de val wilden lopen. De krekels sjirpten, de vogels 
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floten, in de verte kwaakten de kikkers en af en toe kwaakte de gekko met zijn eigenaardig geluid, 
gewone geluiden van het bos die wij nauwelijks meer merken. Maar er zijn ook die zeldzame geluiden, 
een noot ritselt door de bladeren en valt dicht bij de grond, met een doffe dreun valt een klapper op de 
grond, een vogel heft plotseling een felle fluittoon aan. Dan schrik je plotseling op en tuurt weer ge-
spannen over de weg.  
Tergend langzaam gaat de tijd, er wordt niet gesproken, steeds geluisterd en getuurd, af en toe op 
een biscuitje geknabbeld, waarbij je nog niet eens hard durft te kauwen, het mocht eens geluid 
maken. Je zit een zuurtje te sabbelen die wij gisteren als extraatje gehad hebben of rookt om beurten 
eens een sigaret onder je grondzeil, want het mag niet gezien worden. Maar zonder sigaretten is de 
strijd tegen de slaap niet vol te houden. Uur na uur verstrijkt, het wordt 24.00 uur en al die tijd zit je 
alleen met je gedachten, gedachten aan thuis en aan alles wat voorbij is en dan dringt diep tot je door 
hoe mooi het leven was van deze laatste anderhalf jaar en alles wat daarvoor was in het enge te 
kleine Holland, de moeilijkheden die er voor hen niet eens meer zijn en die ze niet eens aandurven. 
En je weet heel zeker veel meer te kunnen presteren dan duizenden anderen en je bent gelukkiger 
dan wie ook… 
Zo wordt het 1.00 uur; de tropennacht blijft hetzelfde, maar plotseling scheurt de stilte uiteen door het 
blaffen van 2 stens. Ik lig al met het geweer in de aanslag, maar het is alweer stil, een doodse stilte 
nu. Ik sta op en zeg: “het is afgelopen nu, we kunnen wel naar huis gaan”. Een vreemd geluid in de 
stilte, de sergeant (verschrikt) luistert: “Stil, er kunnen er nog meer zitten”. Ik schiet in een lach. “Dan 
zouden wij ze wel horen hollen!” Waarop hij toch ook maar opstaat en wij de anderen bij elkaar trom-
melen. 
Er was een man aan komen lopen, twee jongens wilden hem vlakbij laten komen en dan bespringen, 
maar blijkbaar bewoog een van de jongens even verderop, waardoor de man bleef staan. De twee 
jongens, bang dat hij zou omkeren, schoten toen hun stens leeg, wat op 20 meter in het donker niet 
veel kans van slagen had. 
We moesten nu met een omweg door de kampongs weer naar huis. Met z’n tweeën als verkenners 
moesten wij voorop met een doorgeladen geweer. Zo gingen we langs het dichte struikgewas. Ik zag 
mezelf weer sluipen door de steegjes van de gevaarlijke kampong te ‘Meester’ of alleen met een 
handgranaat zo vast in mijn hand of ik hem fijn wilde knijpen, lopen naar de bruiloft te ‘Kemajoran’. 
Toen was ik nog bang plotseling een dolk in mijn rug te krijgen en dacht toen nog dat extremisten raak 
konden schieten. Nu is dat anders, hoop ik alleen maar dat er plotseling een kerel met getrokken kle-
wang op mij toe zal springen of er een een kogel op ons afschiet, dat zou dan het einde van zijn leven 
betekenen. Omdat in die tijd toen overal de dood kon loeren, heb ik mijn naam gekregen van de 
meest roekeloze van de compagnie, omdat ik altijd alleen overal heen ging waar een ander niet 
anders dan met 5 man durfde te komen. Ik haal altijd mijn schouders op als ze dat zeggen, zij kunnen 
ook niet weten hoe ik mij soms doodkneep en hoe ik dan 2 paar ogen en oren had. Zeker, er gingen 
er wel de kampongs in, ongewapend en zonder uit te kijken, alleen maar denkend “er zit toch niets”. 
Zulke liepen ook weleens in een val.  
Nu loop ik weer voorop voor de zoveelste keer. Ik weet dat de commandanten voor 100% op mij 
rekenen, dat geeft zelfvertrouwen. Ik heb er echter niet zoveel meer aan, er is bijna geen kans dat er 
nu iets zal gebeuren, maar toch lopen wij maar weer alsof achter iedere struik een vijand zit en als ik 
een tijdje later op bed lig, denk ik niet “wat een vreselijke nacht”, want het was niet doelloos. En omdat 
het nodig is om ons doel (rust en veiligheid te herstellen) te bereiken, daarom was het geen zware 
maar een mooie nacht. 
 
Ik heb gevoetbald vandaag, echt met een bal! Er waren spelers tekort en dan laat je je kameraden niet 
in de steek. Mijn ene been is er bijna af, de jongens hebben zich rot gelachen, maar zeggen dat ik 
goed mijn best gedaan heb, dus doen we het nog eens over. 
 
Donderdag, 24 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Om 21.00 uur gisteravond moest het hele peloton aantreden. Met de auto’s gingen we naar het kruis-
punt in Vada. Vlug uitstappen en de auto’s reden weer weg, door naar Waroeng Dannas om van daar-
uit na een half uur terug te keren naar het kamp, om de vijand te misleiden.  
Wij sloegen de weg in naar Vada. Het was onder de rubberbomen zo donker dat niets, maar dan ook 
niets te onderscheiden was. We moesten hand in hand lopen zonder elkaar te zien.  
Het duurde maar 20 minuten, maar het leek eindeloos, tot wij aan de lege vervallen ondernemings-
kampong kwamen, waar wij elkaar weer enigszins konden bekijken. Ook de weg was weer een beetje 
zichtbaar. Een eind verder kwamen wij weer tussen de bomen, maar was het toch zo licht dat men zijn 
voorman op 2 meter afstand kon zien als men zijn ogen tot het uiterste inspande.  
De weg slingerde daar langs de berghelling en was maar af en toe heel flauw te zien. Een meter er-
naast en men liep kans zo’n 20 of 30 meter lager te liggen. Steeds stonden de verkenners stil om zich 
te oriënteren en omdat men onmogelijk kon inschatten of de voorman een halve of 2 meter voor je 
liep, schoof dan de hele rij ineen en hoefde maar één het evenwicht te verliezen en een hele rij viel 
om als dominostenen.  
Eindelijk kwamen wij in Vada, gingen de fabriek voorbij om een eind verder rust te houden op een 
open stuk glooiend terrein van 100 x 100 meter. Omdat wij daar toch betrekkelijk tegen de top van een 
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berg lagen, konden wij uitzien over 2 rijen iets lagere bergen, bestaande uit een massa van donkere 
bossen, allemaal rubberbomen. De 3

e
 rij bergen was hoger, daar tegen lag ons doel. Het was een 

fantastisch gezicht, in die donkere nacht waren heel flauw de contouren van de bergen zichtbaar; niet 
te donker en met een sterrenlucht erboven, maar mooi konden wij het deze nacht niet noemen, wel 
indrukwekkend als een ijzige poolnacht.  
Wij lagen nog geen 5 minuten of ik voelde een zuchtje wind, ik dacht meteen, dat gaat fout en het ging 
fout. Langzaam werd het kouder en na een kwartier was het of wij geen kleren meer aan hadden en 
lagen wij te rillen als jonge hondjes.  
Hoe lang wij gelegen hebben weet ik niet, de gehele nacht moest alles zo voorzichtig mogelijk gedaan 
worden. Er mocht niets gehoord worden, alleen als het nodig was, heel zacht fluisteren. Roken ging 
ook niet, slaperig en koud lagen wij eens op een biscuitje of zuurtje te knabbelen. Zoals bij vele ander-
en deden ook mijn spieren nog pijn van het voetballen. Toen wij weer opstonden om verder te gaan, 
waren wij geheel verstijfd. De klamme en koude kleren kleefden aan je lijf toen wij opstonden. Ik was 
dan ook dolblij de helling af te zijn en weer in het bos te komen waar het warmer was. Maar daar 
kwamen wij weer op een stikdonker pad met een diepe afgrond ernaast, wat erg steil met scherpe 
bochten, naar beneden afliep. Langzaam begon het bloed weer wat door te stromen en ging het wat 
beter met de stijfheid. Zo kwamen wij aan een brug over een kali. Tot zover was de weg goed bekend 
geweest, maar nu kwamen wij in vreemd terrein. Maar de weg ging nu weer tegen en niet langs een 
helling omhoog, zodat er geen gevaar voor ravijnen was. Na 1 kilometer kwamen wij boven, hier kruis-
te onze weg met de weg naar Patjet en waren wij weer op bekend terrein. Voor de kruising gingen wij 
weer rusten om onze tijd tot 5.00 uur af te wachten, het was toen ongeveer 3.00 uur. Het was daar wel 
warmer, maar toch had de kou ons weer gauw te pakken. Om beurten probeerden wij wat te slapen in 
het natte koude gras. Het was hier uitkijken geblazen, want wij zaten nu tegen de weg die de grens 
van ons terrein vormt en vanuit de overkant is al dikwijls geschoten.  
Toen het 5.00 uur was braken wij weer op en gingen de Patjetweg op in de richting van het kamp. Na 
1½ km hielden wij weer stil bij een huisje en wachtten tot het half licht was. 
In het huisje werden de mensen wakker. Wij hoorden ze goed praten en na een kwartiertje kwam de 
man eens buiten kijken. Maar hij had de deur nog niet open, of van schrik rolde hij het huis weer bin-
nen, toen hij dat hele leger soldaten voor de deur zag. Toen het bijna licht was, trokken wij door het 
verboden gebied verder. Dit was nodig omdat de grens daar in een rare bocht loopt. Om een bocht in 
de holle weg lag plotseling de kampong onder ons. Een klein blokje huizen lag rechts op onze hoogte. 
Het werd dadelijk omsingeld. De brengroepen stootten door tot in de grote kampong. Daarmee kon 
het feest beginnen, met 2 man gelijk stormden wij de huizen binnen, doorzochten alles en stuurden de 
mannen naar buiten. In het eerste huis waar ik naar binnen stoof lag de man op bed en klaagde 
jammerlijk “sakit toean” (ziek). “Apa sakit, pihi lekas” (wat ziek, eruit vlug) riep ik, hij deed of hij niet 
overeind kon komen maar toen hij een paar trappen onder zijn reet had gehad was hij niet ziek meer 
en kon hij lopen ook. Ze kunnen zich zo lekker ziek houden en oponthoud kunnen wij niet gebruiken, 
maar ik voelde mij net een SS-er. Snel ging het weer verder van het ene huis in het andere. Het is niet 
te vertellen wat je op je run door die huizen zoal te zien krijgt. De bevolking was totaal verrast, de 
meesten lagen nog of kwamen juist uit bed. Oude en jonge meisjes en kinderen, soms de mannen er 
nog bij in ochtendkostuum of liever helemaal geen kostuum, in doodsangst voor de soldaten die zo 
plotseling binnen kwamen stormen. Was de deur niet open, dan ging hij met de kolven open. Waar ik 
deze morgen een doodschrik van te pakken kreeg was van geslachtsziekten, wat ik daarvan gezien 
heb, vergeet ik nooit. Alles wat man was werd naar buiten gestuurd.  
Na 1 uur was alles afgezocht en hadden wij een paar honderd mannen bij elkaar. Die moesten gaan 
zitten terwijl de C.P.-ers tussen hen door liepen en ze taxeerden. Drie mannen werden eruit gehaald, 
de rest mocht na een vloeiende propagandareden weer naar huis gaan. Nu kwam bij ons de ver-
moeidheid van 12 uur actie op na een normale dag boven.  
Maar we waren nog niet klaar en moesten achter de kampong langs een moeilijk paadje de berg op. 
Toen wij boven waren lieten wij ons doodop vallen; we moesten eerst eens wat op adem komen. Na 
een kwartier vormden wij linie om de driehoek van Republikeins gebied binnen onze grens te door-
zoeken. Daarna ging het weer voorwaarts, dwars door bos, struikgewas, ravijnen en bamboe tot wij na 
een half uur weer op de grote weg stonden. Hiermee was het gelukkig afgelopen en wachtten wij de 
komst van de auto’s af.  
Een uur later waren wij weer in het kamp met het vaste voornemen nooit meer in extremisten te ge-
loven. Even wat eten en toen naar bed.  
Om 14.00 uur werd ik wakker als iemand die een zware bruiloft achter de rug heeft, maar na in de kali 
goed gewassen te zijn was ik weer behoorlijk opgeknapt. 
 
Er zullen in dit relaas wel een paar dingen zijn die jullie niet begrijpen, ons noest optreden en de kou 
bijvoorbeeld. Dat zit zo, ’s avonds tevoren was er bericht gekomen dat, toen bij de vorige actie een 
schot gevallen was, onze jongens wel hadden terug geschoten, maar verder hadden ze niet gekeken. 
Een spion bracht nu bericht dat een extremist in het been en een ander in de buik geschoten was. Zo 
was dus doel geraakt zonder het te weten. 
Uit de driehoek waar het om begonnen was is al 2 maal op ons geschoten en de support-compagnie 
is, door het vele vuur wat zij kregen, er al enige malen niet door kunnen komen terwijl ze met pantser-
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wagens en brencarriers waren. Er moest een bende zitten in dit terrein met als uitgangspunt de kamp-
ong. Wij zijn op patrouille al twee maal langs dit dorp gekomen toen er bewapende Laskar Rajat zat, 
zonder dat wij het wisten. Ook kwam het bericht dat alle officiële T.R.I. zich had teruggetrokken in de 
steden, zodat wij daarmee niet in conflict konden komen. Het was daarom, dat wij aan deze actie 
begonnen en al was het een uiterst zware nacht, wij hebben er weinig erg in gehad, want we zaten 
teveel in spanning. Zo hadden wij eindelijk een goede kans eens wat te pakken te krijgen. Dat ook de 
vijand raak kan schieten, daar denkt men nooit aan. Degene die dat wel doen, zijn vrij waardeloos als 
zij geen goede naast zich hebben die ze meetrekt. 
Zelf heb ik daar niet de minste last van. Het is een kwestie van zelfvertrouwen, als men er vast op ver-
trouwt dat men ze te vlug af kan zijn, kan men niet bang worden. Alleen komt men dan steeds weer in 
dezelfde spanning als voor een wedstrijd. Omdat men dan steeds voor ogen houdt dat men vlugger 
moet zijn dan de vijand, maakt dat men een geweldige energie kan ontplooien als het tot actie komt. Ik 
schijn dat sterker te hebben dan de meesten en ben bij een actie ook altijd nummer 1. Omdat de inzet 
veel hoger is als bij een sportwedstrijd, is ook de spanning groter en is het zo’n hartstochtelijk mooi 
werk. Vandaar ook de morele inzinking die de wapenstilstand bracht, het scheen toen ineens afge-
lopen. Het sterkste bewijs hiervoor vindt men bij de Romeinse gladiatoren, die ook niet buiten hun 
sport konden, omdat de overwinning steeds weer de hoogste prijs bracht, de prijs van hun leven. In de 
moderne oorlog blijft van dit alles door de bommen en granaten waar men machteloos tegenover staat 
niets meer over. Hier hebben wij echter weer met een enorm minderwaardige vijand te doen. Deze 
nacht echter stonden wij tegen een getalssterke vijand, die in de nacht zulke voordelen had dat wij 
erop konden rekenen, gelijke gevechtseenheden te zijn. Daarom gingen wij er zingend naar toe, en 
was het alleen maar een te teleurstelling dat het weer mis was. In de kampong kon achter iedere deur 
in ieder hokje een vijand zitten met klewang, geweer of revolver. Daarom moest alles zo snel mogelijk 
gaan en moest men ruw zijn om dit altijd kalme volk iets vlugger te doen worden. Het eigenaardige 
was, dat toen die mensen wisten dat het ons om de extremisten te doen was en er niet gestolen zou 
worden, ze het ons helemaal niet kwalijk namen. Zij zijn dat tuig, dat hun rijst en kleren steelt, ook 
liever kwijt dan rijk. Men had de enorme armoe van deze kampong eens moeten vergelijken met de 
kampongs waar nog maar een maand geleden de rust is weergekeerd. 
Wat de kou betreft, in de bossen zou een Europees soldaat in Europese kleding drijfnat van zweet zijn 
geworden en waar wij lagen te rusten zou die het heerlijk zwoel gevonden hebben, maar wij zijn hier 
dun gekleed en overal met een dun onderbroekje, gewend aan hitte en hebben geen greintje vet in 
ons lijf. Als er een ons vet in ons eten voor 80 man zit is het veel. Wij krijgen alleen gruwelijk slechte 
Amerikaanse margarine, die als je het smelt verandert in olie met een meelkoek op de bodem van de 
pan. Ook als het dan weer afkoelt blijft het olie. Dat is met klapperolie de enige vettigheid die wij maar 
niet kunnen verdragen. Daarom dat ons lichaam op warmte ingesteld, niet de minste kou kan ver-
dragen. Vandaar het gezegde: ‘in Indië heeft men geen last van de warmte maar last van de kou’. 
 
Onze sectie was aan de beurt voor de bios, zodat wij om 19.00 uur naar Tjiandjoer gingen. Er draai-
den 2 tekenfilmpjes en een cowboyfilm, waar de helft uit was en die driemaal afknapte. Het geluid was 
haast onverstaanbaar, maar het was toch een mooie afwisseling en ik denk dat die cowboys het hier 
nog meer naar hun zin zouden hebben als in dat verre westen.  
Op de terugweg werden wij in Waroeng Dannas aangehouden, er was telefoon uit Tjikalong gekomen: 
“de filmauto moest goed uitkijken, de weg was onveilig”. Wij lachten erom “is het weer eens zo ver”. 
We laadden de wapens door en hielden ons klaar. Ze zouden warm ontvangen worden als ze wat 
wilden! Natuurlijk gebeurde er niets en ik keek dan ook raar op toen ik bemerkte dat er jongens waren  
die het angstzweet op hun gezicht hadden en dat er zelfs een gevraagd had “zouden wij niet gaan 
lopen?”  
Toen wij vanmorgen aan de kampong kwamen was daaruit juist een groep van 40 man met geweren 
vertrokken naar een volgend dorp. Ze hadden ons de kampong binnen zien dringen en kunnen nog 
niet begrijpen waar wij zo ineens vandaan kwamen. De verrassing was volkomen geweest en al 
grepen wij weer mis, voorlopig durven zij er niet meer terug te komen. Doodvermoeid zwerven zij 
ergens achter Tjinangsi, zij konden in de buurt van onze autoweg zitten. 
De heren hebben er geen flauw besef van dat een van hen spion voor ons is. 
 
Vrijdag, 25 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Vijf jongens van ons tweede peloton uit Waroeng Dannas gingen gisteravond met een Loerah naar 
een kampong. Toevallig de kampong waar de 40 gewapende peloppors de wijk naar hadden genom-
en. Deze namen overhaast de vlucht maar wierpen eerst een handgranaat die vóór een van de 
jongens, een korporaal, Piet Trompetter, ontplofte. De uitwerking trof geweldig ongelukkig, 2 scherven 
verwondden zijn been licht. Maar een scherf trof zijn oog, dat verbrijzeld werd. Al is er geen levens-
gevaar, de jongen zal zijn oog wel kwijt zijn. Een van de jongens (Adri Vijn) is dadelijk naar Waroeng 
Dannas terug gegaan, maar omdat ze  over een berg door binnenpaadjes naar de kampong gegaan 
waren, had de ontboden ziekenauto lang werk om de kampong te zoeken in het donker, omdat de 
wagen de berijdbare weg moest houden. Al heeft de korporaal zwaar pech, de waardeloosheid van de 
Soekaboemi handgranaten is hiermee goed bewezen, met een ‘Mils’ (handgranaat) had hij aan 
stukken geweest.  
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Rare dingen kan men hier beleven. Een van onze jongens is op bezoek in het hospitaal te Bandoeng, 
een zieke met verbonden arm zegt “ruik je niets?” Onze makker die al een heel tijdje zich afgevraagd 
had waar toch die stank vandaan kwam zegt “ja, het stinkt hier, waar komt dat vandaan?”  
“Het is mijn arm”, zegt het slachtoffer “de maden zijn op mars. Moet je horen, als ik er eenmaal op tik, 
maken ze linksom, als ik 2 maal tik, rechtsomkeert”. En werkelijk hoorden de ander de maden knagen 
in de arm van de gewonde.  
Het schijnt hier dikwijls voor te komen dat bij wonden die niet dadelijk verbonden worden, een vlieg er 
eitjes in legt, zodat er later maden in ontstaan. Men heeft echter een middel dat geweldig pijnlijk is, 
maar de maden dadelijk doodt. Het meeste last heeft men met een lichaamsdeel waarvan eerst het 
bot moet genezen in gips en 5 weken lang de beesten door dat deel marcheren. Het is wel pijnlijk, 
maar het schijnt de genezing haast niet te vertragen of te verminderen, maar ik blijf er toch liever ver-
schoond van. 
 
Vanmiddag hebben wij weer gevoetbald, een beetje sport hebben wij hier wel nodig. Patrouillelopen 
gaat altijd heel kalm en moet men eens een stuk hardlopen, dan geeft dat door kleding en uitrusting 
niet veel om de spieren los te maken. Wel hebben wij geen last meer van stijve kuiten, die zijn van 
alles gewend, wel van de spieren in de liezen die uitgerekt worden. 
Wat de post betreft zijn wij mooi aangekleed met de 7-decemberdivisie, de regering is bang om geld 
over te sturen, omdat dat verlies van deviezen betekent. Nu worden alle brieven doorgelicht, wat 2 tot 
soms wel 14 dagen vertraging geeft, natuurlijk weer een pet-organisatie.  
Ik verwacht al verscheidene dagen brieven, maar er komt niets. Vorige week is er geen minuut ver-
loren gegaan, steeds had ik wat te schrijven of kranten en tijdschriften door te werken, zodat ik van-
avond helemaal uit mijn doen was nu ik door alles heen ben. Ik heb eerst eens een mooi speldje ge-
maakt van het OVW-embleem, aan de achterkant tin en van voren mica; en de rest van de avond heb 
ik maar zitten lezen in de Duizend-en–een-nacht, daar heb ik hier een mooi en geheel origineel 
exemplaar van.  
 
Zaterdag, 26 oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Ik ben vanmorgen even met Meindert de kampong in geweest om voor hem een kist te halen uit een 
extremisten-‘roemah’, ik wist er nog enige te staan. Wij hebben er bijna allemaal een, ze zijn makkelijk 
om breekbare spullen in op te bergen en ook kleren blijven er veel beter in dan in de kidbag.  
De 3 gevangenen, bij de actie van de week buitgemaakt, zijn controleurs van de Republiek. De een 
was T.R.I-man, de andere 2 waren ambtenaren, die vermomd door het land trokken om na te gaan of 
er door ons, door de T.R.I. en de losse bendes aan de wapenstilstand gehouden werd. De T.R.I. in 
Inlamanka zat al in hevige ongerustheid over deze mensen. De T.R.I-man is gisteravond daarheen 
gestuurd om de officiële tekst te halen die de Republiek over de wapenstilstand uitgegeven had. Hij is 
ermee teruggekomen en nadat hen de bedoelingen van de Nederlanders duidelijk gemaakt zijn, werd-
en zij vrijgelaten. Dit zal meer tot de vrede leiden dan strijd. Het is dan ook vermakelijk om te zien hoe 
de Oud-Indische gasten zich verzetten tegen een overeenkomst, van één kant vermakelijk van de 
andere kant droevig.  
Ik heb zoveel gehoord, Batavia, feesten, wee de Europeaan die het waagt met een halfbloedje in de 
zaal te verschijnen. Van een Javaantje durf ik niet eens te spreken, de hele zaal zou rillen van af-
grijzen, je zou je dan dieper vernederen dan een rijke directeur in Holland met een fabrieksmeisje. Al 
had het Javaantje nu op de universiteit gelopen en hadden alle blanken alleen lagere school, dat ver-
andert niets. Feest wordt er gevierd, een prettiger leven als in Indië is niet denkbaar. Voor de middag 
werd er hard gewerkt, daar had men in Holland wel een lesje aan kunnen nemen, maar voor de rest 
was het alleen plezier maken en als men op zo’n feest was, dan werd hoog opgegeven over de 
scholen die voor de inlanders gebouwd worden. Ziekenhuizen en irrigatiewerken, ze voelden zich o zo 
trots dat zij dat allemaal voor de mensen deden en zij gunden het ze van harte. Dat het niet meer als 
hun plicht was dat zij, die een volk besturen ook voor dit volk zorgen, dat kwam niet in hen op.  
Moet je ze nu horen over die vreselijke concentratiekampen, ze moesten soms uren op appèl staan en 
als ze ’s avonds geen 50 vliegen meenamen, kregen ze geen eten. Dat in een kamp waar 10.000 
mensen zitten alle dagen 500.000 vliegen minder heel wat ziektes bespaart, daar denkt men niet aan. 
Vreselijk was het in zo’n Jappenkamp, ze hadden niet eens een baboe of djongos, maar moesten 
alles zelf doen. Maar het ergste van alles was dat er inlanders waren die net deden of ze hoger waren,  
hoe durfde zo’n blauwe schurk dat? 
Toen kwam de revolutie, laten wij daarover zwijgen, een revolutie is altijd een ontaarding. 
Daarna kwamen wij, de soldaten uit Holland, wij hebben zoveel over Indië gehoord, het inlandse volk 
moet een goed volk zijn. Wij sluiten er vriendschappen mee, er is geen verschil meer, je hoeft er ook 
niet boven ze te staan zoals beweerd werd. Een Hollander is automatisch meerdere, hij heeft meer 
doorzettingsvermogen en moed als de inlander. De Indië-man begrijpt die verbroedering niet, maar 
zonder die soldaten heeft hij hier geen kans meer, daarom wordt hij goede vriendjes met ons. 
Maar nu wil ook de regering in Holland zich als gelijke gaan vernederen. Dat gaat de heren te ver. Dat 
die soldaten er vriendschappelijk mee om gaan, is tot daar aan toe. Ze gunnen die jongens uit Neder-
land die Java in ere herstellen, zo’n afleiding wel. Ze beschouwden het als een spelletje, dat in Neder-
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land ook veel veranderd was in de oorlog, dat begrepen ze niet. Dat er zelfs onder de leidende per-
sonen in Holland mensen zijn die zeggen “Holland en Indonesië naast elkaar”, vreselijk is dat.  
Een stroom van kranten en boeken komt los “die hele Republiek is Japans, het volk wil weer onder 
onze hoede staan.” 
Nog hebben zij niets geleerd, de stommerds! ‘Die Republiek is Japans’, dat is waar. Het volk heeft de 
Hollanders liever, dat is ook waar, maar dat er mensen ónder de Hollanders wil staan is niet waar. 
Dit volk zal nooit meer dulden als stiefkinderen behandeld te worden in hun eigen land, wat zij zo lief 
hebben. Zelfs van hun beste vrienden zullen zij niet meer verdragen dat die zegt “dit land is van mij.” 
Want zij weten dat het van hen is. Maar dat zullen die heren nooit begrijpen, daarom voelen zij zich 
diep beledigd dat zij door de Javanen uit het Javaanse huis gezet worden omdat die Javaan niet 
langer knecht in eigen huis wil zijn. Dat die Javaan zich in eigen huis niet meer laat regeren, ook al 
deed die kostganger nog zo veel voor hem. En diep zullen zij die Javaan haten als die aanstonds een 
andere Hollandse vriend in huis haalt die hem dankbaar is voor zijn gastvrijheid en in ruil daarvoor die 
Javaan helpt waar hij hem mee helpen kan. Want zelfs dan zullen zij nog niet begrijpen waarom zij de 
deur gewezen zijn. Daarom zie ik enigszins tegen emigratie naar Nieuw Guinea op, al zijn de kansen 
daar heel goed. Ik ben bang alle dagen ruzie met die bannelingen te hebben.  
 
Vanmiddag ben ik aan het hockeyen geweest. Het is een mooie sport, maar niet alleen dat, het is een 
echte H.B.S.-sport en als ik later weer in Holland ben, zal nooit een mens de lol hebben dat boertje 
even in een hoek te zetten. Omdat ik het spel nog niet ken werd ik in het doel gezet, dat is niet mis 
want ik was op sluipschoenen met een dun broekje aan en de bal is keihard. Ik viel een gat in mijn 
been en liep een paar echte blauwe plekken op aan het scheenbeen, maar al snap ik het zelf niet en 
al dacht ik massa’s fouten te maken omdat ik de regels nog niet kende, ik mag in het doel blijven om-
dat ik het zo goed deed, al gingen er wel 6 in. En onder soldaten wordt niets goed gepraat, als je het 
niet goed doet, krijg je het ook naar je hoofd. Al word je dan wel op je fouten gewezen om ze te ver-
beteren. Nu durf ik het ook aan om met tennis te beginnen en met schaken. Dat was al eerder mijn 
bedoeling, als ik weer thuis ben mag niemand mij kunnen overtroeven en daar kan ik op deze manier 
voor zorgen. Het gaat alleen om zelfvertrouwen, als men dat genoeg heeft en men toch zichzelf goed 
kent om je zelf niet te overschatten, dan kan men alles.  
Ik hoef niet in alles nummer 1 te zijn, als ik van alles maar zo’n beetje gemiddelde ben en dat zal niet 
moeilijk zijn. Nummer 1 wil ik alleen zijn op actie en daar heb ik niet de minste moeite mee, dat wil 
zeggen alleen als het er om gaat spannen. Nog een jaartje hier, dan ben ik van de kinderziektes af. 
 
Er was weer eens post vandaag. De post heeft 3 dagen vertraging, omdat Buitenzorg door de “W”-
brigade overgenomen is van de Brits-Indiërs. Dat heeft enige incidenten gegeven omdat de Indische 
troepen bang zijn, ingezet te worden in eigen land en niet weg wilden. Met de T.R.I. schijnt het heel 
goed gegaan te zijn, maar 3 dagen hebben er geen konvooien naar Bandoeng gereden en kwam er 
dus geen post. Ik kreeg een stapel “zwervers”, enige kranten nog van Willem uit Assen. Krantjes die 
prachtig de waarheid over Indië schreven, maar zich niet weten aan te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Bladen met een koloniale geest, ze gaan notabene te keer tegen de naam 
Indonesië, dat moet weer Indië worden. De redacteuren hebben prachtig werk gedaan verleden jaar. 
Tot voor 2 maanden toe nog, maar als zij niet willen inzien dat hier veel veranderd is, moet men ze 
maar geen medaille voor bewezen diensten met hun pensioen sturen. De wereld moet vooruit, niet stil 
blijven staan. 
Er was ook een brief van tante Aal die schrijft dat de eieren 40 cent doen. Nu, wij eten ze voor 25 
cent, maar in de stad kosten ze 50 à 60 cent. 
Het is een feit dat men zonder een sterk geloof hier niet veel klaar maakt. Dat zie ik zo vaak, maar 
men doet er niet alles mee, net zo min als met veel bidden. Men wordt hier veel sterker door elkaar te 
helpen of de mensen. De pater heeft ons gevraagd elke avond de rozenkrans te bidden, ik heb het 
een paar avonden gedaan en kwam toen tot de ontdekking dat ik die geheel uitgebeden had, maar de 
hele tijd aan wat anders had liggen denken, toen ben ik er maar mee opgehouden. Als je het nodig 
hebt of het komt zo uit, eens een schietgebed of als je iemand eens een dienst bewezen hebt, voel je 
je veel sterker dan na zo’n rozenkrans, waar je zo toch niets aan hebt. 
 
Ik voel zelf steeds weer dat ik op veel jongens een goede invloed heb, dat komt alleen omdat ze 
weten dat ik helemaal niet zo braaf ben. Maar wel een hekel heb aan wat verkeerd is. Als je geen 
strijd hebt is het niet moeilijk om braaf te blijven. Als je in strijd altijd overwint begrijpen de meesten die 
zwakker zijn je niet. Maar als je fouten maakt, voor die fouten durft uit te komen en laat merken dat je 
er toch een hekel aan hebt, dan gaan anderen ook hun best doen. Daar groeit de kameraadschap uit, 
die kameraadschap die wij altijd in de K.P. onovertrefbaar hebben geacht, maar die hier nog veel  
 
sterker en mooier is als toen, omdat men hier in de loop van de tijd elkaars karakter tot en met hebt 
leren kennen en waarderen, met fouten en al. Ik ben dan ook erg bang dat als wij in Holland ont-
bonden worden, wij ons de eerste maand zullen voelen alsof wij alleen op de wereld staan. Daar zal 
geen hartelijk thuis, vrouw of meisje iets aan kunnen doen. 
Maar ook daar moeten wij aan wennen en komen wij er ook door.  
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Donderdag, 31 Oktober 1946 - Tjikalong-Koelon 
Dinsdag hadden wij ’s middags gevoetbald, maar de bal begaf het. Toen is de hockeyploeg maar in 
actie gegaan, wat mij in het doel natuurlijk weer een paar blauwe plekken opleverde en een bal van 
korte afstand op de punt van mijn schoen, die blijkbaar een pees even geraakt heeft. 
’s Avonds liep ik tenminste lichtelijk kreupel. 
 
De volgende morgen om 5.00 uur was er patrouille, maar kreupel op patrouille gaat niet en ik bleef 
maar in bed. Ze gingen naar een kampong waar wij nog niet eerder geweest zijn. Ergens voor een 
huis troffen zij een man die zich een ongeluk schrok dat ineens enige blanda’s voor zijn neus stonden. 
Hij wilde de benen nemen, maar voor het dreigende “brentie” en de vele lopen koos hij de wijste partij. 
Bij het fouilleren hield hij stijf zijn armen over elkaar, zodat men niet in zijn jasje kon komen, uit zijn 
muts viel een brief, een van de jongens raapte hem op en ziet bovenaan al staan “Hamat Merdeka”. 
Nu is er geen consideratie meer, hij laat het mes van de vent met een zwaai door de lucht op de grond 
belanden, een paar kaakslagen, waarna de man een tand opzoekt (dit is geen leugen) heffen zijn 
tegenstand voor doorzoeken op. Hij steekt vlug zijn hand in zijn binnenzak en laat zijn portefeuille 
onder het huis belanden, echter niet zo vlug of de jongens hebben het gezien en rapen het op. Er 
zaten Japanse papieren in met vingerafdruk en papieren met kapalla (hoofd), Laska Rakjat. Een 
goede vangst dus; in zijn huis werden verschillende messen gevonden. Eigenaardig genoeg werden 
in het huis ernaast, terwijl nog nooit na de capitulatie iemand in de kampong geweest is, foto’s van de 
koninklijke familie, veel oranje en borden met de “W” en kroon erop gevonden. Het spreekt vanzelf dat 
zelfs de mooie messen die men daarin vindt niet werden meegenomen. 
 
De T.R.I.-controleur, die gevangen genomen is bij de nachtelijke actie, werd door de compagnie-
majoor vandaag te Tjiandjoer aangetroffen. Hij was daar wat aan het rondneuzen. De majoor heeft 
hem op de motor meegenomen, zij zijn samen wat gaan eten en hebben het stadje bekeken. Hij wordt 
morgen losgelaten om in Djokja te melden dat hier nog verzet geboden wordt. Zo komen Holland en 
Republiek snel tot elkaar. 
Vanmorgen sprak een Majoor-Dominee voor ons over de toestand hier. Jammer genoeg heb ik alleen 
de laatste helft van zijn lezing kunnen horen, omdat ik juist van wacht kwam. Hij begon toen ik kwam, 
juist met het volgende: hij had indertijd 3 bedienden, die op zekere dag naar hem toe kwamen en zei-
den dat zij weg willen omdat zij door de daar aanwezige gast zijn beledigd. De kleren van die gast, 
een ondernemer, waren niet netjes gestreken, daarom had hij er de bediende mee om de oren ge-
slagen. Daarop maakte de dominee aan de gast bekend dat hij dat niet had moeten doen. “Behoor jij 
ook al tot die blanken die de inlander hoger stellen?” vroeg deze. Tenslotte verliet hij het huis en de 
bediende bleef en tot de dominee zei hij “ u bent een rechtvaardige heer”. Na de capitulatie werd de 
dominee met 40 man gevangen gezet door de Kempetay, 30 werden ter dood gebracht, hij met de 
overigen in een Kempetay gevangenis gestopt. Ze waren daar met 2600 man, waarvan er in 1 jaar 
1300 stierven van honger. Op zekere dag toen zij weer aan het doden begraven waren, klinkt een 
stem tussen de struiken: “toean, toean”, en daar zit zijn bediende met een pakje rijst. De dominee 
zegt: “weet je wel wat je doet, als de Kempetay je vindt ga je dood”. “Dat hindert niet toean, 10 jaar 
terug heeft u mij eens een dienst bewezen, nu kan ik het doen. Dan is mijn geweten gesust en zijn wij 
gelijk. Allah heeft gewild dat ik u zag om u te helpen”, was het antwoord. Alle dagen bracht de jongen 
nu stiekem het eten. Zelfs toen zijn kameraden hem een vriend van de vijand noemden, ging hij door. 
Maar toen na de capitulatie van Japan overal de T.R.I. op kwam zetten, was op zekere dag de 
bediende verdwenen. Alle nasporingen van de dominee zijn vruchteloos gebleven. Ten koste van zijn 
eigen leven heeft de jongen het leven van zijn baas gered, omdat die eens goed voor hem was. 
Daarom dat deze dominee niet in de eerste plaats als veldprediker op komt voor Nederland, maar ook 
voor de strijd van het Inlandse volk, waaraan hij zijn leven te danken heeft.  
 
Van 1 november 1946 tot 20 april 1947 zijn er geen brieven gevonden.  
Om een indruk te geven van wat er zich gedurende die tijdspanne afspeelde, zijn foto’s en 
gebeurtenissen ingevoegd a.d.h.v. dagboekgegevens van een directe sobat. 
 
Dinsdag, 5 November - Tjikalong-Koelon 
Bij 1-4 RI zijn 5 jongens overvallen, 1 wist te ontsnappen, de 4 anderen werden afgemaakt. 
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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 slaap- 
hutten van de Laskar Rayat. Er werden verschillende kampongs doorzocht, vangst; een lid van de 
“Banteng Hitam”, een beruchte bende. 
 
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-cie vanuit de sawah-rand beschoten.                                                                                      
 
Zaterdag, 9 November - Tjikalong-Koelon 
Vandaag hoorden we dat Daan Hoek, aan Malaria-tropieën is overleden. 
 
 

             
 

Daniël Hoek 20 jaar, overleden aan malaria-tropieën te Tjipanas op 09.11.46.       
     

 
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 2

e
 Compagnie beschoten. Serg. Redeker werd door zijn 

schouder geschoten, de Korporaal Jaap Koppen die naast hem stond kreeg dezelfde kogel in zijn ge-
zicht en Hielke Zeilmaker een beenschot. 
 
Woensdag, 12 November - Tjikalong-Koelon 
Vanmiddag hebben we in onze cantine (v.e. kamponghuisje gemaakt), het gezelschap Bennie Vreden 
gehad, het was in één woord áf! Beschaafd en leuk spel, een aria om van te smullen, zo hoog zong 
ze. De anderen speelden enorm goed en aan blijken van waardering heeft het dan ook niet ontbroken. 
Patrouille-vak, rubberbomen en omstreken bergweg. Een versperring die de nacht ervoor gelegd was 
opgeruimd, vangst; 1 Orang Djalat (dief). 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 be-
volking. 
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Zaterdag, 16 November - Tjikalong-Koelon 
Goed geslaagde actie gehad, prachtige tocht door de bergen. 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 vanuit de Commando-
post 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 16

e
 een grootscheepse aanval op Tjiaklong-Koelon zouden doen.                          

 

Maandag, 18 November - Tjikalong-Koelon 
Een sinds gisteren vermiste CP-er werd zwaar gewond binnen gebracht. 
 
Dinsdag, 19 November - Tjikalong-Koelon 
Onze patrouille met mortiervuur en geweerschoten bestookt, alles mis. Buit; 4 peloppers, waaronder 
een kepala Banteng Hitam 
 
Vrijdag, 22 November - Tjikalong-Koelon 
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 - Tjikalong-Koelon 
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. 
 
Vrijdag, 29 November - Tjikalong-Koelon 
Zowaar weer een aanvalletje op Tjikalong-Koelon, de beide wachtposten werden beschoten, niemand 
raakte gewond. In een mum van tijd lagen de jongens in stelling. Met de Bren en licht mortiervuur 
werden de aanvallers verdreven. Uit spionage-berichten bleek dat er 40 man aan deelgenomen had. 
1-4 RI 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 3

e
 peleton werd met Lee Enfield 

beschoten.   
 
Zondag, 1 December - Tjikalong-Koelon 
In Tjikalong-Koelon is het een drukte van belang, scoutcars, carriers, paardjes met mortieren, jeeps,  
trucks en veel ‘sterren en balken’. Kortom, 11RI 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.   
 
Woensdag-morgen, 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 hand-
granaat.   
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Tjikalong-Koelon. Nov. '46, startklaar voor patrouille. Vlr. 2e Cor Groot 3e en 4e Klaas en Frits Sauer.  
Rechts aan de paal, chf. Dirk Mook en geheel (klein) achter met pet, kok Siem de Graaf in de keuken. 

 
Dinsdag, 10 December - Tjikalong-Koelon 
’s Avonds hoorden 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 bewapen-
de 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-mitralleurs ) ondervonden en hebben geen 
meter gewonnen, 3 jongens werden gewond, 1 zwaar en 2 minder zwaar. 
 
Woensdag, 11 December - Tjikalong-Koelon 
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. Veel jongens konden niet slapen en bleven liever 
de dingen afwachten, 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 
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 ? 
 
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 door-
zocht, buit; diverse speren, blaasroeren en rood-witte speldjes. ’s Middags hoorden we dat ons batal-
jon weer een dode heeft, een chauffeur (Opa) reed een ravijn in, z’n maat die naast hem zat kon bij-
tijds er uit springen. Kamps was op 1 dec. 37 jaar geworden. Dit is nu al het dertiende slachtoffer. 
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14 dec. ’46, begrafenis van chauffeur ‘Opa’ Harm Kamps te Tjiandjoer. 

 
Zondag, 15 December - Tjikalong-Koelon 
Uit berichten van gevangenen bleek dat ‘men’ voornemens heeft in de nacht van 19 op 20 December, 
Tjikalong-Koelon te vernietigen. 
 
Maandag, 16 December- Tjikalong-Koelon  
‘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.                                                               
 
Woensdag 18 December - Tjikalong-Koelon  
Even voorbij Patjet is de (weapon-carrier van dokter Roda in een ravijn gereden. Zelf had hij er nog 
net uit springen, de twee jongens die achterin zaten konden met moeite eronder 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. De wagen lag ong. 4 m. 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, Iedereen is bezig om 
van ons kamp een fort te maken, overal verrijzen zware barricades en morgen worden we versterkt 
met FN’s 12,5 mm mitrailleurs.   
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Donderdag, 19 December - Tjikalong-Koelon 
Stellingen rondom onze roemah gebouwd. ’s Avonds naderden ong. 50 man Tjikalong Koelon, meteen 
de mortier erop, en wij 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 
Morgen vertrekken we, en worden afgelost door 1-4RI die 2 maanden rust hebben gehad.   
 
Zaterdag, 21 December - Patjet 
Alles ingepakt, 3. 1-4RI 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 14

e
 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 Avonds in Tjiandjoer het gezelschap van ‘Lou Bandy’, aardig bandje. 
 
Maandag, 23 December - Patjet 
Gistermiddag heeft de Supp.-cie. hier in de buurt een goede slag geslagen, 20 man Laskar Rajat, 
waaronder een onbewapende Kolonel waren ons gebied binnen gedrongen. De Supp. erop af en vond 
ze zonder wapens. 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, gelukkig waren er geen 
jongens in. We stellen nu de mitrailleur als flankdekking op. De Luit vertelde zojuist dat de Indonesiërs 
de 30

ste
 overal zouden aanvallen en dat de Hollandse troepen van Java af zullen worden gemept. De 

geruchten komen binnen dat de 2
e
 Compie. die op de bergweg ligt, een stormaanval gehad hebben. 

Ook bij Mandé zijn ze hart aan de gang. 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 4

e
 Cie had juist een 

aanval gehad, granaten en geweervuur, een gewonde, schot door pols en lies. De jongens waren 
reuze blij dat wij kwamen. 
 
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 Dannas was aangevallen. Vanmorgen zijn op de weg Tjipanas - Tjiandjoer 2 drie-tonners 
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 2

e
 compie. heeft in samenwerking met ons 2

e
 

peleton een actie gedaan, er werden diverse gevangenen gemaakt, er zijn hele kampongs weg 
getrokken. We liggen nu hutje-mutje in de bungalow.                                                                                                                               
 
Woensdag, 25 December, 1

e
 Kerstdag - Patjet 

’s Middags hoorden we in de verte automatisch vuur, de post-wagen werd op de grote weg met 
handgranaten bekogeld. 
 
Zaterdag, 28 December - Lodji  
Verhuist, iets terug richting Patjet, we liggen nu in geplunderde villa’s. Alle deuren en ramen zijn eruit 
en we hebben 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.                                                    
 
Zondag, 29 December - Lodji 
’s Morgens gewerkt, de kerkgangers vingen nog 4 peloppers die net handgranaten gooiden. Vanuit 
ons huis heb je een schitterend uitzicht op de Gedeh. Dit gehucht heeft ook nog een naam, Lodji.  
 
 
 
 
 



 201 

 

 
Uitzicht vanaf de grote weg te Patjet op de Gedeh en Pangerango. 

Links chauffeur Gé Moen, rechts Ltn. Steef v.d. Geyn. 
 
 

 
Tussen Lodji en de Poentjak-pas. 

 

Maandag, 30 December - Lodji 
We zijn bezig aan een cantine, we gebruiken veel bladertin van de thee-fabriek. Verleden week zijn 3 
baboes, die bij ons op Tjipanas werkten, ’s nachts door een handgranaat gedood, dappere kereltjes 
hoor.    
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Dinsdag, 31 December - Lodji 
Oudejaarsdag, was werken geblazen. It is raining. De peloppers zorgden al vroeg in de avond voor 
vuurwerk, de theefabriek stond in brand. ’s Avonds om 22.00u. hoorden we  een zware ontploffing, ze 
probeerden een brug in de buurt op te blazen. Later bleek er alleen maar een gat in het wegdek 
geslagen. Die avond hebben we aardig gevierd, behoorlijk te bikken. 12 uur werd plechtig geslagen 
d.m.v. een gitaar. Een droogkomiek met z’n maat ‘Slim en Sloom’ zorgden voor de vrolijke noot. 
 

Zaterdag, 4 Januari - Lodji 
Eindelijk is er een aggregaat aangekomen, vanavond hebben we misschien licht. 
 

 
Een gedeelte van ons kamp in Lodji, achter het elektriciteits-aggregaat is ons huis. 

Links naast de berg de Poentjak-pas. 
 

 
De wolken rollen aan over de velden van Patjet. 
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Met Willem Bekebrede in de post te Lodji. De post is op het dak van ons huis. 

De triplex kisten bleken achteraf 300 gulden het stuk te zijn. 
 

 
Met Wim Bekebrede in de kali bij Lodji. 
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Wim en ik in de djeroek-tuin achter het huis te Lodji. 

 
Maandag, 6 Januari 
Patrouille samen met de ID (Inlichtingen Dienst), onze taak was om enkele bende-leiders 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.                                        
 
Donderdag, 9 Januari 
Onze post ligt in Semarang en wij hebben de post van 1-4 R.I. Zware patrouille van ong. 15 km gehad 
tegen de Gedeh, berg op - berg af. ’s Nachts was de ID weer in het voorterrein. 
 
Vrijdag, 10 Januari 
Patrouille van 8 km door welvarend gebied.                                                                                 
 
Zaterdag, 11 Januari 
We hebben aanvulling van dienstplichtigen gehad, voorlopig 1 man, een boeren jochie uit Brabant.           
 
Maandag, 13 Januari 
’s Morgens om 05.30u. op, een sectie van ons moest mee als ondersteuning van de ID. Het ging diep 
in het voor-terrein en 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 af-sluitings-linie 
en we kregen gelijk licht vuur en een granaat-ontploffing 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 
 
Woensdag, 22 Januari - Lodji 
Van jongens uit Tjikalong-Koelon gehoord dat ze 3 nieuwe Lee-Enfields hebben buitgemaakt. 
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Zaterdag, 25 Januari, Van een kok van de 2
e
 compie te Tjiwalen, is een geweer gestolen. 

 
Dinsdag, 11 Februari - Lodji 
Terwijl we ’s middags aan het sporten waren, kwamen 2 grote trucks het terrein op rijden. Een chauf-
feur vertelde dat ze één peleton kwamen ophalen om naar elders te worden vervoerd, onderweg 
zouden ze wel nadere bevelen krijgen. Onze Kapitein, 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 2

e
 peleton vertrokken, later hoorden we naar Tjibeber, een 

plaatsje dicht bij Soekaboemi. Dit is nu het eerste strikt militaire geval wat we ooit meegemaakt heb-
ben, 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.   
 
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 4

e
 of 1

e
 Cie. Jammer, beter kunnen we het 

nooit krijgen! Onze bataljonsstaf komt in Tjiandjoer en onze commandant 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 4

e
 compie aflossen. 

De ligging is prima, stenen huizen met zelfs ramen en deuren er in.                           
We liggen nu tussen Patjet en Tjiandjoer aan de grote weg. De dienst is veel zwaarder geworden,           
wat de 4

e
 Cie. met 2 peletons deed, moeten wij nu met slechts één doen. 

 
                                      

 
Theefabriek te Tjisereuh. 
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Zondag, 16 Februari – Tjiherang OVW 
Er passeerden erg veel gevechtswagens van de EM (dienst-plichtigen). 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 verschillende 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 grenzen toen ze 
hoorden dat wij ’s nachts maar één enkele post hadden, en dat we ongewapend overal heen gaan. 
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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. 
’s Nachts was zo goed als alles was bedronken, het feest duurde tot 01.30 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 2

e
 

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 gebeurd, 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 geboren was.                
 
Donderdag, 20 Februari – Tjiherang   Wegbeveiliging. 
 
Maandag, 3 Maart - Tjiherang 
Thuis in Tjiherang hoorden we dat we in de loop van de volgende week naar Tjimahi, bij Bandoeng 
vertrekken, daar kunnen we op rust komen. 
 
Donderdag, 6 Maart - Tjiherang   Wegbeveiliging. 
 
Vrijdag, 7 Maart - Tjiherang 
De dienst begint ons danig de keel uit te hangen, eeuwig dienst, niet overmatig zwaar, maar wel érg 
veel. Gisteren nog een tamelijk zware tocht dwars door de Oetang, door wild-hout-bossen 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 kazerne-leven 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). 
 
Donderdag, 13 Maart - Tjiherang 
’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 Poentjak in, een wagen vol met jongens ging  over 
de kop, wonder boven wonder slechts 1 licht gewonde. 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.    
 
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 rustpoze 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   We maken ons klaar voor vertrek naar Tjimahi. 
                                                                                                                 
Zondag, 16 Maart 1947 - Tjimahi  
Met het hele bataljon voor een maand naar de kazerne te Tjimahi. 
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Woensdag, 19 Maart - Tjhmahi 
Dagelijkse kazerne-dienst, excercitie, theorietjes enz. enz. alles oude kost. 
 

 
In de kazerne te Tjimahi, mager maar gezond. 

 
Maandag, 24 Maart  - Tjimahi 
 Vandaag wat exercitie en wapenleer, alles oude kost, dus niet veel aan. 
 
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, eet-
gerei, wasgerei, klamboe, deken, grondzeil, granaten enz. enz. alles samen 15 kg. ’s Morgens exer-
citie en theorie. 
 

Woensdag, 26 Maart - Tjimahi 
Gevechtsklaar maken, de mars gaat niet door omdat we de laatste dagen zo’n slecht voedsel krijgen. 
Morgen krijgen we een oefening met het hele bataljon. Vandaag moeten de nodige voorbereidingen 
worden getroffen want morgenochtend 3.00 uur zullen we hier vandaan uitrukken. 
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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 ambu-
lance 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 verschillende 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 commando-post 
en we hoorden er dat er een dropping uitgevoerd zou worden en dat we op minder dan 500m. van de 
demarcatie-lijn 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 50 m. 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. 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 omgeving 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.                                  
Opvallend was, hoe vriendelijk en rustig de bevolking tegenover ons stonden. 
 
Zaterdag, 29 Maart  - Tjimahi   Batajons-exercitie, als van ouds. 

 

Maandag, 31 Maart - Tjimahi 
Schietoefeningen vlak bij de Demarcatielijn gehad. Afsluiting was; 9 Bren’s op een rij, elk volautomat-
isch 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. 
 

 
31 Maart 1947, schietoefening in Tjimahi. Zelf sta ik in donker pak achter 2de Bren links.   
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31 Maart 1947, Schietoefening in Tjimahi. Alle Brens gelijk in actie, zelf schietend als 2de van links. 

Aan de 3e Bren, Joop Rekers met daar achter Piet Hartog. 
 
Vrijdag, 4 April - Tjimahi  
Goede Vrijdag, dus een vrije dag. ’s Middags hoorden we dat een jongen van de staf-compagnie 
(Gerard Huijbens) aan dysenterie is overleden.  
 

Maandag, 7 April - Tjimahi  
Hockey tegen 1-4RI, wij wonnen met 4-2. ’s Middags zouden we als 2-4RI uit moeten komen in een 
handbalwedstrijd eveneens tegen 1-4RI, op het laatste moment werd het veld echter niet beschikbaar 
gesteld. 
 
Maandag, 14 April - Tjimahi 
Verschillende compagnieën zijn al naar Lembang vertrokken, zodra de watervoorziening geregeld is, 
gaan wij ook.   
 
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. 800m. boven zeeniveau, het klimaat is moorddadig, overal worden 
Europese groenten verbouwd. De dienst hier is niet zwaar. 
 
Zaterdag, 19 April - Lembang 
Nog steeds een rustig leventje, enkel wat appéls en verder wat volleybal. 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. 
 
Vanaf 21 April Vervolgd Cor zijn dagboek 
 

Maandag, 21 April 1947 - Lembang 
Vanmorgen was het onze beurt om patrouille te lopen in de stad. Erg veel zin hadden wij al niet, om 
wat voor niets in de stad te marcheren, maar het werd nog erger. We waren met 8 man en de majoor; 
wij moesten netjes in het gelid lopen en hadden een wijk die in 3 kwartier helemaal rondgelopen was 
en de smerigste achterbuurt van de stad was. Rondjes liepen wij, na ieder rondje een tijd op je rug 
liggen en dan maar weer lopen op niets af. Het is alleen vervelend dat ze geen beter werk voor ons 
hebben als zulke misselijke klusjes om ons zoet te houden. 
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Dinsdag, 22 April 1947 - Lembang 
Een zware maar prachtige dag gehad, met allen die zin hadden, uit het hele bataljon zijn wij naar de 
kraters van de Tangkoeban Prahoe geweest. Om 7.00 uur gingen wij in colonne met de auto’s weg. 
Langs de slingerende weg langs ravijnen en bergen naar Lembang. Overal was het nieuw en mooi. 
Het werd een hele lange rit tot aan de achterkant van de vulkaan. Tenslotte leidde een weg een 
helling van deze berg op. Die was echter halfweg versperd door een bunker, zodat wij moesten lopen. 
Alleen de jeeps en brencarriers konden mee. Wij kwamen door dennenbossen en later door oerwoud. 
Steeds hoger, tot plotseling het bos ophield en een massa grauwe zachte steen voor ons opdoemde. 
Toen wij daarop stonden keken wij in een reuzenarena,120 meter diep, meer dan 500 meter in 
doorsnee. Op de bodem een klein ondiep meer; de kant bestond uit bijna steile wanden, alles van 
dezelfde zachte grauwe steen, zonder begroeiing. Overal kwamen uit gaten en spleten rookpluimen 
geperst, die sissend en kokend ontsnapten. Ook het uitzicht naar achter werd door niets belemmerd 
dan hier en daar torenhoge wolken die van diep in het dal oprezen tot honderden meters boven ons 
hoofd. Heel diep beneden lag het dal van Bandoeng en de grote bergen schenen heuvels in de dichte 
wolkenslierten, en schoven over de kraterrand, af en toe stonden wij zelf in een koude mist. Na een 
half uur ging onze compagnie naar beneden. Een moeilijke tocht langs de steile wanden, waarvan bij 
de minste waakzaamheid de steen weg brokkelde, waardoor men niet alleen gevaar liep neer te 
storten, maar ook lager staande jongens met stenen kon bekogelen. Enkele jongens hadden boven 
een groot rotsblok losgewerkt en lieten het naar beneden ploffen. Als een knikker sprong het op toen 
het voor het eerst wat raakte. Zo ging de steen dansend naar beneden. Bij iedere val een zware dreun 
veroorzakend, die donderde door het dal. In het hele dal hing een sterke zwavellucht, die alle groei 
onmogelijk maakte. De bodem bestond uit grauw zand, maar het water was geel van de zwavel. Ook 
om de rode kleine gaten waaruit de dampen ontsnapten, zat niets dan glanzend geel gesteente, 
zuivere zwavel. Sissend kwam de zwaveldamp er als stoom uitgeperst. Als men zo’n gat dichtstopte 
spoot het dadelijk weer open. Op een plaats spoot het zelfs uit een gat van wel een meter, als een 
ziedende stoommassa. In dat dal leek alles nog veel grootser; machtig hoog waren de wanden en de 
jongens boven aan de rand leken maar heel kleine poppetjes. Toen wij uitgekeken waren gingen we 
weer naar boven naar de andere kant, daar was het ruw en woest. Grote neergestorte stukken steen 
en puin lagen tientallen meters hoog. Wij baanden ons er een weg door en over en beklommen langs 
uitsteeksels en verbrande bomen de behoorlijk steile wand, die daar 300 meter hoog was. Boven werd 
rust gehouden, maar niet voor lang, want er waaide een koude wind en wij waren nat van het zweet. 
Wij waren niet op de rand geklauterd, maar op een soort dam die de 2 kraters scheidde. Aan de 
andere kant lag een nog dieper maar smaller gat, met aan de overkant veel hogere en steiler muren, 
met minder dampuitlaten, alleen een paar hoog in de steile wand.  
 
 

 
Tussen Tangkoeban Prahoe en de ‘Bosscha’-Sterrenwacht (links v.h. midden op de heuvel) te Lembang. 
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Langs de kraterrand van de Tangkoeban Prahoe. 

 
 

  
Langs de kraterrand van de Tangkoeban Prahoe. 
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Wij moesten nog veel hoger en beklommen de steile dam tot aan de kraterrand. Op het hoogste punt 
was de dam 5 meter breed en van onder misschien 20 meter, waarvan de diepste kant zeker 300 
meter loodrecht naar beneden. Geweldig mooi was het uitzicht in de diepe kraters, waarin als 2 lange 
slangen onze compagnieën liepen, iedere man was maar een klein licht streepje. Eén compagnie was 
bezig de wand te beklimmen en in deze omgeving waren het net hele kleine kaboutertjes.  
Nauwelijks was het lied van de naar beneden lopende compagnie hoorbaar. Het was als een troep 
trekkers in een woestijn en in een film zouden we het zingen voor onwerkelijke filmfantasie gehouden 
hebben. Als men zo in de enorme rotondes keek en men dacht zich een uitbarsting in, waarbij van dat 
reuzenoppervlak de tientallen, soms honderden meters dikke bodem omhoog geslingerd wordt tot 
kilometers in de lucht, dan krijgt men pas een idee van de ontzaglijke krachten die daarvoor nodig zijn. 
Op een plaats in het dal kwamen ook sterk giftige geuren uit de grond en een Indonesiër die ze in de 
neus kreeg, nam snel de benen, overigens waren die plaatsen afgezet. 
Toen wij weer verder gingen was het door het oerwoud, steeds stijgend en dalend op een pad van 1 
meter breed langs de 100 meter diepe afgrond. Maar toen waren wij daar al aan gewend geraakt, tot 
wij uitkwamen op de plaats waar wij het eerst de krater bereikt hadden.  
 

   
Afdalen naar de krater van de Tangkoeban Prahoe. 
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De krater der Tangkoeban Prahoe met sulfermeer. 

 
 
 
 
 

  
De krater der Tangkoeban Prahoe met het sulfermeer. 
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De klim uit de krater van de Tangkoeban Prahoe. 

 

 
Aan de top van de Tangkoeban Prahoe. 
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Na een rust werd de terugtocht met 2 compagnieën aanvaard. Eerst een stuk de weg af, daarna een 
flink looppad af. Steeds naar beneden, 5 kilometer van de top van de berg tot aan de voet in 
Lembang. Dwars door dichte oerwouden langs prachtige ravijnen en door dichte dennenbossen.  
De anderen hadden, na het ravijn te zijn doorgegaan, de veel gemakkelijker maar ook veel minder 
mooie weg langs de andere kant van de krater genomen en gingen later dezelfde weg terug als wij 
heen gegaan waren. Dat is 4 keer zo lang, maar het kon voor het grootste deel per auto en geheel per 
jeep afgelegd worden en als de bunker er niet geweest was, zelfs geheel per auto. Deze weg is in de 
oorlog door de Jap aangelegd. Het pad dat wij volgden is hetzelfde waar vroeger ook de toeristen over 
gingen, want deze krater werd druk bezocht. Ook nu gaan er wel burgers uit Bandoeng heen, al loopt 
de demarcatielijn vlak langs de krater, het is er geheel veilig. Zelfs ongewapende burgers die over 
deze weg gaan, hebben nooit last gehad, al ligt deze weg ook 500 meter over de lijn. Maar dat er nu 
een gewapende colonne langs trok, daar was de T.R.I. het blijkbaar niet mee eens en uit protest heb-
ben ze bomen over de weg gegooid. De compagnies die langs deze weg terug gingen moesten ten-
minste versperringen ruimen, daardoor duurde het lang voor de auto’s kwamen. Wat vervelend was, 
want het was 16.00 uur. We rammelden van de honger en dorst en waren behoorlijk vermoeid, want 
dalen vermoeit nog meer dan stijgen. Maar om 16.30 uur waren wij weer thuis met de herinnering aan 
een onvergetelijke dag.  
Soms heeft een soldaat wel wat extra. Zo’n tocht kost een toerist een bom duiten en wij hebben het 
zomaar. Daarbij was het een goede oefening, want wij hadden uitrusting om, broodtas, veldfles en ge-
weer mee en liepen in militaire formatie, wat trouwens het prettigst is omdat wij dat gewend zijn. 
’s Avond ging er bijna geen jongen de deur uit. Logisch want na zo’n dag is Bandoeng iets heel onbe-
nulligs. 
 
Woensdag, 23 April 1947 - Lembang 
Tot 17.00 uur had ik zitten schrijven, zo goed als de gehele dag. Toen had ik er genoeg van en wilde 
eruit. Ik besloot om enkele kennissen maar weer eens op te zoeken. Het is een heerlijke avond ge-
worden, want wat daar de meisjes (die natuurlijk het meeste praten op zo’n avond) weten te vertellen 
is genoeg om een prachtig interessant boek over te schrijven. Over het leven en de schitterende 
natuur van Oost-Java, de zeden en gewoonten van de bevolking daar, wat op veel hoger peil moet 
staan dan hier, over de driftige Madoerezen, die je na een belediging onherroepelijk een mes in de rug 
duwen en onder elkaar al dito zijn. Vrouwen die elkaar met messen bewerken is daar tamelijk ge-
woon. Het leven onder de Jap, die geweldige verering hadden voor iedereen die zich moedig gedroeg, 
het smokkelen van brieven en eten in de kampen, ook over het onbeschofte optreden van Engelsen 
en Brits-Indiërs. Allemaal verhalen die de moeite waard zijn en ze worden zo kinderlijk naïef verteld, 
wat het nog mooier maakt. Ik had zelf ook genoeg te praten en zo vloog de tijd om en was het 22.00 
uur voor ik het wist. 
 
Donderdag, 24 April 1947 - Lembang 
Ik heb vandaag de kamerwacht maar overgenomen, ik was toch niet van plan uit te gaan en het was 
al gauw mijn beurt. 
 
Vrijdag, 25 April 1947 - Lembang 
Vanavond maar weer eens naar de stad gegaan. Het was er stil en doods, de meesten hebben geen 
geld meer en dat is best te merken. Ik was dan ook algauw uitgekeken en blij weer thuis te zijn. De 
dienst als er geen wacht, patrouille of iets dergelijks is, heeft niets te betekenen. Nachtlopen moeten 
we eens in de 3 of 4 dagen. Voor de rest is er af en toe appèl en weleens wat sport. 
 
Zaterdag, 26 April 1947 - Lembang 
Vanavond was de stad weer een en al leven. Het is zaterdagavond en verschillende bataljons hebben 
weer geld gevangen. Ik ben met een kameraad weer naar de film geweest, een mooie film die echter 
door slecht beeld en voortdurend afknappen verpest werd, waardoor de avond al bedorven was en 
nadat wij nog even gekeken hebben bij het dansen in Concordia, maar weer gauw op huis aan zijn 
gegaan. 
 
Zondag, 27 April 1947 - Lembang 
Bandoeng zou geen Indië zijn als je niet af en toe iets geks zag. Wij waren met z’n vieren en nog wat 
vroeg voor de kerk, zodat wij even omliepen over de Braga (de hoofdstraat). Eerst stonden wij even 
verbaasd en begonnen toen te brullen van de lach, daar liep een meisje met een 1

e
 luitenant. Dat is 

iets heel gewoons, zelfs dat het een heel mooi meisje was, heel rank en teer, zoals je ze alleen hier 
vindt, met een mooie nieuwe roze jurk aan. Het enige echter wat er aan mankeerde was, dat aan de 
jurk het middenstuk ontbrak, boven en onder was heel mooi, maar onder de middel was een stuk ver-
geten. Nu is men hier helemaal niet kinderachtig of bekrompen, er zal bijvoorbeeld geen politie komen 
om er iets van te zeggen, al zou ze naakt lopen, dat moet ze zelf weten. Wat echter niet wegneemt 
dat men dergelijke Australische of Zuid-Amerikaanse kleding hier in het geheel niet gewend is. Het 
was een klucht, soldaten die passeerden liepen te grinniken, Chinezen glimlachten en de meisjes 
praatten druk en beschaamd over zoveel brutaliteit van een sekse-genoot. Het stel liep in schijnbaar  
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druk gesprek en scheen niets van al die belangstelling te merken, maar ik maak me sterk dat ze niet 
weer zo op de Braga zal komen, anders heeft ze tenminste behoorlijk veel brutale lef. Maar dat er 
geen mens passeerde die het gewoon scheen te vinden, daaraan merk je dat Indië helemaal niet zo 
slecht is als men in Holland wil doen geloven. 
 
Vanmiddag hadden wij patrouille met de fiets. Ik had een fonkelnieuw karretje en daarop door de stad 
rijden was een plezier, na zo lang niet meer op een behoorlijke fiets gereden te hebben. Het regende 
tropisch toen wij naar huis gingen, met een open auto. Half verkleumd kwamen wij thuis. Deze avond 
viel er 30 cm water. Van uitgaan kwam dan ook niets, de wegen waren gewoon rivieren geworden. 
 
Maandag, 28 April 1947 - Lembang 
Vanmorgen hebben wij geld gevangen. Ik keek wel even op, ik had op een aardige duit gerekend, 
maar ƒ117,- is niet mis, allemaal briefjes van ƒ1,- en een rijksdaalder. Het was een hele stapel, nu 
gaat het er maar om daar voordelig mee uit te komen. Ik heb zo’n beetje aan alles gebrek en dat kan 
ik nu mooi eens ophalen. Dat ik zoveel geld ving zit in de dienstjaren. 1 dienstjaar is ƒ4,- per maand 
en dat wordt nu met terugwerkende kracht tot 1 januari geteld vanaf de leeftijd van 20 jaar. Dat is voor 
mij dus 5 dienstjaren min de eerste, is 4 dienstjaren. Dat is dus ƒ16,- per maand meer, maar deze 
keer van 4 maanden, was ƒ64,- meer. Daarbij gingen er deze keer geen restjes af omdat die nog 
steeds op zich laten wachten. Dat is ook ƒ12,-, al is dat geen voordeel, want die komen toch. Het lijkt 
hier allemaal wel veel, maar als het erop aankomt is het niets. 
 
De verveling in Tjimahi heeft veel geld gekost, zodat ik ƒ20, - schuld had. Zonder geld ging je daar 
helemaal kapot en ik wist dat wij veel zouden vangen deze maand. Hier hoeft het uitgaan gelukkig niet 
veel te kosten, niet zoveel tenminste omdat het hier niet erg is eens een avond thuis te blijven en wij  
’s middags en ’s avonds helemaal niet meer uitgaan. Het ergst word je hier geveld door de kleine 
dingen. In Holland is het heel gewoon ’s avonds naar een bios te gaan en verder niets te verteren, 
maar hier heb je veel meer dorst en je gaat al gauw wat drinken. Een kogelflesje van ƒ1,50 loopt er 
hard in. Als je eens geen bioscoopkaartje hebt kunnen bestellen, wat niet steeds meevalt omdat die 2 
dagen van te voren besteld moet worden en je nooit weet of je dan geen wacht hebt, kost een kaartje 
ƒ1,50 terwijl het besteld ƒ0,50 is. Een zakje pinda’s is ook ƒ0,50. Het zijn die dingen die er het meeste 
geld uittrommelen. Vooral in Tjimahi, waar wij in de stad zaten als er maar even tijd voor was. Hier 
hebben wij voor uitgaan veel minder geld nodig, maar ik heb gisteren weer 2 pakken in de maak 
gebracht, dat kost ook weer ƒ20,-. Maar er fijn bijlopen vind ik hier het voornaamste en is hier ook van 
meer belang dan in Holland en daarin doe ik hier nog niet onder voor de beste.  
Zo is het hier rekenen om rond te komen. Gisteravond ben ik met een kameraad eens wat winkels 
gaan aflopen, om wat prijzen aan de weet te komen. Als je hier wat nodig hebt en je wilt niet teveel 
betalen, moet je eerst zo’n 20 winkels aflopen, want het prijsverschil is erg groot. Overigens is het ook 
een mooi tijdverdrijf. 
 
De Volkskrant komt nog steeds regelmatig en is hier de meest gelezen krant, ook door andersdenken-
den. Vandaag las ik van het gevangen nemen van Kloosterboer in Oostende, waarvan ik even een gat 
in de lucht sprong. 
Ook stond er weer een veldpostbrief in, die was wel heel mooi en waar deze keer. Het was zo van ‘hij 
is precies als thuis’, zo voelen wij het ook, al is het niet gemakkelijk het zo goed uit te drukken. Ik ben 
alleen bang dat heel weinig mensen die veelzeggende zin zullen begrijpen, die voor ons dikwijls zulke 
enorme gevolgen gehad heeft. Namelijk waar de schrijver zegt: “W…. misschien heeft u hem in de op-
voeding niet helemaal klaargemaakt voor het leven?”  
Dat doet mij steeds weer denken aan de eerste tijd in Batavia, toen vooral zij, die netjes opgevoed 
waren, het gemakkelijkst het hoofd verloren. Tenminste zij die volgens de fatsoenlijke begrippen, maar 
in werkelijkheid bekrompen ideeën en dom gehouden waren. Vooral toen hadden de jongens die thuis 
over van alles ingelicht waren, het ’t gemakkelijkst. Honderden brieven komen hier dikwijls aan, voor 
jongens die een correspondentievriendin aanvroegen per advertentie. Als je die brieven leest begrijp 
je waarom er zoveel gebeurde met de Canadezen. Brieven van massa’s meisjes van 20 en soms nog 
ouder, die veel te weinig weten. Als die in handen komen van een wereldwijs geworden soldaat, dan 
is het onvermijdelijk dat er ongelukken gebeuren. Dan worden soldaat en meisje erop aangekeken, 
terwijl beiden geen schuld hebben.  
De knijpkat die Willem indertijd meenam, doet het eindelijk. Toen ik hem kreeg kwam er heel weinig 
licht uit. Ik heb hem uit elkaar gehaald en schoongemaakt, want het was één brok vuil en stof. Er was 
ook iets kapot, wat ik gemaakt heb, maar toen gaf het geen licht meer. Maandenlang heeft het ding 
daarna in mijn kist gelegen en gisteren heb ik hem weer eens opgezocht en nagekeken. Vooral ge-
keken hoe de stroom liep, waarbij ik tot de ontdekking kwam vergeten te hebben het heel kleine klink-
nageltje dat ik repareerde, te isoleren. Na dat weer losgemaakt te hebben, deed het apparaat het 
weer en beter zelfs dan menig nieuwe, want hij loopt enorm soepel. Dat is hier, waar het altijd om 
18.00 uur donker is, een hele rijkdom. Hier in de stad kost een nieuwe ƒ40,--. 
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Dinsdag, 29 April 1947 - Lembang 
Het was hier vanmorgen een hels kabaal. De helft van het bataljon had een grote oefening, waarbij 
gebruik gemaakt werd van vliegtuigen. Eerst kwamen de kleine Piper-cubs om te verkennen en daar-
na 4 mustang-jagers die 4 keer achtereen een schijnaanval op de zogenaamde vijand deden, waarbij 
ze lang over ons huis terugvlogen. Dergelijke oefeningen schijnen wij in de toekomst meer te krijgen, 
omdat strijd met vliegtuighulp nog zelden voorgekomen is. 
 
Vanavond werd in de bios weer eens een filmpje van ons leven hier vertoond. Het was een filmpje van 
2. I-11-R.I, W-brigade, uit de tijd dat onze brigade nog in en om Batavia lag en wij in Priok zaten, 
enige kilometers achter Meester Cornelis. Het filmpje zal vroeg of laat ook wel in Holland komen. Er is 
maar één stuk in waar wij ons aan ergerden en dat is onze vrije tijd ’s avonds. Daar zie je op de film 
jongens in het Tjideng-kamp komen bij vriendelijke mensen en ze met aardige meisjes naar La Conga 
gaan. Als ze daarvoor in de plaats een soldaat gezet hadden, eenzaam aan een tafeltje in een 
dancing, omdat er te weinig meisjes zijn, of uren wachtend voor een bios, dan was de hele film echt 
geweest. 
Maar er was nog een filmpje en ik zou er een heel maandloon graag voor over hebben als iedereen in 
Holland dat ging zien. Maar als men het gezien heeft zal men zeker zeggen “dat is propaganda, zo 
slecht kan het niet zijn en zo dapper bestaan er geen meisjes.” Het is een filmpje over het werk van de 
Rode Kruis-zusters en -dokters in de kampong en zó waar dat het mij diep pakte. Die mensen, zo 
mager en vol zweren en honger, de verpleegsters die in hutten en krotten die vuiligheid verfilmden en 
tot in de voorste posten over de sawahdijkjes en de bamboedoeri patrouilleren, omdat dat de enige 
wegen naar verre kampongs zijn, die als soldaten wonen in de bamboehuisjes, ver van de bescha-
ving. En dat het allemaal meisjes uit Holland zijn, de meisjes van hier zijn daarvoor te licht gebouwd 
en kunnen niet zo met het volk omgaan. Het is allemaal zo echt en waar, maar als je er zelf tussen zit 
besef je het niet, net zo min als die meisjes het beseffen die dat werk doen, niet altijd met plezier maar 
het toch blijven doen. Maar om dat nu zo rustig en veilig in de bioscoop te zien, is iets anders, dan 
voel je de werkelijkheid. Maar ook dat in de Republiek de mensen het nog steeds zo slecht hebben, 
terwijl wij hier wat zitten niets te doen. 
 
Woensdag, 30 April 1947 - Lembang 
Om 5.30 uur werden wij gewekt en toen moesten we opschieten, want het was parade, precies een 
jaar na die denderende parade van Batavia.  
Om 7.30 uur gingen we met de auto’s naar de stad met de Amerikaanse binnenhelm op. Die zijn van 
dun bakeliet, waar de stalen helm overheen past, maar die hebben wij nooit op. In de stad moesten 
we aantreden en daarna wachten, 20 meter lopen en weer wacht, maar dat is altijd zo voor een para-
de. De parade werd afgenomen door de staf B-divisie. Weer stonden er dichte hagen mensen langs 
de weg, maar het was toch niet als verleden jaar, nu gingen we 3 aan 3 en maar af en toe werd er ge-
klapt. Bandoeng is kouder dan Batavia, en soldaten zijn een evenement, geen verlossers meer. Toch 
ging het prachtig en al was het fris, het zweet liep in stralen van mijn gezicht. Na afloop ging het vlug 
naar huis. 
’s Avonds ben ik met Jantje van Koolen de stad weer ingegaan. Dat was wel goed ook, want het feest 
had niets te betekenen. In Concordia was het veel drukker, maar alleen met soldaten, wat de dancing 
niet aantrekkelijker maakte. Ook op straat waren meer soldaten en er werd meer gedronken, maar er 
waren minder mensen en burgers, die vierden feest in besloten clubjes, zoals dat hier gewoonte is. 
Wij gingen naar de bios en toen vlug naar huis. 
 
Donderdag, 1 Mei 1947 - Lembang 
Feest in Moscon, feest in Djorja, daar heeft de Republiek vergunningen gekregen. Het rood met 
hamer en sikkel naast het rood-wit van communistische Separades.  
Onder ons groeit het optimisme, de vrijheidsstrijd van de Soendanezen is beslist voor het grootste 
deel te danken aan de partifactie van Hollands gebied. Dat het hier zo goed is, dringt door tot ver in 
Republikeins gebied en doet zijn invloed gelden door geheel Soenda. Als deze actie doorzet hebben 
wij toch nog niet voor niets gevochten. Ondertussen zitten wij hier maar wat niets te doen.  
Vandaag had ik dienst in de stad, in het centrum patrouille lopen, een open hal als wachtlokaal en dan 
om de beurt met groepjes van 4 patrouille lopen. Ik werd als patrouillecommandant aangesteld, een 
rare gewaarwording. Je kunt nu eenmaal je eigen kameraden niet commanderen. Dat moest wel fout 
gaan, want er was een dwarsligger bij, die tevens ouder is en een die geen hersens heeft en zich 
schaamt om het goed te doen, het is een raar element, maar kameraad genoeg om mij niet voor schut 
te zetten. Er moest opgesloten en in de pas gelopen worden. Ze maakten er een rommeltje van en 
toen ik een paar maal gevraagd had of ze goed wilden lopen, liet ik ze maar begaan. Ik voelde er ook 
niets voor om voor zo’n dagpatrouille wat herrie met jongens te schoppen, waar je nu eenmaal meer 
mee te maken hebt als met hogeren.  
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Bij terugkomst viel de luit dan ook over de onordelijkheid. Ik zei; “waarom zet men een soldaat als 
commandant”. Waarop hij niets kon zeggen. 3 uur later weer lopen, ze probeerden weer hetzelfde,  
maar nu was het niet nodig. Op een stille plaats hielden wij halt en zei ik: “de vorige keer heb ik alleen 
een uitbrander geslikt, maar de volgende keer is het niet alleen voor mij, en ga nu 2 aan 2 opgesloten 
en in de pas lopen.” Toen was het goed en wij hebben verder heel prettig gelopen. Als ik datzelfde de 
eerste keer gezegd had, zou ik het onder alle jongens steeds hebben moeten horen, nu niet. 
 
Verder is het een hele mooie dag geweest, af en toe lopen 1 uur, om dan weer 3 uur wat buiten te zit-
ten op het drukste stadspunt, een aardige afwisseling. 
 
Vrijdag, 2 Mei 1947 - Lembang 
Vanavond ben ik weer eens naar mijn kennis geweest en heb een onvergetelijke avond gehad. Zo’n 
gezellige avond kan ik mij niet meer herinneren. De moeder en het ene meisje waren thuis, die waren 
dolblij met een heel pakket geïllustreerde bladen en kranten die ik meegenomen had. Ik krijg tegen-
woordig het ene pakket leeswerk na het andere uit Rotterdam en ook andere jongens krijgen veel, er 
zijn zelfs veel bladen uit de bezetting bij, daar maakte ik ze blij mee.  
Even later kwam het andere meisje, die haar verloofde in Tanang heeft met haar broer thuis, waarmee 
ze was gaan wandelen. Die broer was ’s morgen thuis gekomen na 8 jaar van huis te zijn geweest. Hij 
was al lang van huis voor de oorlog en heeft daarna in Japanse en later in extremistenkampen ge-
zeten en was verleden week bij Krantji over de demarcatielijn gekomen uit het binnenland. Daar heeft 
de bevolking het nog vreselijk slecht en het gewone volk hoopt nog op de komst van de Hollanders. 
Toen hij daar in de kampong kwam kreeg hij van alles, maar niet als de Republikeinse politie mee 
was, daar heeft het volk een hekel aan. Die zijn Korang Adjar (brutaal) zegt men en daar wil men niets 
mee te maken hebben. Kleding bestaat uit wat heel grof zelf geweven spul, en het eten bestaat uit 
wortels. Gewerkt wordt er niet, want de rijst gaat toch naar India, dan verbouwd men liever niet. 
Wat later kwam ook de 3
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 dochter met haar man en 2 kleine jongens. Het werd een heerlijk gezellige 

avond en zulke avonden heeft men hier af en toe wel nodig om niet helemaal het vertrouwen in de 
wereld te verliezen. Want als soldaat zie je meestal alleen de slechtste kant. 
 
Zaterdag, 3 Mei 1947 - Lembang 
Een rustige dag zonder nieuws. 
 
Zondag, 4 Mei 1947 - Lembang 
‘Partij Rajat Pasoendan’, deze vlag en partij overheerste vanmorgen in Bandoeng. Soenda wenst vrij-
heid. “Merdeka, merdeka, merdeka”, riep de spreker op het platform, waar vele hoge autoriteiten uit 
het Soedanese volk zaten en het schetterde opwindend door de grote luidsprekers. Het klonk niet 
verontrustend, zoals het merdeka van de Republiek, want zij wensen een andere vrijheid. Overal 
wapperde op het grote aloon aloon (dorpsplein) de wit-groene vlaggen. Er hingen spandoeken, maar 
overal stond het rood-wit-blauw ernaast. Telap merdeka di repoebliek Indonesia bolong (gelogen de 
vrijheid der republiek). Fel en fanatiek kan een inlander spreken, zelfs een nuchtere blanke wordt 
erdoor opgezweept.  
“Jobat jobat joudarra joudarra” (vrienden en familie) begon de spreker uit Tjiandjoer en hij vertelde van 
101 gruwelen van de Republiek, hoe hoog de moord was in Soekaboemi en Poerwakarta en hoe nu 
nog in het Hollands gebied loerah’s en mandoers worden ontvoerd en vermoord. Ook de spreker uit 
Djati Negarra (Mr. Cornelis) sprak lang en fel, daar eist de Pasoendan bezetting door Nederlandse 
troepen van geheel Soenda, geheel West-Java los van de Republiek. Het Indonesische volk bewees 
hier zelf alleen de vrijheid te wensen onder Nederland, maar communisten, PvdA en KVP laten hun  
vrienden in de steek. Nu hebben wij hier in en om Bandoeng, Tjiandjoer, Buitenzorg en Meester het 
goed, maar als de Hollandse troepen wegtrekken en de Republiek dit overneemt, dan worden onze 
etensvoorraden, de kleding en geneesmiddelen weer gestolen. Maar bezetten de Hollanders heel 
West-Java, dan zal men het overal zo goed krijgen, dan komt er weer vrede en welvaart. Zo spraken 
Indonesische volksleiders. Is het een wonder dat alle OVW-ers trots keken en de Hollandse meisjes 
van het Rode Kruis wel allemaal een erekruis hadden willen geven, want zeker evenveel als wij heb-
ben zij deze stemming onder het volk gekweekt.  
Opgewonden en vrolijk was zelfs de stemming onder de burgers. Triomfantelijk en ze mogen het zijn, 
dit is immers het bewijs hoe erg dit volk vroeger onderdrukt is. Want deze stemming voor Holland is 
niet alleen door één jaar OVW en Rode Kruis gekweekt, dat is een sympathie van eeuwen. Met span-
ning wacht nu eenieder af wat er zal volgen op deze uitbarsting van sympathie voor Holland, deze 
meeting van de Rajat Pasoendan, die uitgezonden werd door alle zenders van de archipel. 
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Volksmenigte met spandoeken op de bijeenkomst der Pasoendan te Bandoeng. 

 
 
 
 

 
De spreker op de bijeenkomst der Pasoendan te Bandoeng. 
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Eerste grote bijeenkomst der partij Rajat Pasoendan op de Aloon te Bandoeng. 

 
 
 
 

 
Opstellen der propaganda-optocht der Pasoendan te Bandoeng. 
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Met een paar kameraden ben ik vanavond naar de film geweest: ”Van duisternis tot licht”. Het moest 
een oorlogsfilm zijn over Indië, maar dat het een documentaire was wisten wij niet. Toch was het de 
moeite waard, nu na een jaar in Indië maakt alles zo’n andere indruk. Weer kwam de strijd tegen de 
Jap op het doek, en later Flores de Guarilas, de landingen op Hollandia, Tarrakan en Balikpapan. 
Toen wij anderhalf jaar terug de filmpjes zagen, huiverden we nog over de gruwelheden van zo’n strijd 
in de dichte rimboe, over sluipschutters en vlammenwerpers en van landingen op dichte kust. Nu wij 
zelf zo goed weten hoe het gaat, leek het helemaal niet zo eng meer, kwam dat allemaal veel meer 
vertrouwd en bekend over. Woedend gefluit kwam los toen de grote voorraden vertoond werden, die 
in de oorlog opgeslagen lagen in Australië en die daar nog steeds liggen te wachten, terwijl het hier zo 
hard nodig is. Maar het mooiste kwam er op de film uit dat er eigenlijk geen Indië en geen Nederland 
bestaat, maar alleen een Groot koninkrijk der Nederlanden, waarin blank en bruin thuis horen als een 
eenheid die niet buiten elkaar kunnen. Dat is juist de grote waarde van deze film, dit wordt maar al te 
vaak vergeten. Vooral dat het bruine deel dat zelf zo ziet. 
 
Maandag, 5 Mei 1947 - Lembang 
5 mei, herdenking van de Duitse capitulatie. Om 19.00 uur was het vlaggenparade van de hele com-
pagnie. Om 9.00 uur zijn we naar de kerk in Bandoeng geweest en de rest van de dag zondagse 
dienst. De mis was met 3 heren en tweestemmig.  
Om 10.00 uur word ik ineens geroepen: “je moet om 14.00 uur naar de keuring.” Ik stond even raar te 
kijken, maar het viel mee. Het was voor het ‘speciale-peloton’, dat opgericht wordt in de W-brigade. 
Daar kon men zich een paar weken terug voor opgeven. Het moet zoiets als een commando-peloton 
worden. Rijbewijs B was van nut, maar niet nodig en er werd belangstelling voor techniek vereist. Ik 
had mij opgegeven, misschien is het een kans nog iets te leren, anders is dit half jaar toch ook nutte-
loos, die cursussen zijn allemaal onzin.  
De keuring had niet veel te betekenen, de dokter had nagekeken wat voor ziektes men had gehad en 
er al de nodige uitgezet. De rest moest nu komen, dat was maar ⅓ de deel. Ik ben hier steeds gezond 
geweest, alleen aan het dokteren geweest voor die week griep in Tjikarang. Hij vond mij eerst wat 
licht, maar ik ben ondanks dat ik bijna altijd verkenner was, zelfs in Tjikalong nooit ziek geweest en 
een van de weinigen die daar geen last van overspannen zijn heeft gehad. Daarmee was ik meteen 
goedgekeurd. De kans om erbij te komen is niet slecht, in de meeste compagnieën hadden zich 15 
man opgegeven waarvan er 4 zijn goedgekeurd; bij ons zijn er ook 4, maar een hiervan kan in de offi-
ciersmess komen en doet dat liever en er zijn er 3 per compagnie nodig, dat zit dus wel rustig. 
 
Al lang heb ik in mijn hoofd iets te vragen en steeds vergat ik het. Wij hebben hier nogal eens gauw 
last van roestvlekken in kleding. Er is thuis een boekje waarin staat wat daar tegen te doen is. Schrijf 
dat eens gauw, dat willen wij allemaal graag weten. Die vlekken zijn erg hinderlijk.  
Ik ben hier in de gelegenheid om er net zo netjes uit te zien als ik zelf wil en ik zit dik in de kleren. 
Maar niet in de kaki en als ik er 2 roestvlekken uit kan halen, heb ik weer een heel mooi kakihemd. 
Ondertussen heb ik weer brieven van verschillende dagen liggen en zal het weer eens opsturen. Dat 
schiet er nog al eens bij in, maar dat kan beter als dat het schrijven erbij inschiet. 
 
Dinsdag, 6 Mei 1947 - Lembang 
Vanmorgen hadden wij een mars met 3 compagnieën. Eerst steeds omhoog tot in Lembang, daar 
sloeg een smallere weg linksaf en ging het snel naar beneden tot in een enorm ravijn. Halfweg werd 
er rust gehouden in de schaduw waar het koel was, erg koel zelfs, het was goed dat het daar windstil 
was, anders had het heel koud geweest, wat niet best is als je bezweet bent.  
Later ging het weer naar beneden, daarna weer steeds omhoog tot wij weer hoog in de bergen zaten 
en het afwisselend op en neer ging, langzaam glooiend. Maar overal was het geweldig mooi en wij 
genoten dan ook van de heerlijke tocht. Het werd bij elkaar 17 kilometer, wat in de steile bergen een 
flinke tocht is. 
Om 12.00 uur waren wij weer thuis. Zo’n mars is weer eens een mooie verandering. Druk is de dienst 
hier niet en niets doen is ook vervelend. 
 
Woensdag, 7 Mei 1947 - Lembang 
Het is of de winter op komst is. De laatste weken regende het hier ’s avonds, of er was minstens een 
zware lucht, maar sinds 3 dagen is het steeds helder weer met een zachte frisse wind en ’s nachts 
heldere maan. ’s Avonds wordt het iets te fris en ’s morgens liggen we met koude benen onder 2 
dekens en kleden wij ons zo gauw mogelijk aan. 
Vandaag is het nog erger geweest. Gisteravond zaten wij al te kleumen in huis en gingen huiverend 
onder de wol. Vanmorgen is het beslist koud, het is als een zomerzon-aanbidding met een koude 
wind, ik wed dat het in Holland warmer is.  
Vanavond draaide er een Franse verzetsfilm in de stad. Die was de moeite waard, zeker voor de 
mensen hier, die geen begrip van rivaliteit hebben. 
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Donderdag, 8 Mei 1947 - Lembang 
Deze morgen hadden wij een compagnies-actie in patrouillelopen. Wel aardig, als je al honderden 
patrouilles gelopen hebt. Toch viel het wel mee, omdat het hier weer geheel ander terrein is en overal 
even mooi. Wij zijn zeker door 7 enorme diepe ravijnen geweest en er stonden hier en daar djeroek-
bomen met heerlijke rijpe mandarijntjes, waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. 
Vanavond moest ik op wacht. 
 
Vrijdag, 9 Mei 1947 - Lembang 
Vandaag heb ik de hele dag wacht gehad tot 18.00 uur. Vannacht heb ik maar 2 uur geslapen, zodat 
schrijven vanavond niet erg lukt, daarvoor moet je je hoofd erbij hebben. Daarom ben ik me gauw 
gaan verkleden en naar mijn kennissen toegegaan, waar ik weer een echt gezellige avond had. Er 
was ook een planter op bezoek, niet jong meer, maar zo’n echt vlotte vrolijke vent, zoals je ze alleen 
hier veel vindt, mensen die de wereld kennen, waarmee je over van alles kunt praten en waarbij je van 
ieder gesprek iets opsteekt, mensen waarmee men uren kan praten zonder het 5 minuten over iets 
onbenulligs te hebben.  
Van de week heb ik een heleboel opgestuurd gekregen uit Holland. ‘Intermezzo in Batavia’ heette het 
boek en het is het mooiste wat ik ooit las, het was of het Batavia van de eerste weken weer ging 
leven. In al zijn ellende, kapot geslagen moraal, wanorde, dancings waar honderden de dodendans 
dansten om de ellende te vergeten, de stad vol echtscheidingen en teleurstelling waar niets ging zoals 
het behoort te gaan, maar ook een stad waar iedereen weer naar verlangt die er enige tijd in geleefd 
heeft. Het mooie in dit boek was dat het die tijd zo duidelijk uitbeeldt, de oorzaken van corruptie en de-
moralisatie, de drank en danswoede, alle dingen die in een geordende maatschappij niet thuis horen 
en waarvan wij toen de oorzaken niet volledig konden begrijpen. Maar dit boek grijpt dwars in de ziel-
en en levens van een aantal mensen. Het speelt in begin december 1945 in Singapore en Tenang, 
waar toen de eerste vrijwilligers lagen. Later gaat het over op Batavia en speelt af en toe even in Soe-
rabaja en Bandoeng, het eindigt omstreeks mei 1946. Geweldig rake stukjes staan er in. Zo zegt een 
Engelsman: “Wij Engelsen zijn altijd en overal hetzelfde en één, maar de Hollanders passen zich aan 
waar ze komen en dat is de reden dat Hollanders hier en in het moederland elkaar niet begrijpen.” En 
een andere heer: “Als het nodig is sturen de Engelsen 1 man om te onderhandelen en 1 divisie om te 
vechten, de Hollanders doen het andersom, die sturen 1 man om te vechten, maar als er onderhand-
eld moet worden, schreeuwt het hele volk mee en het merkwaardige is dat die ene vechter het meest 
bereikt.” Voorin zegt een correspondent als hij in Singapore een vrouw, waarvan haar man in Batavia 
zit, ziet uitgaan en pret maken met een vriend: “Dit is maar één geval. Het Wilhelminakamp te Singa-
pore is zwanger van echtscheidingen, zo is het in Batavia, Bangkok en Melbourne…. zegt men.”  Die 
laatste woorden waren overbodig, nergens ter wereld is ooit de verwildering zo groot geweest als in 
Wilhelminakamp in Singapore. Na jaren van een kamp-hel kwam de bevrijding als iets nog vreselijkers 
als Jappenkampen. Duizenden zonder het minste houvast smeten zich in ieder vermaak, iedere 
avond en nacht van dans en zinggenot deed hen tenminste voor enige uren de ellende vergeten.  
Ik schreef het toen al eens uit Herring, maar toen begrepen wij nog niet wat voor verschrikking de 
bevrijding geweest is voor de mensen uit het I.E.A.C.-gebied.  
Dit boek leeft mee in de ellende van moraal, vernielde mensen, die zich langzaam, heel langzaam op-
richten, zoals wij Indië langzaam omhoog hebben zien komen, en doet het laatste wat wij niet begrep-
en: duidelijk worden. In dat boek leefde die hele tijd weer op. En toch denkt iedereen die dat meege-
maakt heeft weer met weemoed aan die tijd terug, alleen omdat ondanks alles er in al die duizenden 
mensen maar één verlangen was, Indië opbouwen. Er was geen organisatie en geen leiding, alleen 
maar chaos, maar iedereen werkte hard om te vergeten en om Indië op te bouwen, al wist niemand 
wat er nog te bouwen viel. Ook dat is niet vergeten in dit boek, zelfs niet hoe de oud-Indische gasten 
met afschuw toekeken hoe de Totolkers (nieuwelingen) uit Holland de gewone inlanders als gelijken 
behandelden. En ook dat is waar, en nu vraag ik mij nog weleens af of wij toen helemaal gek waren. 
De inlander heeft recht op een goede behandeling. Maar een directeur in Amsterdam gaat toch ook 
geen gemoedelijk praatje houden met deze of gene straatventer. Volkomen gelijkheid bestaat hier 
niet, de even ontwikkelde inlander hoeft niet minder te zijn dan de blanke. Maar dat is maar 1 op de 
100.000 en zelfs van deze onderscheidt de blanke zich nog door karakter. Het hele boek is een stuk 
waarheid, meer een stuk geschiedenis dan een boek. ‘Intermezzo in Batavia’, van alle boeken die ik 
heb gelezen, het mooiste en het meest waarheidsgetrouw. 
 

 
Spijkerbajonet voor Lee Enfield. 
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In de papaya-boom. 

 
Zaterdag, 10 Mei 1947 - Lembang 
De vlaggen hangen halfstok ter ere van de gevallenen in 1940, alweer 7 jaar geleden.  
Om 10.00 uur zou er inspectie zijn en wij waren druk in de weer om ons hele boeltje uit te pakken, 
toen iemand zijn hoofd om de deur stak: “C.P. op rapport komen”. Ik stond even raar te kijken, was mij 
van geen kwaad bewust, maar een klein begin van vermoeden kwam op toen Hoekies en Sauer ook 
mee moesten, en in de andere villa Wim Bekebrede dito.  
Toen was ik wel zeker. In het compagniebureau zaten al een stel jongens, die in plaats van in het 
wachtlokaal in huis hadden geslapen, en nog een stel waarvan ik niet wist waarvoor ze kwamen. Een 
voor een moesten ze binnen komen en gingen weer weg, tot het mijn beurt was. De kapitein las een 
stuk papier voor: “De commandant enz…. dat met ingang van 1 mei 1947 is aangesteld tot soldaat 1
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klasse. De soldaat … enz. enz. “ Ik kreeg een stuk papier en een hand en daarmee kon ik gaan. Op 
de kamer was het weer handjes geven en nu krijg ik volgende maand weer ƒ10,- meer. Het gaat 
steeds vooruit en last but not least, een streep! Waar ik maar een grote punt achter zal zetten. 
 
Zondag, 11 Mei 1947 - Lembang 
Na de kerkdienst ben ik met Jantje foto’s gaan ophalen. Vorige week ben ik op de foto gegaan. Dat is 
hier nogal kostbaar, maar 2 kleine foto’s met negatief was te doen en als die in Holland vergroot word-
en is het betaalbaar.  
Ik heb het naar Reini gestuurd, één is voor haar en één voor thuis. Ze zal ook vergrotingen laten 
maken, dat kan zij het beste doen omdat ze in de stad zit, die krijgen jullie dan wel. Ze zijn behoorlijk,  
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in elk geval sta ik er duidelijk op zoals ik ben. Wel veel magerder geworden, maar niet lichter en het 
zijn meestal de jongens die wat smaller geworden zijn die het gezondst zijn. Dat blijkt ook wel, van de  
keuring voor commando bleef van iedere 15 man 4 over en daar was ik ook bij. Het ene fotootje dat 
hier gemaakt is had ik ook zo naar huis kunnen sturen, maar voor brieven met andere inhoud dan post 
moet nu het volle bedrag betaald worden, 15 cent per 5 gram en 10 cent luchtrecht, dat loopt snel op. 
Vanavond uit de bios zijn wij even over het Aloon aloon heen geweest, daar was vermaak voor de in-
landers. Normaal is het op zaterdag, maar het was blijkbaar verzet. 
Voor de oorlog was daar iedere zaterdag een hele kermis met uitsluitend inlands vermaak, alles 
gratis, want het werd door het rijk betaald. Hoe langer men hier is hoe minder men gaat begrijpen 
waaruit eigenlijk die onderdrukking bestaan heeft. Alles is hier weer bijna normaal en nu leren wij ook 
meer de verhouding van blank en bruin, zoals het voor de oorlog was. In elk geval hadden de bij 
Europeanen werkende inlanders minder zorgen en een prettiger leven als een Europese arbeider.  
Nu is de Aloon aloon nog niet wat ze geweest is, maar dat komt door de oorlog. In elk geval draait zij 
alweer. Er werd film vertoond, wajangpoppenspel en inlands toneel. Best de moeite waard om te be-
kijken en voor wie er oog voor heeft, werkelijk kunstig. 
 

 
Onning Nenning, onze djongos in Tjikalong tot Lembang. 

 
Maandag, 12 Mei 1947 - Lembang 
Vanmorgen hadden wij weer een mooie mars van 20 kilometer.  
Vanmiddag kwam er een pakje van Willem. Er moest een OVW-speldje in zitten, maar het was be-
hoorlijk verpakt. Het was de moeite waard, een insigne van Djokja-zilver, prachtig uitgevoerd. Was hij 
blijkbaar tegen gekomen en had het gekocht om mij te verrassen. Dan heeft hij wel raak geschoten, 
want iets mooiers had hij niet kunnen bedenken. 
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Dinsdag, 13 Mei 1947 - Lembang 
Vanavond ben ik weer naar mijn kennissen geweest. De moeder was niet goed en lag op bed. Het 
ene meisje moest nog wat werken, de anderen waren niet thuis. Zo bleef ik even zitten met een meis-
je dat ook op bezoek was. Haar vader had voor de oorlog een boerderij met 60 koeien en veel tuin-
grond op Lembang, nu zijn er nog maar 3 koeien over. Alle schuren zijn platgebrand, het land is ver-
huurd. Door de onzekere toestand en nog wat down van het kampleven waarin de meesten alle ener-
gie verloren, kan hij er nog niet toe komen het bedrijf weer op te bouwen, zo zijn er hier velen. Later 
kwam ook het andere meisje met haar broer en een vriendin en even later nog een zwager met 2 
kleine jongetjes, een gezellig ploegje. De ene jongen is na 8 jaar voor het eerst thuis, hij was pas 2 
weken uit het kamp in de Republiek waar hij de gehele oorlog gezeten heeft. Nu kan hij een goede 
baan krijgen van ƒ300,-, maar kan het niet aannemen want hij valt onder de dienstplicht, al is hij 32 
jaar. Daarom heeft hij nu een baan bij de LTD, waar hij ƒ80,- verdient en kan hij auto’s repareren, 
waar hij geen verstand van heeft, want hij is drukker en kent alle vakken in een drukkerij. 
De zwager is sergeant bij de Pantsers, werkte als gevangene aan de dodenspoorweg, waar iedere 
dwarsligger een dode is, ging met de enkele sterken die dat overleefden naar Japan om in de mijnen 
te werken, kwam na de capitulatie op Tarahan waar ze zelf een leger oprichtten. Wapens moesten ze 
zelf kopen (20 cent per kogel) van de Australiërs die met de “rood-witten” heulden. Nog nooit heeft hij 
of een van hen 1 dag verlof gehad, om te trouwen krijgen ze een halve dag. Hij was 7 jaar sergeant en 
heeft al lang recht op bevordering, die niet komt, en krijgt als getrouwd man met 3 kinderen ¼
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zijn loon in handen, de rest wordt voor van alles en nog wat afgehouden. Daar moeten ze nu van 
leven. Omdat het een speciaal korps is komt hij niet voor de mobilisatie in aanmerking. 
Voor de KNIL-militie is men begonnen om de verlofgangers hun verlof te geven. Velen hebben al hun 
familie, die ze 8 of 12 jaar niet zagen, in Holland. Daar mogen ze heen, maar de regering geeft geen 
garantie dat ze op regeringskosten terug kunnen. 
Zelf kunnen ze het niet betalen zodat ze wel gedwongen zijn om hier te blijven. Wat moeten deze 
mensen in Holland zoeken als ze er niet meer weg kunnen? Wie hier 6 jaar zit kan in Holland niet 
meer leven. 
De Chinezen beheersen hier de handel, in tegenstelling tot de Joden vormen ze één compact blok 
waarin geen concurrentie zit en die elkaar nooit in de steek laat. Het vlees kost hier 20 gulden, een 
paar weken geleden opende een blanke een zaak waarin hij vlees voor 7 gulden verkocht, dat kon 
nog best. Van de week is door de Nederlandse instanties zijn vergunning afgenomen. De man kon zijn 
zaak opdoeken en de burgers kunnen weer 20 gulden bij de Chinezen betalen, ook hier is corruptie 
nog aan de orde van de dag. 
Zo zijn er hier ook nog veel dingen scheef. Het is echter opvallend dat men er altijd redelijk over praat, 
onredelijk kankeren kent men hier niet, alleen nuchtere feiten. Zelden wordt er onzin gepraat of iem-
and over de hekel gehaald. Dat kent men hier niet en het maakt dat een gesprek of een gezamenlijke 
avond iets veel mooiers en eerlijkers heeft dan zoveel onredelijk gezwam en geklets, wat men in Hol-
land in gezelschap bijna altijd hoort, al heeft men hier door de eeuwig zachte temperatuur en de open 
huizen nooit de gezelligheid van een Hollandse winterdag. Door de totaal onbaatzuchtige gastvrijheid 
en veel interessantere gesprekken, vooral in de zwoele avondromantiek, treft men hier een sfeer die 
in Holland niet bestaat en waar men altijd heimwee naar zal houden, als men dat eenmaal heeft mee-
gemaakt. 
 
Donderdag, 15 Mei 1947 - Lembang   Hemelvaartsdag en ook hier is het gewoon zondag. 
 
Vrijdag, 16 Mei 1947 - Lembang 
Wij hadden vanmorgen een bataljons-actie, en goed geslaagd ook, al was het voor mij als brenschut-
ter, een beetje vervelend. Ons peloton was verkenningspeloton en in groepjes van 3-4 moesten de 
jongens er op uit, de zogenaamde vijand verkennen. Maar ik werd met de bren neergezet om een 
hoek af te zetten en moest daar blijven zitten, wat behoorlijk vervelend was. Een brenschutter heeft nu 
eenmaal niet zoveel afwisselend werk als een verkenner, wat dat betreft ben ik er niet op vooruit ge-
gaan. Waar weer tegenover staat dat de meeste vijanden steeds door de bren gedood zijn. Misschien 
krijg ik die kans nog eens. 
 

 
 

Britse .303 patroon voor Brengun en geweer Lee Enfield. 
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Zaterdag, 17 Mei 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er inspectie en was ik kamerwacht. Een netelige positie, want er draaide een toneel-
stuk in Concordia, iets wat hier niet veel gebeurt en waar ik graag heen wilde, maar daarvoor moesten 
vanmorgen kaartjes gehaald worden. Ik moest echter nog naar de bataljon-foerier en vroeg daar verlof 
voor, kamerwacht overdragen, naar de stad gelift, kaartjes gehaald en weer terug. Alles liep mee zo-
dat ik nog vroeg genoeg thuis was.  
Vanavond was het toneelspel, een komedie. Mogelijk vond men het hier aardig, het culturele leven is 
immers niet zo veel in Indië, maar wij vonden het allemaal pet, doods en zonder leven.  
 
Zondag, 18 Mei 1947 - Lembang 
Langzaam schijnt de wereld te gaan begrijpen wat de Republiek Indonesia is. Eindelijk komt de ware 
aard naar boven. Soekarno heeft het volk weer tot de revolutie opgestookt. De notulen van een ver-
gadering door Sjahrir met de T.R.I.-generaals worden nog strikt geheim gehouden, hierin heeft hij 
gezegd dat Linggadjati maar een waardeloos iets was, dat Nederland het zo niet uithield en dus vroeg 
of laat zouden moeten terugtrekken en dat men van plan is de hele Indonesische archipel onder 
Javaans bestuur te brengen. Japans imperialisme dus in het klein.  
 
Overal op alle fronten is het weer even onrustig als een half jaar terug. Toch is het niet zo gek als het 
schijnt, het is gewone oosterse mentaliteit om eerlijkheid en toegevendheid als zwakheid te zien. 
Amerika, dat om Indische producten schreeuwt, loopt steeds meer naar ons over en als het zo door-
gaat kan het niet anders of dit loopt op geweld uit. Nederland zal niet tot het eind toe met zich laten 
sollen.  
 
Vanmorgen uit de kerk ben ik met Mart van Etten de pasar op geweest. Het hele leven in Indië draait 
om de pasar en zonder pasar kan geen Indië bestaan. Ik wilde een pakje sigaretten ruilen tegen 2 
pakjes shag en 2 pakjes vloei. De Chinezen zijn hier gehaat als de pest door hun afzetterpraktijken, 
waar de Joden lang niet tegenop kunnen, omdat Chinezen geen onderlinge concurrentie voeren en 
zodoende de prijzen naar willekeur vaststellen. Toch moet men om te handelen altijd Chinezen heb-
ben. Ze zijn vlot in tegenstelling tot de inlandse handelaar die bij de dag leeft en door gebrek aan 
handelsgeld niets durft te wagen. De sigaretten zijn hier goedkoper geworden en van ƒ4,50 naar 
ƒ3,50 voor 20 Amerikaanse gegaan. Een pakje shag kost ƒ1,-, vloei ƒ0,50.  
 
Met de inlanders ging het maar moeilijk, die moeten er eerst eens over denken of het kan. Mart had al 
heel lang een pyjama over die hij kwijt wilde, maar zelf is hij op de pasar niet zo thuis. Ik mag er graag 
rommelen en nam het pakje over. Wij wisten geen prijs, dus eerst maar eens ‘looken’. Hier en daar 
hebben we naar de prijs van een pyjama gevraagd, 50 voor een goede. Nog maar wat verder ge-
vraagd, zodat ik onze op 25 verkoopprijs schatte. Ergens aan iemand gevraagd, die wilde hem wel 
hebben, ik vroeg 40; hij bood 20 en ging tot 25, wij weg… vast voorgenomen dat het 30 moest word-
en. Een soldaat met een pakje is een magneet voor een Chinees, zodat wij algauw werden aange-
houden. “Apada?” (wat heeft u); hij ging tot 20, wij 35, waarna hij het verschil wilde delen. Ze schenen 
er zin in te hebben, dus moest het 35 worden. De volgende, na veel over en weer gepraat, ging tot 30. 
Een andere heel kalme Chinees met een heel aardig vrouwtje wat 10 maal zoveel praatte, kwam tot 
35, maar ik liep weg op 37,50. Maar toen was het met de ons aanhoudende Chinezen gedaan en 
moesten wij ze weer vragen, zodat ze niet verder gingen als 25. Wij maar terug naar de man van de 
35 gulden. Lang niet gek, Mart had op 10 gulden gerekend, maar dat het meer zou worden wist ik wel, 
zo is de handel hier, zonder oosters geduld kom je hier niet. 
 
Maandag, 19 Mei 1947 - Lembang 
Dolle komedie, eens was Indonesië groot en sterk onder Nederland en iedereen had het goed en was 
tevreden. Maar na de Jap brulde een hysterische ‘merdeka’ over de archipel. De Republiek omvatte 
Java, Sumatra, Madoera, de Riouw-archipel en Bali kwam tot stand. Bali en de Riouw vielen af bij het 
oprichten van Oost-Indonesië. Hiermee waren er 3 staten: Indonesië, de Grote Oost en Nieuw-
Guinea. Nu is er al weer een nieuwe staat: Borneo. Ook op Bali is het wat rommelig en wordt er over 
afscheiding gepraat; het is echter wel zeker dat dat niet doorgaat, waarschijnlijk ook in de toekomst 
niet. Ambon echter zit nog steeds met tegenzin in de Grote Oost, dat blijft liever onder Nederland dan 
in die zogenaamde vrijheid. Die voelen zich veiliger zonder eigen verantwoordelijkheid. Nog maar één 
week geleden bracht de Pasoendan heel Indië in rep en roer. De organisatie heeft nog weinig kracht, 
maar zal zeker eens tot een vrij Soedan komen, dat is ⅓ van Java. De laatste dagen is men in Jeralia 
bezig met het uitroepen van een vrij Madoera. Wie iets van de Madoerezen weet, weet ook zeker dat 
het vroeg of laat zal slagen. Het zal niet bij het eiland blijven, want een hoek van Java tegen Madoera 
wordt uitsluitend bewoond door Madoerezen. Sumatra wil de laatste weken ook los komen van de 
Republiek, deze heeft ze echter vrijheid binnen Republikeins verband beloofd, zodat het voorlopig 
gesust is. Athjé echter denkt niet over samenwerking met de rest van Sumatra.  
Zo komt nu al met veel grotere consequentie uit wat ik al in Tjikalong voorspelde. Veel eerder dan ik 
dacht, tot voordeel van Holland. 
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Huis van de 1e sectie en Staf aan de Lembangweg. 
 

Dinsdag, 20 Mei 1947 - Lembang 
Vanavond ben ik naar de film ‘De king of the kingdom’ geweest, een meesterlijk stuk filmkunst en in 
Holland verboden door de katholieke filmkeuring. Niet zonder reden, er komen nl. geestelijken in voor 
die hun priesterplicht verkeerd opvatten en uitvoeren, fouten die door geestelijken veel gemaakt 
worden. De hoofdfiguur echter is een priester die door iedereen in de steek gelaten, doorzet en een 
prachtige missie sticht. Een prachtvoorbeeld van een priester.  
De film is echt realistisch, maar het is niet goed dat zoiets publiekelijk vertoond wordt, omdat de 
meeste mensen niet verder kijken dan de oppervlakte en al het goede van die ene vergeten, om 
alleen de fouten van een enkeling te onthouden.  
In besloten katholieke kringen zou de film zeker niet verboden zijn, al zouden zelfs de meeste lauwe 
katholieken in Holland het niet begrijpen. Maar voor wie een geestelijke ook een mens is met fouten 
en goede eigenschappen en het zuiver ziet, was het een leerzame film. Een pracht filmwerk, het is 
jammer dat die zo zeldzaam zijn. 
 
Woensdag, 21 Mei 1947 - Lembang 
Vanavond ben ik weer naar mijn kennissen gegaan, zo was de avond gauw om. Die vliegt daar om, 
een gezelliger huis had ik nooit kunnen vinden. 
Deze mensen hebben voor de oorlog een eenvoudig maar mooi leven gehad. Onder de Jap raakte 
alleen de ene zoon in een kamp van de Jap, maar hebben zij niet meer last gehad dan de mensen in 
onze steden van de Mof. Daarna kwamen de extremisten, die waren vreselijk met hun gillend 
‘merdeka’. Maar het ergste kwam pas toen de Engelsen er waren, de Brits-Indiërs waren erger dan de 
Jap en de extremisten samen. Een oude vrouw en 2 meisjes, toen nog in de extremistentijd, hadden 
op zolder een bunkertje van grote stenen voor een raam, om van daaruit met stenen te kunnen gooi-
en, een keukenmes op een gordijnroede diende als speer. Behoorlijk primitief, maar de wapens 
dienden alleen maar om ze het gevoel te geven afweermiddelen te hebben.  
Vaak genoeg moesten ze naar boven vluchten, terwijl beneden in huis de extremisten zaten te gillen 
van “merdeka, vermoord en dood al wat blank bloed heeft, verbrand hun huizen” en meer van zulks 
liefs. Of voor hun gezicht werd een buurman de strot afgesneden. En een keer waarschuwden in-
landers dat er mensen begraven waren, meteen ging er een ploeg op uit om het graf open te spitten. 
Men vond er een aantal vrouwen en kinderen, waarvan 3 kinderen nog in leven waren, de rest was al 
gestikt, ze waren levend begraven.  
De Brits-Indiërs echter waren alleen erg voor vrouwen. Hier begrijpt men dat niet en beschouwt ze als 
schurken. Op Malakka echter en later in Batavia ben ik er veel mee omgegaan, op Java verslapte dat 
wel. De vijandschap tussen hen en de Hollanders was te fel, daar ben ik ze ook gaan haten. Toch heb 
ik ze wel leren kennen, de zeden en wetten zijn in Indië heel strak en hier vielen de meisjes ze om de 
nek. Het waren onbeschaamde wilden en ze dachten toen dat het niet erg was om de meisjes hier 
zondermeer te pakken. Ze liepen steeds zomaar binnen, zodat steeds alles gesloten moest worden en 
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de heren soms met kokend water verwijderd moesten worden. Toch waren er ook die uiterst correct 
waren, maar dat waren er maar enkelen.  
 
Vrijdag, 23 Mei 1947 - Lembang 
Gisteren ben ik de hele dag thuis geweest en was er geen nieuws, ik hoorde alleen dat de verkering 
van Trien Broeren uit is, waar ik raar van opkeek, omdat mij laatst werd verteld dat ze gauw zou 
trouwen. Toch was ik er blij om, Trien was beter waard dan zo’n creatuur.  
Vandaag een mooie dag gehad. Gisteravond en vannacht heeft het geregend en vanmorgen hingen 
er nog zware wolkenbanken hoog in de lucht. Alles was fris groen rondom, maar het dal en de verre 
bergen waren van een onbestemd donkere kleur grijsblauw en violet, vermengd tot één. Dat alles in 
alle donkere en lichte kleuren, waarin alle kleuren ondergingen. Scherp tekenden zich de heldere 
bergen af, met in de diepe dalen dichte wolkenbanken, lichter getint maar van dezelfde kleur. Zo was 
het ook met de stad die vol nevel hing, terwijl toch de gebouwen zich scherp aftekenden. Met het 
heldere groen op de voorgrond was die violetachtige diepte en verte een wondermooie tegenstelling. 
Altijd weer stelt de natuur van dit wondere land je voor nieuwe raadselen in haar onvergelijkelijke 
schoonheid.  
 
Ik was vroeg op, met 9 man moesten wij houthakkers beveiligen. Die moesten hout kappen voor de 
brigadekeukens te Oedjoengbroeng, aan de demarcatielijn. Dat had wel z’n bekoring, want nergens is 
zo gevochten als in Oedjoengbroeng, waar de ‘V’-brigade nooit rust had.  
Om 19.00 uur kwam de auto die ons naar de brigadestaf bracht, waar wij overstapten op een Dodge 
met 4 koelies. We gingen de stad door en er aan de oostzijde weer uit, een gebied in waar wij nog niet 
eerder zijn geweest.  
Nadat we de laatste huizen van de stad gepasseerd waren, was het of wij in een uitgestrektheid van 
doornige varens en struikgewas reden, maar dat was maar schijn. Onder de plantenwirwar lagen de 
fundamenten van wat eens tot de stad behoorde. Voor het eerst zag ik een enorme vlakte, veroor-
zaakt door de oorlog. Nooit had ik vermoed dat zo’n groot deel van Bandoeng ten offer is gevallen aan 
terreur en Engelse bommen. En ook toen wij daar door waren, stonden er overal resten van wat eens 
een grote fabriek en enorme huizen geweest waren, want de meer normale huizen en villa’s waren 
totaal verdwenen onder de weelderige tropische plantengroei.  
Ook begonnen zich de grote sawah-vlakten te ontplooien, maar dat maakte het beeld nog triester. 
Grote nutteloze grasvlakten waren het, met half verwoeste en dun bevolkte kampongs, hier en daar 
zagen we wat armoedige mensen. De half verwoeste kamponghuizen en zelf de geheel intact zijnde, 
waren bedolven onder massa’s groen van struiken en bomen, omdat er geen mensen waren om het 
op te ruimen. Doodse verlatenheid en verwildering, waar je ook keek, een streek die zich nog niet had 
kunnen oprichten na de zegeningen van het merdeka. 
De auto verliet de grote weg om een kleinere op te gaan die naar de bergen leidde, zodat wij algauw 
gingen klimmen. We gingen nogal scherp omhoog met veel bochten, want de bergen rezen hier zo op 
uit het vlakke dal. Maar waar je ook kwam, overal was verlatenheid en verwildering, heel zelden wat 
mensen en een enkele bebouwde sawah, slecht onderhouden. Een gebrek aan animo onder de  
werkkrachten maakte dat zelfs de bewerkte sawah’s er slecht uitzagen. Zo verwaarloosd en woest 
zag eens Malakka eruit, maar toch was het geen vergelijking. Java is zo weelderig en groen en in al 
zijn verlaten verwildering was deze streek een sprookje van schoonheid.  
Ik genoot en begreep het niet, steeds weer zien wij plaatsen nog machtiger en imposanter als voor-
heen, zullen wij dan nooit het grootste, het mooiste van Java zien, of is het oneindig in grootsheid? 
Hoger, steiler en machtiger dan ooit gezien zijn hier de bergen en nog veel dieper dan op Lembang 
zijn hier de ravijnen. Soms reden wij langs diepten van 500 meter waarin zich weer 5 of 7 ravijnen uit-
storten, terwijl al deze gleuven naar het dal liepen. Het werd ijzig koud en onze oren gingen suizen 
door het luchtdrukverschil bij te snelle stijging van 800 tot 2000 meter. De hoge, met gras begroeide 
ruggen tussen de ravijnen, verdwenen in de diepte en de hoge beboste bergspitsen verrezen voor 
ons, tot wij er aan alle kanten door omgeven waren. Daar werd halt gehouden en de onderweg opge-
pikte houthakkers afgezet, terwijl wij even verder onder een afdak ons bivak opsloegen, waar de koe-
lies begonnen met theezetten. Na wat rondgekeken te hebben, ging ik met nog iemand de weg op, 
heerlijk liep het, omgeven door de overweldigende natuur die heel klein en nietig maakte. Toch voelde 
ik mij sterker en meer tevreden dan in lang gebeurd was, want niet ver van ons kon de demarcatielijn 
liggen en de vijand is hier erg onbetrouwbaar. Die lichte spanning, het idee dat er iets zou kunnen ge-
beuren, gaf een gevoel van rust en kracht, wat wij zo lang hebben gemist. Het deed mij denken en 
verlangen naar de dagen vol doel en spanning van Tjikalong. Het extra zintuig werkte weer, ieder ge-
luid, iedere beweging anders als normaal, viel weer op, zodat ik mij heel sterk voelde in het vertrouw-
en op eigen kracht, vooral omdat de jongen die met mij meeliep een gewezen foerier is, die dus hele-
maal nog niet gewend is aan de spanningen van het patrouillelopen, al is hij ook van nature voor niets 
bang. Ik liep maar door en hij vond het tenslotte wel wat ver. Ik vroeg hem maar eens hoeveel patron-
en hij had, wat natuurlijk net tegengesteld was aan geruststellen. Hij had niet zoveel verstand van 
demarcatielijnen en maakte zich wel wat bezorgd, maar hij kon wel wat hebben. Als er wat gebeurd 
zou zijn, zou hij zich vast niet hebben laten kennen.  
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Tenslotte echter was het ook mij ver genoeg en gingen wij terug. Halfweg gingen wij aan de kant van 
de weg even op een hoopje steenslag zitten. Doodstil was het in de grote bossen tegen de overal op-
rijzende bergen. De van verre sjirpende krekels maakte de stilte nog intenser en af en toe kon men 
een varken horen knorren, al zou het dwaasheid zijn ze in het dichte woud te zoeken.  
Achter ons rug zonk de helling weg, daar lagen de met gras begroeide bergruggen tussen de ravijnen, 
die eens vruchtbare plantages waren, en heel flauw drong het ruizen van een kali vanuit de diepte tot 
ons door.  
Onder de indruk van de stilte en grootsheid kregen wij dezelfde gedachten, voelden wij hoe klein en 
afhankelijk wij waren en lachten erom dat men zich in een stad soms zo groot en zelfstandig kon voel-
en. De ander bracht het onder woorden, ik knikte alleen, had al hetzelfde gedacht. Hij vond voor zijn 
voeten het houdertje van geweerpatronen, er lagen ook een paar lege hulzen. Op een grote steen 
stond met ruwe letters ‘tetap, indonezia merdeka’ (leve Indonesische vrijheid), een klodder teer was 
erover heen gelopen. Letters van de vijand, hulzen van ons, wat zou erachter zitten, een drama? Men 
is nergens zeker van in dit land. Er lagen enige verdroogde vellen, dus er moest zuurzak gegeten zijn, 
een vreemde combinatie! Het geeft niets er wat achter te zoeken maar het is goed om in dit land alles 
te zien. Op de grindweg lag hier en daar een steentje met de bemodderde kant naar boven, hier 
moeten dus weleens auto’s gepasseerd zijn de laatste 2 dagen, Hollanders dus, wat weer wijst op 
weinig gevaar voor de vijand. Men wordt hier soms scherp en vraagt zich weleens af of Karl May nu 
wel zo erg overdreef.  
Langzaam zakten de wolken naar beneden, wij waren omgeven door dikke koude mist waaruit het 
begon te regenen. Net voor de bui waren wij binnen, maar het was weer gauw droog. Met 5 kleine 
sneetjes brood waren we vertrokken en de hele morgen in de koele atmosfeer deed ons rammelen 
van de honger, maar de auto bracht een heerlijke rijsttafel. Een uurtje later werd hout geladen en ging-
en we naar beneden. Zo afdalend viel het nog sterker op hoe de weg rakelings langs de bodemloze 
diepten ging, hoe snel de weg afliep en het dal naderde.  
Bijna beneden werd in een verlaten, verwilderde kampong gestopt om vruchten te plukken. Wij waren 
doof geworden, weer door het veranderen van lucht, maar even neus en mond dicht en flink blazen, 
zodat de trommelvliezen weer op hun plaats sprongen, en het euvel was hersteld.  
In de kampong werden vruchten geplukt, 5 vruchten die op appels leken, maar van binnen hetzelfde 
zijn als tomaten maar dan geheel massief, maakte ik meteen op, ze smaken goed. 4 grote djeroeks 
nam ik mee, al was het een toer om 4 van deze voetballen in je armen te houden. Ze moeten een 
paar dagen liggen zodat het blauwzuur eruit trekt en dan zijn ze heerlijk. Het blauwzuur bijt lippen en 
tandvlees kapot, totdat het bloed eruit loopt.  
Weer ging het door de verlaten woeste vlakten de vernielde de stad in. Bij de brigadestaf wachtte 
onze auto al, zodat wij meteen konden overstappen en het weer, nu wat geleidelijker, omhoog ging 
richting Lembang. Waarmee een mooie dag vol nieuwe indrukken weer voorbij is. 
 
Zaterdag, 24 Mei 1947 - Lembang 
In Noord-Sumatra wordt voortdurend hevig gevochten tussen Batakkers en Mjekers. Ook op Java is 
het in de Republiek verre van rustig en is strijd onderling aan de orde van de dag.  
Wij kregen vandaag 200 echte Amerikaanse Zippers. Die hadden wij al 1½ jaar tegoed en nu zijn ze 
toch nog gekomen. Misschien komen nu de restjes van deze maand ook nog, en al het andere waar 
wij mee achter zijn. In Haarlem heeft men voor ons bataljon 2 kantinewagens opgescharreld, een 
prachtidee. Die kunnen straks mee op actie. Of mars, limon, katjang en sprits achter de frontlijn, zo 
tussen de vuurpauzes even wat lekkers halen. Een limon 25 cent, katjang (dat is 25 pindaatjes) 50 
cent, een stukje sprits 50 cent. Dat is ƒ1,25 per vuurpauze, klopt niet.  
 
Zondag, 25 Mei 1947 - Lembang 
Eerste Pinksterdag, een dag als iedere  zondag voor ons. 7.30 uur uit bed, wassen, scheren, eten, 
aankleden, wachten op de auto, 9.00 uur in de stad, dan begint de dienst voor de protestanten. Even 
een rondje over de Braga, even mensen in het ootje nemen (meestal de officieren voor de kerk), naar 
binnen, in de mis  preekt weer de pater van 1-9, die een fantastische klapper kan geven, te commu-
nie, na de mis een half uur op de auto wachten en weer naar huis. Dat is zo onze gewone zondag-
morgen. Enigszins als in Holland dus, zodat het echt zondag is. ’s Middags thuis en vanavond naar de 
bios. 
 
Maandag, 26 Mei 1947 - Lembang 
Er was vandaag ook kerk in het kamp, zodat er geen auto’s reden. Dus moesten wij liften, omdat wij 
toch naar de stad te kerk wilden. Heen ging best, maar terug hield wat op, al waren wij toch om 12.00 
uur thuis, wat nog meeviel.  
’s Middags liep ik te piekeren wat ik moest gaan doen, belangrijk schrijfwerk had ik niet en in de rest 
had ik geen zin, lezen was het dito mee. Ik had ook niets te knutselen en voor de stad geen zin en 
geen geld.  
De mandiekamer is dan altijd een goede gelegenheid je hersens op een ander spoor te brengen, door 
een flink koud bad te nemen. Als je dat trouwens een middag overslaat, voel je je ’s avonds net een 
sufferd zonder verstand.  
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Deze keer echter gaf dat ook al niet veel. Maar of het zo moest zijn, er kwam een brief van pater van 
de Burgt uit Rotterdam. Die stuurt machtig interessante brieven met altijd een behoorlijke preek erin, 
maar dat kunnen we van hem hebben. Het is een moordvent, wat wel blijkt, want hij is overgeplaatst 
naar de havens om onder de zeelui de zaak wat op pootjes te houden en dan moet je wel een ijzeren 
geloof hebben. Hij heeft mijn brieven ook graag en ik schrijf hem alles wat juist voor hem weer interes-
sant is. Wel fijn dat ik hem nu ook eens een zetje in de rug kon geven, een eerlijke belangstelling voor 
zulk moeilijk werk heeft zelfs zo’n geestelijke weleens nodig om bij z’n werk niet moedeloos te worden.  
Na zo’n energieke brief komt dadelijk alle energie weer boven en ik dacht eraan hem meteen te beant-
woorden, maar kreeg ook wel zin om naar de stad te gaan, tenslotte was het zondag. Ik sleepte nog 
ƒ1,50 bij elkaar, een hele schat als je denkt geen cent over te hebben. Ik heb nog wel wat voor 2 
avonden, maar dat is al besteld en daar kan ik dus niet aankomen, dan valt de planning voor de week 
in duigen. Bovendien draaide er een heerlijke lachfilm, dus ging ik toch naar de stad. De film was mooi 
en de stad gezellig, al had ik wel gauw genoeg van die gezelligheid. Het was een tikje rumoerig, er 
waren er teveel dronken en teveel 10

e
 rangs vrouwen die uit waren op het geld van de jongens die 

pas gevangen hadden, de lieve meisjes waren mij ook even te rumoerig. Wie zou dat ook niet zijn, die 
soldaten waren zo lief nu hun portemonnee vol was. Ik werd er filosofisch van en vluchtte ‘De open 
deur’ in voor een kop koffie, ik had toch nog een bonnetje van een kwartje. De bios gaf deze avond 
militaire kaartjes uit, zodat ik nog ƒ1,- bespaarde ook. 
Dus werd het tijd om naar de auto’s te gaan. Daar stond een jongen die naar de radio geluisterd had. 
“Weet je het laatste nieuws al?” Ik wist van niets. “Incident tussen Griekenland en Albanië, ze hebben 
elkaar met bommen en artillerie bestookt, en Soedirman heeft een reden gehouden, alle stellingen 
zullen bezet worden, de tactiek van de geschroeide aarde zal worden toegepast opdat geen korrel rijst 
in handen van de Hollanders zal vallen”. Ik stond wat beteuterd te kijken. De combinatie trof mij, Alba-
nië, troetelkind van Rusland, Griekenland dito van Amerika, Danzig was ook een incident. En Indo-
nesië?? Op 1 mei wapperde de sikkel en hamer in Djokja.  
Blokzijl houdt daverende redes voor zijn bruine vrienden. Waarom is zijn neef eigenlijk dood geschot-
en, die heeft nooit gezegd tegen de Duitser: “sla die Hollandse soldaten eruit als ze komen”, maar en-
fin dat is een verrader en doodgeschoten, en zijn neef werd per Skymaster gebracht en gehaald om 
Nederland te verraden, dat is nieuwe orde. Ondertussen zal Amerika wel gaan inzien dat een Holland-
se kolonie te verkiezen is boven een communistisch Indonesia. Toch is die Blokzijl te beklagen, iedere 
soldaat hier zal hem graag in mootjes hakken en al zijn mooie beloften worden zelfs door de Repu-
bliek niet geloofd. 
Weer thuis, had de krant het sensatiebericht dat Buitenzorg, zonder slag of stoot van rood-wit in 
groen-wit was overgegaan. Ongewapende leden hadden in Pasoendan de Republikeinse gebouwen 
bezet. Het is een gekkenhuis in heel Indië, maar Holland wint op alle fronten. 
 
Dinsdag, 27 Mei 1947 - Lembang 
Nederland en de Republiek hebben samen aan Australië gevraagd de boycot op te heffen, die com-
munisten daar hebben dan zwaar pech. De Republiek trouwens ook want nu is een station in Mr. 
Cornelis ook al bezet door de Pasoendan, waardoor de treinverbinding van Batavia met de Republiek 
onderbroken is door een derde staat, die voorlopig in Batavia nog niet meer heeft dan dat station, 
maar dat is voor Indonesia al erg genoeg. De heren van de ondernemingen lachen in hun vuistje 
achter een grote groen-witte vlag. Maar dat mag niet hinderen, wij lachen mee. 
 
Vanmorgen hebben we een grote mars gelopen. Eerst naar Bandoeng, steeds naar beneden, maar 
toen terug, heel de weg omhoog, een behoorlijke tippel! 
Vanmiddag weer hard aan het werk geweest. Het gebeurt niet vaak, dat wij hier heel gewoon, ordinair 
werken, maar er is waterleiding gekomen en nu moest er in de mandiekamer een douche komen en 
voor zoiets is hier natuurlijk geen materiaal en gereedschap. Dan draagt men mij meestal iets derge-
lijks op, enfin er was een lang stuk buis, wat natuurlijk niet op de waterleiding paste. Maar na wat 
geklop en getimmer gingen de buizen een halve centimeter in elkaar. Touw en wegenteer werden 
zacht gemaakt en daarmee werd de buis waterdicht gemaakt. Twee bochten in de buis gemaakt, 2 
grote brokken kalk van de muur, 2 gaten erin, daarin houten pennen, daar een stuk van een sigaret-
ten-tinnetje en 2 spijkers om de buis en in de muur en het geval zat vast. Een grote bus met gaatjes 
eraan gehangen en een perfecte wasgelegenheid is klaar! 
 
Woensdag, 28 Mei 1947 - Lembang 
Het loopt weer tegen het einde van de maand, dus betaaltijd. Ik vang in het vervolg ƒ26,- meer dan 
voorheen. ƒ16,- van dienstjaren en ƒ10,- als eerste klas. De vorige maand ving ik een hele bons 
meer, maar die waren hard nodig voor extra uitgaven. Maar zoetjesaan zijn wij hier wat ingeburgerd, 
zodat wij niet meer uitgeven dan beslist nodig is. Door het enorme prijsverschil glipt hier een vreemde 
het geld als zand door de vingers. Wij zien nu wel kans met 3 kwartjes een mooie avond te hebben.  
Zo is het leven hier goedkoper geworden voor ons en dan is er nog altijd de steeds groter wordende  
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kans dat het weer aanloopt met de Republiek en in het binnenland kost het niet veel. Ik voel er dan 
ook niet veel voor die ƒ6,- steeds op te maken, daarom wil ik volgende maand mijn delegatie van 
ƒ20,- naar ƒ30,- brengen, tekort heeft men hier toch altijd. 
Ik heb echter nog nooit van jullie gehoord hoe of de delegatie overkomt. Graag had ik daar zo gauw 
mogelijk antwoord op. Bij andere jongens gaat het goed, maar ik heb er nog nooit iets van gehoord en 
als ik geen zekerheid heb ga ik het bedrag ook niet verhogen. Ik reken dus gauw op bericht. 
Vanavond had ik eigenlijk wacht, maar een van de jongens nam het graag over om eens goed te kun-
nen eten, dat moet op wacht goed zijn. Maar het is een vervelende wacht en het eten hier is mij goed 
genoeg, al is het wat te weinig. Ik heb de wacht dan ook met plezier overgedaan en ben naar de basis 
gegaan. 
 
Donderdag, 29 Mei 1947 - Lembang 
Het is op alle fronten weer even rumoerig als in onze Tjikalong-tijd. In het Bandoengse neemt de 
stroom vluchtelingen steeds toe. Ook in de Republiek voelen velen voor de Pasoendan, hetgeen door 
terreur en moord de kop in gedrukt wordt.  
Ondertussen heeft deze beweging vaste voet in Buitenzorg en Mr. Cornelis gekregen en haar invloed 
breidt zich snel uit. In Soerabaya is de onafhankelijke staat Madoera uitgeroepen, die snel terrein wint, 
wat logisch is omdat Madoera het ergste door de Republiek geterroriseerd is. Bijna niemand twijfelt er 
nog aan dat wij aan de vooravond van een nieuwe felle strijd staan. 
Alle diensten in de brigade zijn opgeschort, de doktoren hebben alle verdere diensten en oefeningen, 
buiten het noodzakelijke wachtlopen, verboden en een rapport gestuurd naar de hogere leiding over 
de kwantiteit en kwaliteit van het voedsel, wat veel te weinig en slecht is. In onze compagnie doen de 
koks niets dan ruilen, het buitenlandse blikspul voor inlands eten. Daarom is in onze compagnie het 
eten heel goed, al is het tekort er niet mee op te heffen. 
 
Vrijdag, 30 Mei 1947 - Lembang 
Steeds als men er over hoort praten, valt het verschil op tussen de Jap en de Mof, de Mof, brutaal en 
onbeschoft, de Jap uiterst beleefd. In onze ogen zelfs bespottelijk beleeft, zodat men het zelfs kruip-
erig kan noemen. Toch is dat niet helemaal waar, de Jap buigt voor iedere gast of meerdere als een 
knipmes, maar verlangde dat ook van de volkeren dat hij overheerste. Als ergens een schildwacht 
stond of een hooggeplaatste Jap, dan moest iedere voorbijganger een diepe buiging maken. Deed 
men dat niet dan werd men ongenadig in het gezicht geslagen.  
Ook op zedelijk gebied is de Jap heel anders dan de Mof. Vrije omgang van mannen met speciale 
meisjes of mannen onderling is daar een even gewoon vermaak als bij ons biljarten. Ook in de bezette 
gebieden richtte de Jap overal grote bordelen op ten behoeve van zijn soldaten. Hiervoor werden in-
landse meisjes gevraagd die er goed voor betaald werden, ook werden vrijwilligers gevraagd onder de  
Blanke vrouwen in de kampen. En al lijkt het onwaarschijnlijk, bijna altijd waren er behoorlijk wat 
vrijwilligsters. Die waren dan vrijer en kregen het goed.  
Men moet Indië kennen om te weten wat voor een enorme val dit voor de blanke vrouwen was. 
Huizenhoog was voor de oorlog de blanke verheven boven de bruinen, en in die tijd lieten blanke 
vrouwen met zich spelen voor wat vrijheid en eten, maar vooral omdat in afscheiding van de mannen, 
opgesloten in een geestdodende afzondering, de hartstochten tot een vreselijke marteling werden. 
Want deze bordelen waren niet alleen voor de Jap, maar ook voor de Heiho’s, de inlandse soldaten. 
Er is vaak beweerd dat vrouwen gedwongen werden, maar dat is een besliste leugen. Daartoe is nooit 
een vrouw of meisje gedwongen, en durft een soldaat het toch te wagen zich aan een meisje te ver-
grijpen, dan werd hij enorm zwaar gestraft.  
Een eigenaardige tegenstelling hiermee is weer dat de Japanse meisjes, die overal dienst deden als 
bij ons het V.H.K. het netste soort meisjes was dat Indië waarschijnlijk ooit gekend heeft. De Indo-
meisjes buiten de kampen hadden dan ook nooit last van Japanse soldaten als ze dat niet zelf wilden. 
Of ze moesten vergeten te groeten, dan werd een meisje even hard geslagen als een jongen.  
Maar Japanse soldaten en de legermeisjes werden ook alleen met slaag gestraft. De 2 meisjes van de 
familie waar ik steeds kom, woonden in die jaren in Malang, terwijl alle mensen van Malang die vast 
zaten in een kamp in Soerabaja zaten, een kleine dag per trein van elkaar.  
De eerste keer dat deze meisjes in Soerabaja kwamen, was de stad vol mariniers. De meesten waren 
onbeschaafde ruwe troepen van de Jap. Ze hadden gehoord dat die voor alleenstaande meisjes ge-
vaarlijk waren, daarom hadden ze hun kleren opgevuld, want de Jap had geweldig respect voor 
vrouwen in verwachting. Dat was echter overbodig, zelfs die mariniers vielen geen meisjes lastig.  
De meisjes reisden steeds heen en weer, ze namen dan uit Malang heel kleine briefjes mee van de 
mensen, voor de families in het kamp van Soerabaja. Het vervoer van een pakket van deze briefjes 
was ongeveer net zo gevaarlijk als het vervoer van een bos revolvers in 1943 in Holland. Bij ontdek-
king werden de vervoerders vermoord en tevens een gedeelte van de afzenders en ontvangers, terwijl 
voor de overige mensen een vreselijke terreur losbrak. 
Zo is hier veel ondergronds werk gedaan, maar uitsluitend door donkere Indo’s die zich voor konden 
doen als inlanders. Het was echter erg moeilijk, omdat bij ontdekking de een de ander verraadde en  
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steeds weer hele organisaties ineen stortten. Gegevens werden per klein prauw naar Australië over-
gebracht. Maar er waren ook goede Jappen. Zo kwam bij mijn kennissen ’s avonds weleens een Jap 
aan huis. Als er geld uitgegeven was en er veel Jappen dronken waren, dan sprongen ze weleens uit 
de band en voorkwam deze Jap ongelukken. Zo stapte er op zo’n avond 2 officieren binnen, die zich 
onbeschoft gedroegen en een halfgare Chinees beschimpten, doelend op de Japanner van de politie, 
die in de hoek zat en die ze niet herkenden. Tot ze de tafel omgooiden en het hem genoeg was.  
Hij maakte zich bekend en de officieren gingen voor enige tijd achter slot.  
Het is ook geen sprookje dat Jappen na de capitulatie soms op een heldhaftige manier Europese 
kampen verdedigd hebben tegen de extremisten. Deze taak was hun door de geallieerden toege-
wezen en ze volbrachten die even trouw als eerst hun gevechten voor de Tenkeïka.  
Hier op Lembang hebben enkele Jappen tot de komst van de Engelsen 3 à 4 maanden een paar 
honderd Europeanen beschermd tegen de duizenden extremisten die hier rondzwierven.  
Dat een Jap het volhield tegen 500 extremisten, komt door het geweldige ontzag dat de Jap overal 
had. Toen de extremisten het in Bandoeng wat te bont maakten, veegde de Jap met een paar hon-
derd man in 2 dagen de hele stad totaal schoon, zonder dat ook maar ergens een enkele daad van 
terreur opdook. Onbarmhartig maaiden ze alles weg wat de orde verstoorde, en van iedereen die 
rood-wit droeg werd het speldje afgenomen en door de wang of neus gestoken, soms na er eerst flink 
mee in de borst te zijn gestoken, en personen die kogels bij zich droegen moesten deze inslikken. 
Toen later de Engelsen met 4 à 5000 man kwamen, waren die niet in staat daarmee zelfs 1/5

e
 deel 

van de stad volkomen gedeisd te houden en meer dan de helft hebben ze nooit in handen gehad. 
 
Zaterdag, 31 Mei 1947 - Lembang 
Vandaag hebben wij geld gevangen. Ik kreeg ƒ77,80 in handen, dat is niet gek. 
  
Zondag, 1 Juni 1947 - Lembang 
Vanavond ben ik naar een toneeluitvoering geweest van een gezelschap uit Solo, dat Javaans toneel 
bracht. Natuurlijk was dat voor ons niet te begrijpen, omdat wij het verhaal niet kenden en het ook niet 
verstonden. Toch geloof ik dat, met wat kennis van de Indische legendes en als ik het spel tot het ein-
de had kunnen volgen, ik het verhaal in grote trekken wel begrepen zou hebben. Het duurde echter te 
lang, ik moest op tijd zijn voor de auto’s. Maar toch was het de moeite waard, hoofdzakelijk om de 
dansen en het spiegelgevecht. Het dansen is iets geweldigs, omdat zelfs de kleinste beweging een 
betekenis heeft en ieder deel van het lichaam zelfs tot ieder vingerkootje, in voortdurende beweging 
is. En dat alles op muziek van de gamelan, zelfs het gevecht, een partijtje worstelen van 2 man op 
muziek, zo woest als de wildste vechtpartij en toch zo berekend dat, als de mannen zo teer geweest 
waren als een ei, er zelfs geen deukje in gezeten zou hebben. 
 
Maandag, 2 Juni 1947 - Lembang 
Niets te beleven. 
 
Dinsdag, 3 Juni 1947 - Lembang 
Vandaag hebben wij weer eens restjes gehad, dat was de moeite wel. Vorige maand was het niets, 
100 sigaretten en tegen het eind eindelijk de andere 200. Nu waren alle 300 sigaretten er en allemaal 
Amerikaanse. Verder als normaal, scheermesjes, enveloppen, zeep, en nog wat van die dingen. Dit 
keer was er ook eens scheerzeep, een reep chocolade en een fles grapefruit-wine.  
 
Woensdag, 4 Juni 1947 - Lembang 
Om 18.00 uur vanavond moesten wij op wacht naar de staf ‘W’-brigade, voor het eerst weer eens een 
wacht midden in de stadsdrukte, een aardige afleiding. 
 
Donderdag, 5 Juni 1947 - Lembang 
Slaapgelegenheid in de wacht was er alleen op een houten brits, zodat ik maar in een kantinewagen 
op het terrein ben gekropen, waar het nog te doen was op het cabinekussen, al staken de muggen 
ellendig, iets wat ik helemaal ontwend was. Het leek weer wat op een wacht als voorheen in Purmer-
end en Hoorn. Een gezellige dag vol afwisseling.  
Om 19.00 uur waren wij weer thuis en het duurde niet lang of alles lag in bed, slaap van de vorige 
nacht inhalen! 
 
Vrijdag, 6 Juni 1947 - Lembang 
Vandaag hadden wij weer een oefening, eigenlijk niet zozeer voor ons, meer voor de hospikken. Wij 
moesten een ravijn over trekken onder hevig vuur, waarbij veel gewonden moesten komen om door 
de hospikken weggedragen en verzorgd te worden. 
Toen de oefening afgelopen was stond er een auto met voor ieder een kadetje en een glas koffie, zo-
dat wij niet met lege maag naar huis hoefden. Want dat is altijd het ergerlijke bij de oefeningen hier, na 
afloop moeten wij altijd nog 3 kilometer, die steeds omhoog gaan, lopen, iets wat je precies altijd 
sloopt. 
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Vanavond zou ik naar mijn kennissen gaan, maar die waren niet thuis. Zin om terug naar huis te gaan 
had ik niet en naar de stad ook niet, zodat ik maar wat ging wandelen naar beneden, de Lembang-
weg af. Dat is mij lang niet gebeurd en zo vrij zonder bepakking of wapenen, in de vallende schemer-
ing, liep het heerlijk.  
Tenslotte sloeg ik rechtsaf de grote mooie laan van koningspalmen in naar het Julianaziekenhuis. 
Daar net voorbij weer rechtsaf tot ik na 200 meter voor een splitsing stond van 2 wegen die maar lang-
zaam uiteen liepen. Ik nam de linkse en kwam op geheel vreemd terrein. Grote weelderige kampongs 
strekten zich rechts en links van de weg uit die vol stond met kleine toko’s, waarin het wemelde van 
inlandse soldaten en bruine meisjes. Ook op straat was het er druk, een echt gezellige inlandse drukte 
die ik nog nooit eerder zo meemaakte. Blanken zag men er niet, hier en daar lonkten bruine meisjes 
eens schuinweg naar de eenzame belanda in de hoop te worden aangesproken.  
Ik liep een tijd door en het begon steeds stiller te worden en ook stonden er minder huizen.  
Ik raadde maar zo’n beetje waar ik was, tot het mij gek genoeg was en ik een pad naar rechts insloeg, 
die op de grote weg uit zou moeten komen, al had ik geen flauw besef hoever ik daar vanaf was. 
Het was donker en zonder maan over het smalle pad hingen de bamboebomen, zodat het stikdonker 
werd. Het pad was in een steile helling uitgegraven, aan één kant een steile wand, aan de andere kant 
viel de helling weg. Wat voorover gebogen met slappe knieën ging ik door om bij een onverwachte 
hindernis of kuil in het stikdonker niet te hard neer te komen. Ik liep soepel, verscheidene inlanders die 
ik op 2 of 3 meter passeerde, merkten mij dan ook niet eens op, hoewel ik licht gekleed was, wat 
scherp tegen het donker afstak. Dat is het zoveelste bewijs dat een inlander slecht van gezicht is en 
weinig opmerkingsgave heeft. Het was verbazend uitkijken, want steeds liepen de paadjes af de 
kampongs in en ik moest het hoofdpad proberen te houden. Tenslotte voerde ook dat pad een kam-
pong in van 2 rijen grote lelijke huizen van allen dezelfde bouw en met een regelmaat die men hier 
zelden ziet. Ik dacht dat het pad er zou doodlopen, maar dat viel mee. Ook achter de kampong ging 
het pad door tot het als een donkere tunnel onder de bananenbomen uitliep, op een er dwars 
voorliggend ander pad. Het begon spannend te worden want na de vele bochten was het moeilijk 
oriënteren. Ik wist alleen nog dat ik omhoog moest en ging linksom, steeds door de bananenbossen. 
Het voorzichtig lopen was niet nutteloos, want tot 2 maal toe passeerde ik rakelings een diepe valkuil, 
blijkbaar overblijfselen uit rumoeriger dagen.  
Eindelijk kwam ik op een weg, maar weer linksom, dat voerde naar een kruising. Rechts zou mij wel 
op de grote weg brengen, maar dat was een lang doods eind. Op de kruising weer rechts, een brede 
weg volgebouwd met grote villa’s waarop paartjes wandelden en mensen voor hun huizen zaten. Ik 
moest in Zorgvliet zijn, maar waar? Links opzij hing een kleine heldere lichtvlek in de lucht, dat zou 
Andir (vliegveld) kunnen zijn, achter rechts een grote lichtvlek in de lucht, dat moest de stad zijn, dan 
had ik de goede richting. Toen de weg verbreedde ging ik een palmenlaantje in en kwam aan het eind 
van Zorgvliet op de grote weg, veel verder als ik verwacht had.  
Het is alweer een heel tijdje geleden dat ik zo eens wat aan de zwerf geweest was en had het best 
naar mijn zin, maar het werd ook tijd om terug te gaan, want ik had toch 1½ uur getippeld. Nog even 
een lift oppikken, wat daar nooit tegenvalt en ik was weer thuis. 
 
Zaterdag, 7 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen moest alles in 2 uur gepakt klaar staan, alles moest ingepakt en iedere man gevechts-
klaar met voldoende bij zich om 2 dagen in het veld te leven. Tevens werd het hele huis schoonge-
maakt.  
Daarop volgde een inspectie van de B.C., waarna alles weer opgesteld kon worden. Het was bedoeld 
als oefening om, wanneer het sein tot oprukken komt, alles in 2 uur kant en klaar te hebben. 
Vanavond zoals gewoonlijk naar de bios geweest en om 21.00 uur vertrokken wij met 30 man op een 
grote 3-tonner over de gewone weg, langs de ‘Open deur’ en de gevangenis, de hoek om waarna men 
in een straat van behoorlijke breedte komt, door de Chinese wijk. 300 meter voorbij de gevangenis 
maakt deze straat een flauwe bocht en daar gebeurde het, wij waren net voor de bocht, toen een jeep 
ons met een razende vaart rakelings passeerde, onmiddellijk gevolgd (blijkbaar achtervolgd) door een 
brencarrier van de MP met een even grote snelheid. Wij reden goed aan de linkerkant van de weg, 
maar de carrier die teveel acht sloeg op de jeep, nam de bocht te groot. Ik zat op de rand van de 3-
tonner, aan de zijkant waar de wagens moesten passeren. Ik zag ineens een jeep snel passeren en 
dadelijk daarachter 2 lichten die met volle vaart recht op ons instoven. Gedachten gaan dan razend-
snel; ik drukte me stijf tegen de jongens aan die voor mij zaten… een hevige klap… razendsnelle 
bewegingen… stilte. Ik zat nog op dezelfde plaats, was nog wat tegen de ander aangedrukt en had 
een paar jongens tegen mij opgehad, maar wist meteen dat ik zelfs geen blauwe plek had opgelopen. 
Eén jongen had een bloedneus en twee, die helemaal vooraan stonden, hadden wat blauwe plekken 
opgelopen door de druk van 30 jongens tegen hun body. Verder mankeerde niemand uit onze wagen 
iets. De MP-wagen echter was tegen het spatbord en de motorkap van onze wagen opgevlogen, had 
de hele zaak verwrongen en ontzet. Zelfs onze grote stalen bal verbogen, had een zwaai over de weg 
gemaakt en was met z’n koplamp vastgelopen onder ons achterlicht.  
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Door de zwaai waren 2 man op het trottoir geslingerd, één was bewusteloos maar kwam echter gauw 
weer bij en had geen hersenschudding. Ook de andere was er alleen met een paar blauwe plekken 
vanaf gekomen. De MP-wagen mankeerde bijna niets. Het zijn ijzersterke wagens met een hele brede 
bumper. 
Wij liepen terug naar de ‘Open deur’, stapten in een andere wagen en gingen naar huis. Nu alles goed 
afgelopen was, was het een aardig avontuurtje geweest en de LTD-ers zijn goed voor de kapotte 
wagen. Het was te snel gegaan om te schrikken. Ik moest alleen lachen toen ik eraan dacht dat er in 
Holland veel meer auto’s rijden, maar dat men bang is voor het vechten hier.  
 

     
Katholieke en Protestantse kerk in Bandoeng. 

 
Zondag, 8 Juni 1947 - Lembang 
Er was een mooie drie-heren-mis in de kerk vanmorgen. Na de mis was een processie, een twintigtal 
bruidjes achter een tiental misdienaars, daarachter een aantal officieren, weer misdienaars, en de 
bisschop met onze Heer. Men was van plan geweest een grote openluchtmis te houden, maar dat is 
om de een of andere reden niet doorgegaan.  
Het gebied van Bandoeng zal gauw te klein zijn voor de enorme hoeveelheden soldaten, die hier op-
een gestapeld worden. Alleen vandaag al zag ik weer 4 nieuwe mouwinsignes die ik niet kende en ik 
ken er toch zeker al een paar honderd. Ook zijn er een aantal tweede-divisieartilleristen aangekomen, 
die donderdag nog op de boot zaten. Ze hebben prachtige en passende kleding, alles Australisch en 
Hollandse baretten. Wel hangt alle kleding hun als vodden om het lijf, maar dat is hen niet kwalijk te 
nemen want tropenkleding moet men leren dragen. Europese kleding zit al gauw goed, maar hier 
moet het keurig gestreken en gewassen zijn en zijn ook de eisen van pasvorm heel anders. Het moet 
veel ruimer aan het lijf zitten tegen de hitte en toch veel beter gesloten zijn omdat het dunne goed 
gauw slobberig zit.  
De jongens van de 2

e
 divisie zijn gemiddeld veel geschikter dan de E.M-ers in het begin. De invloed 

van goede propaganda is tussen deze twee wel duidelijk merkbaar. Het is nog wat vroeg om een oor-
deel te vellen, maar ik geloof dat op de 2

e
 divisie eerder te rekenen valt dan op de 1

e
, die eerst geheel 

omgevormd moesten worden. Heel belangrijk is ook dat deze jongens, die donderdag nog op de boot 
zaten, nu al 2 goede oefeningen achter de rug hebben. Bezigheid is voor een soldaat heel belangrijk, 
de E.M. heeft men veel te lang stil laten zitten. De 2

e
 divisie heb ik wel naar van alles horen vragen, 

maar kankeren heb ik van hun nog niet gehoord, zelfs niet over het eten en dat wil wat zeggen. Met 
de E.M. was het net andersom. Het was met deze lui prettig praten, in elk geval maakten ze een sym-
pathieke indruk met hun goede wil. 
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Maandag, 9 Juni 1947 - Lembang 
Iedere dag neemt de spanning toe, Amerika is op onze hand en morgen loopt het Nederlandse ulti-
matum af.  
Zaterdag was er inspectie op het zo vlug mogelijk klaarstaan, vanmorgen inspectie van de B.C. op 
wapens en morgen door de divisiecommandant. Alles wijst erop dat men op iedere eventualiteit voor-
bereid wil zijn, de militaire situatie wordt met de dag meer gespannen. Het is duidelijk dat de legers 
weten wat ze willen, maar de regering? Dat is nog niet helemaal zeker. 
Het weekoverzicht van “Wapenbroeders”, de legerkrant is wel duidelijk. Vooral in Soerabaja en Medan 
wordt heviger gevochten dan ooit tevoren, al is het een eenzijdig vechten. De vijand (er wordt al niet 
eens meer van bendes, maar rechtuit van T.R.I. gesproken) vuurt onophoudelijk. Af en toe schieten 
de Hollanders terug, waarna de vijand dadelijk de benen neemt. Die rekent er nog steeds op dat er 
niet teruggeschoten wordt. 
 
Er is een Nederlands schip beschoten door een prauw die geheel met T.R.I. bewapend was. 
Soms gaat het er echt gezellig en vrolijk aan toe. Bij Dajenholot, niet ver van hier, kwam een patrouille 
van 40 man in KNIL-uniformen over de demarcatielijn, lieten zich rustig terugjagen door de Hollanders 
maar openden een heftig vuur, zo gauw ze over de lijn waren. Waarschijnlijk op grond van het be-
stand of dergelijk bindende afspraak, merkt de correspondent raak op. Dat is het beste te vergelijken 
met 2 buurjochies die ruzie hebben, waarvan de een stil naar huis loopt en vanuit de deuropening met 
stenen gaat gooien. Dan kan hij immers dadelijk de deur dichtdoen als het buurjochie teruggooit, want 
hij weet wel dat die hem in zijn eigen huis toch niet zal volgen. Dit is meer een vrolijk komediespel dan  
oorlog te noemen. 
 
In Padang gaat men nu borden aan de demarcatielijn zetten, dan weet de T.R.I. tot hoever ze mag 
komen, het is alleen de vraag of de T.R.I.-kogels het ook weten. Daar is de T.R.I. ook weer aan het 
stellingen bouwen, maar de commandant heeft gezegd dat ze alleen de oude stellingen met zoden 
bedekken, de T.R.I. is nogal op netheid gesteld. 
Overigens is de verhouding er wel goed. De T.R.I. kan af en toe verlof krijgen om te passagieren in de 
Hollandse stad. Over de gebeurtenissen in Buitenzorg geeft ‘Wapenbroeders’ een verslag, zo fel pro 
Pasoendan, dat men van enthousiasme met groen-witte vlaggetjes zou gaan zwaaien. 
Trouwens op gebied van oorlog is dit land toch verbazend interessant. Dan Nederland, capituleerde 
en in een week tijd was het land overstroomd.  
De grote rampokbendes drukten in 24 uur de Jap de kop in. Toen de Jap capituleerde, duurde het een 
maand voor men lef genoeg had voor hetzelfde. Het hele land werd met bendes overstroomd, die 
echter geen van allen aan merdeka dachten. Die dekmantel voor hun schurkenstreken heeft de 
Engelsman hun geleerd. Enorme divisies Engelsen stroomden Java binnen en verloren duizenden 
mensen. Het aantal Jappen op Java was veel kleiner, niettemin bood de Japanse commandant aan in 
24 uur Java schoon te vegen. Het was hem zeker gelukt, maar dat lag niet op de weg van de Engel-
sen, zij sloegen het af. 
 
Op de Lembangweg moest eens een waterstation veroverd worden op de extremisten met 5 zware 
Engelse tanks, daarachter 3 oude Japanse, 3000 Brits-Indische soldaten en daarachter 200 Jappen. 
Uit het stevige gebouw gaven de extremisten behoorlijk vuur, zodat het Engelse leger zich terugtrok, 
waarop een paar honderd Jappen met een paar blikken tanks de zaal even innamen.  
In het gebouw waar onze MP zit, zat zo’n 60 Japanse MP Kempeitai, zij beschermden het grote 
stadsdeel vol blanken (de Engelsen durfden zo ver nog niet te komen) met tanks en 4000 man. Onder 
gebrul en gezwaai met rood-wit vielen ze het gebouw aan. De Jappen zagen wel dat het onhoudbaar 
was, 20 bleven achter, 40 trokken weg in een grote boog de Lembangweg op en vielen het 4000 man 
grote leger in de rug aan, van boven naar beneden, in 2 uur tijd lagen de straten en ravijnen bedekt 
met lijken. In dolle paniek vluchtten de merdeka-helden uiteen. 
De Jap kende geen vrees voor de dood. Vier mannen bleven rustig midden op de weg staan schieten 
toen zij door 500 extremisten werden aangevallen. Die schieten altijd mis, maar denken dat ze raken. 
Daarbij is het geweer voor hun een geheimzinnig ding uit een toverwereld die ze niet begrijpen. 
Logisch dat ze bij een aanval en veel schieten 4 rechtop staande Jappen niet konden raken, terwijl het 
tussen hen doden regende, zij door een panische schrik werden bevangen. 
Het is dan ook niet overdreven om te zeggen dat de Engelsen, van het aantal extremisten dat hier is 
gevallen, 90% Hollandse, Engelse en Brits-Indische soldaten en 99% van de Nederlandse burgers, 
een groot deel op zijn geweten heeft. 
Als de Jap de kans gegeven was, zou hier in 24 uur rust en orde geweest zijn. In die ene dag zou niet 
meer dan 10% van de extremisten gevallen kunnen zijn en slechts hier en daar zou een heel zeld-
zame moord plaats gehad hebben. Die Engelse schuld mogen wij nooit vergeten, want buiten dat zou 
dit land nu al druk aan de opbouw bezig zijn. De materiële en vooral morele nood, door de Engelse 
politiek hier geschapen, is een nog veel zwaardere schuld. 
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De Volkskrant van 29 mei die ik vandaag ontving was wel heel interessant, vooral wat betreft de 
oorlogsschuld met Amerika. Nederland, dat al zover de andere landen voor was, heeft daarmee een 
reuzenduw in de goede richting gekregen. Terwijl Engeland in steeds sneller tempo de helling af gaat, 
en ik geloof wel dat heel Indisch-Nederland ze met plezier op de bodem te pletter ziet vallen. Maar 
Amerika heeft bewezen dat, al is het dan materialistisch en kapitalistisch, het tenminste rechtvaardig 
is en met zo’n land is een betere wereld op te bouwen. 
In de vorige wereldoorlog werden van weerszijden de Engelse Vickers, de Belgische FN en de Duitse 
Krupp wapenfabrieken gespaard, deze waren eigendom van één Amerikaanse familie. Het is wel be-
langrijk dat nu een lid van deze familie gezond in Nederland is.  
Typisch is ook dat toen ik nog naar school ging ‘Opel’ altijd in de weer was met zijn raketauto’s, dat 
plotseling ophield, tot in deze oorlog de V1’s op Londen kletterden. Eenzelfde staaltje komt van de 
Friese jongen die een heteluchtmotor uitvond, de volgende dag honderden auto’s voor de deur had en 
in een gekkenhuis werd gestopt, nu komt Philips met zo’n zelfde soort motor. 
 
Een geweldig mooi staaltje van adverteren, dat hier geweldig insloeg, is de grote foto van de twee 
soldaten met hun rol King-pepermunt, temeer daar het eigenlijk niet eens reclame te noemen is. 
Reclame is meestal zo vaak iets aanprijzen tot men gelooft dat het werkelijk het beste is. Dit is alleen 
op handige manier een waarheid onder het oog van het grote publiek brengen. Zo’n grote kostbare 
advertentie moet echter zijn geld opbrengen, een bewijs dat Indië in Holland aan belangstelling begint 
te winnen. 
 
Dinsdag, 10 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen werd ik wakker met een paar verkleumde benen, al zaten ze goed in 2 wollen dekens. De 
laatste dagen is het ’s morgens steeds heel koud en zelfs midden op de dag is het alleen in de zon 
warm maar in de schaduw nog fris en wij moesten om de deuren denken, anders trekt het erg.  
Van de divisiestaf kwamen vanmorgen enige mensen de wapens nakijken. De wapens die wat mank-
eren moeten dadelijk gemaakt worden.  
 
Woensdag, 11 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen weer eens naar de stad, naar de pasar geweest. Het was er geweldig druk en er is steeds 
meer te krijgen. De inlandse en ook enkele buitenlandse producten worden iets goedkoper.  
Er wordt ook hard gewerkt om de verwaarlozing van de oorlog te herstellen.  
 
Donderdag, 12 Juni 1947 - Lembang 
Onze brigadecommandant is vervangen door een ander. Kolonel van Gullit die vanaf Batavia tot nu 
toe commandant is geweest, is benoemd tot militair attaché in China. De nieuwe commandant zou 
vandaag inspectie afnemen, maar is niet komen opdagen. 
 
Vrijdag, 13 Juni 1947 - Lembang 
Nog steeds neemt overal de activiteit van de vijand toe. Van de week is in Bandoeng een complot 
ontdekt, samengesteld door de T.R.I. Zij hadden met handgranaten de meeting van de Pasoendan 
moeten verstoren, wat zij blijkbaar niet aangedurfd hebben. Wel hebben zij enige malen brand ge-
sticht. De meesten van het complot zitten nu vast, maar geheel uitgeroeid is het blijkbaar nog niet, 
want 2 dagen geleden is een loods met plunjezakken op het terrein van een evacuatiecentrum op 
onverklaarbare wijze in brand gestoken en heeft men geprobeerd de grote brug tussen de stad en 
Tjimahi in de lucht te laten vliegen. Inlanders hadden het echter in de gaten, zodat het is verijdeld.  
 
Gisteravond klonk niet ver van hier een ontploffing. Het bleek dat een inlander met een pikolan (draag-
stok) op een mijn was gelopen. Twintig T.R.I-leden die tot hier zijn doorgedrongen om mijnen te leg-
gen, zijn gegrepen. Van extremisten hoort men haast niets meer; het is de officiële T.R.I. van de Re-
publiek die alsmaar brutaler wordt. Wij hebben altijd geweten dat de Republiek zich anders nooit aan 
afspraken zal houden of het moet zijn uit zwakte. Blijkbaar begint zij zich sterker te voelen, iets wat 
overigens in ons voordeel is uit oogpunt van propaganda. 
 
Vanavond weer een gezellige avond gehad bij mijn kennissen. Het oude moedertje komt altijd al gauw 
met allerlei vruchten aandragen. De meisjes beginnen haar al steeds te plagen dat ze mij verwent, wat 
overigens niet onplezierig is. Het is er trouwens altijd erg gezellig, zoals ik het nog niet zoveel en 
zeker in Indië nog ontmoet heb. 
 
Zaterdag, 14 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er weer inspectie, wij moesten volledig uitgerust staan voor actie.  
Om 18.00 uur hadden wij wacht bij de V.P.A. aan deze kant even buiten de stad, met 2 posten en ’s 
nachts 1 met patrouille, tegenover post 2 in de vroegere dierentuin, nu alleen nog maar een graag en 
veel bezocht park. Ook ’s avonds komen er veel paartjes, waardoor de patrouilles meer door het park 
als over het terrein hun ronde maken.  
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Vanavond zat er blijkbaar niet veel romantiek in de lucht, het park was tenminste doods en verlaten. 
Post 1 heeft een prachtig uitzicht, het mooiste uit de gehele omgeving van Bandoeng, 50 meter onder 
de weg ligt een klein vierkant sawahveld, links daarvan stroomt een flinke kali, vooraan staat daarin 
een stuwdam, zodat over de gehele breedte een waterval neerstort even achter het sawahveld. 50 
meter erboven loopt een weg die met een brede boog de kali passeert. Rechts van de kali, hoog 
boven de weg verheft zich de prachtige villa van generaal de Waal, de mooiste van Bandoeng. Deze 
villa is speciaal in enige maanden gebouwd voor prinses Juliana toen die een bezoek aan Indië zou 
brengen. Toen dat niet doorging heeft een rijke Chinees de villa overgenomen. Deze bewoonde hem 
3 dagen in het jaar, met Kerstmis. Slank en sierlijk overheerst dit gebouw de hele omgeving, wat door 
de hoge heuvel waar het op staat nog erger wordt. Goed onderhouden grasvelden en bloementuinen 
liggen op de hellingen en worden halfweg onderbroken door een grote galerij die in een halve cirkel 
om de heuvel ligt. En vlak naast deze pracht ligt diep, breed en donker het enorme ravijn dat 
langzaam vervormt en opklimt tegen de hoogvlakten, die alle kanten oploopt en waarboven 2 
machtige toppen zich verheffen, de Pangrango en de Tankoeban Prahoe. Een prachtig stukje Indië, 
vanwaar men het zicht heeft op 4 van Java’s vulkanen. 
 
Zondag, 15 Juni 1947 - Lembang 
Het is geen onplezierige wacht geweest vandaag, niet moeilijk en tamelijk vrij, al schoot wel de hele 
zondag en zaterdagavond erbij in. De weg was steeds druk met uitgaande mensen, wat van een kant 
niet plezierig is als je op wacht staat en van de andere kant weer wel omdat het wat afleiding geeft. 
Ook in het park was het druk en een jongen speelde kermisdeuntjes, wat niet zo prettig was, want een 
hoge haag benam alle uitzicht en om naar het plezier maken van anderen te luisteren en jezelf staan 
te vervelen, daar is niet veel aan.  
Om 17.30 uur ging ik even naar de wc. en om 18.00 uur zou ik afgelost worden, dus had ik tijd ge-
noeg. Ik was nog geen 10 minuten weg, maar kwam net terug om de auto te zien vertrekken en had 
natuurlijk danig de pé over in, dat er niet even op me gewacht was. Maar er zat niets anders op dan 
alles maar op mijn rug te laden, uitrusting, geweer, broodzak en ransel onder de arm, helm op. Wat 
echter weer het voordeel heeft, dat een auto algauw stopt. 100 meter lopen tot de hoek en de eerste 
de beste auto stopte, nam mij een kilometer mee, weer 10 meter lopen naar de Lembangweg waar 
meteen een auto van ons aankwam, die mij thuis bracht, zodat ik nog geen 10 minuten na de rest 
aankwam, die met 20 man op een kleine wagen er geen erg in gehad hadden dat er 1 ontbrak.  
Het was niet de moeite meer om uit te gaan, zodat ik al vroeg ging slapen. 
 
Maandag, 16 Juni 1947 - Lembang 
De Republiek wil erkenning van de hoge Mohammedaanse feestdagen. Vandaag is het een zeker 
aantal dagen geleden dat Mohammed ter hemel zweefde en dus was het zondag, dat wil zeggen, 
onze baboes en het hele inlandse personeel begrepen er niets van dat het zondag was. Trouwens 
geen enkele inlander, want de pasar en het werk op het veld, alles ging door. En al is nu alles wat 
inlander is op Java Mohammedaan, bij dit grote Mohammedaanse feest waren wel blanken die zon-
dag hielden en verder alleen alle inlanders in Hollandse dienst die zo’n extra vrije dag niet gek von-
den, al begrepen ze er niets van. Maar tenslotte hebben die belanda’s zoveel feestdagen dat ze er 
hun hoofd maar niet over breken en het buitenkansje in dank aannamen. 
 
Er draait een nieuwe film Tarzan-film in Varia. Iets geweldig suggestiefs blijkbaar, gezien de Tarzan-
achtige gedragingen van het publiek. Ik was zo gelukkig 2 uur in de rij te staan voor de 1

e
 en 2

e
 klas. 

Ik was de 10
e
 man in de rij van 100, terwijl er nog 600 kaartjes over moesten zijn. Ik had al gauw een 

zak vol geld, moest voor meer dan 20 kaartjes zorgen. Natuurlijk werd er behoorlijk gedrongen, maar 
dat mag niet hinderen. Wat wel hindert was dat eindelijk, na tot 19.30 uur gewacht te hebben op de 
opening van het loket, er een kaartje ‘uitverkocht’ opgehangen werd, men had de rest zwart verkocht. 
Ik de stad in op zoek naar de diverse personen van wie ik geld in mijn zak had, want ook daar nog een 
uur op wachten, was mij te gek. Majestic verkocht militaire kaartjes en had een goede film, dat spaar-
de 1 gulden en ik zag toch wat. Daarna nog wat gedronken en nog even naar Varia gelopen. Bij de 1

e
 

en 2
e
 rang was het natuurlijk stil, maar voor het loket 3

e
 rang stond een dichte menigte. Later hoorde 

ik het verhaal toen ik een van onze jongens zag, die in de frisse avond van Bandoeng het klaar-
gespeeld had zo te zweten dat hij niet natter had kunnen zijn wanneer een grote tobbe water over 
hem uitgestort was. Het was toen men met verkopen begon zo’n gedrang geworden, omdat kleine 
inlandse jochies die men geld gaf voor kaartjes en ze 2 meter verder achter het hek neersmeet, waar 
ze gauw aan de beurt waren, gewoon op de hoofden bleven liggen zonder er tussen te raken. Omdat 
dat wat hinderlijk was en ze er niet thuishoorden, over een deel van handen verplaatst werden tot ze 5 
meter verder weer op straat stonden. Daar bleef het niet bij, een groot metalen reclamebord op 
stevige palen was niet tegen de druk bestand, kwam krakend omver, door een ruit heen, waardoor de 
kaartjesverkoper in gevaar kwam, die vlug zijn spullen bijeen zocht en de benen nam, waarmee het 
verkrijgen van kaartjes en dus ook het gedrang ophield. Het had trouwens erger gekund, want bij de 
opvoering van deze film in Batavia moet het zo bont geweest zijn, dat de M.P. er maar enige kogels 
aan spendeerde, door die over de hoofden te schieten, wat maar even hielp. 
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Dinsdag, 17 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er oefening, maar er konden ook kleren in vermaak gebracht worden bij de foerier. 
Dat is nu de 2

e
 keer, daarvoor komt een kleermaker en moet ieder de te vermaken spullen mee-

nemen. Dat is een ochtend voor het hele bataljon, zodat er wel 200 zijn die moeten gepast en ver-
maakt worden, wat enige uren in beslag nam. Ik was vroeg en was om 9.00 uur al klaar, terwijl een 
groot deel aan het oefenen was, wat mij niet speet.  
Om 11.00 uur was het inenten voor de 9

e
 keer. Nu weer tegen een soort kramp, wat weleens optreedt 

bij verwondingen, wat lamheid tot gevolg kan hebben. Wij krijgen zo van alles in onze body.  
Vanavond ben ik eens naar iemand geweest die hier over de emigratie voor Nieuw-Guinea gaat. Dat 
wordt eindelijk stevig aangepakt. Ik heb er steeds belangstelling voor gehad, maar was bang dat het 
nog jaren zou duren voor daar toekomst in zou komen.  
 
Woensdag, 18 Juni 1947 - Lembang 
Vanavond eens naar een mooie Tarzan-film geweest, wij hadden bestelde kaartjes en dus geen 
moeilijkheden bij binnenkomen. Het was werkelijk een mooie film, al is het al net als met alles, wij 
hebben er een heel andere kijk op als mensen in Holland, waar men het meest in spanning zit om de 
sensatie, die enorme jungle met zijn geheimzinnig gevaar. Terwijl voor ons de acrobatiek van de 
personen, de grappige momenten en de zeldzame africhting van de dieren het mooist is.  
De rimboe is in werkelijkheid al erg genoeg, gelukkig haalt die het niet bij de gevaren in een Tarzan-
film. Malakka is na Birma de dicht met wilde dieren bezaaide jungle, maar het is toch nog zoeken om 
er een te vinden. Maar kuddes van honderden tegelijk zal men ook in Afrika zeker niet ontmoeten. 
 
Donderdag, 19 Juni 1947 - Lembang 
Om 8.00 uur stonden wij aangetreden voor een tocht op kompas. 4 kilometer het westen in, dat wil 
zeggen 4 kilometer rechttoe-rechtaan inclusief hindernissen. Op ieder hoogtepunt moest richting 
worden genomen met het kompas, waarbij een boom, struik of huis wat precies in de richting lag, 
dienst moest doen om naar toe te lopen. Daar aangekomen werd weer een ander punt gemeten. 4 
kilometer is niet veel, maar 4 kilometer naar het westen wil hier zeggen dwars door de loop van de 
ravijnen en over de ruggen en dan wordt het niet alleen 3 keer zoveel, maar doemen een oneindig 
aantal onoverzichtelijke hindernissen op. De animo om je te drukken was dan ook veel groter dan om 
mee te doen. Dat is alleen te veranderen als er achter iedere heuvel weer snipers kunnen zitten. 
Bovendien moest een geheel gevulde rugzak worden meegenomen en zou het 15.00 uur worden voor 
het voorbij zou zijn. Het is 14.30 uur geworden en het is ook heel zwaar geworden, maar het is toch 
ook geweldig mooi geweest.  
De stemming is sinds lang niet zo best geweest, al is die helemaal niet slecht, maar vandaag had 
iedereen dubbel goede zin. Het is onmogelijk de tocht te beschrijven, zoveel ravijnen, bergruggen en 
kali’s zijn wij door en over getrokken. Soms was er plotseling een kloof van 2 meter breed en 5 meter 
diep, dan moest je zonder je benen te breken, in het water te vallen of de bren vuil te maken beneden 
zien te komen. Daarna als het even mogelijk was met droge benen over het water en de andere kant 
zien te beklimmen tot je hijgend weer boven stond en dat was nog maar een hele kleine hindernis, die 
er legio waren net zo goed als de sawahdijkjes die wel 10 cm breed waren met aan één kant een nat-
te sawah, zodat een misstap je tot de knieën in de blubber deed zakken of je aan de andere kant 2 of 
3 meter naar beneden deed tuimelen, waarna je toch in zo’n meter blubber terecht kwam.  
Rustig over de sawah tippelen tot plotseling een gleuf van 30 tot 100 meter voor je opduikt is heel nor-
maal. De 200 meter en de breedte-variatie maakt dan veelal uit hoe moeilijk zo’n geval te overwinnen 
zal zijn, soms is dat glooiend en moet je springend van het ene sawahdijkje op het ander, wat niet al-
tijd meevalt. Daarna een sprong van 1½ meter, waarbij je arm bijna uit de kom schiet en je met de 
bren meteen op het lagere dijkje in evenwicht moet proberen te blijven. Aan de andere kant is het dan 
meer de moeilijkheid van het ene naar het andere dijkje op te klimmen. Soms ook is het heel steil en 
zijn er geen sawah’s. Zo kwamen wij eens voor een helling van 50 meter en geweldig steil. Jantje liet 
zich afglijden; ik zat in de rats want hij heeft geen routine, maar het viel mee, de bamboebladeren 
stroopten op en in een hele bal bleef hij bijna beneden, steken. Zo ging het stuk voor stuk, aan de an-
dere kant was toevallig een paadje, even verder een nog steilere helling, dicht begroeid. Met 1 hand 
het wapen vasthouden en met de andere steeds een tak of stuk bamboe grijpen om niet met grote 
snelheid er vanaf te schieten. Aan de andere kant even steil, begroeiing, gekapt en met een dikke 
laag losse gladde bamboebladeren, waartussen men steeds een stompje voor houvast moest zoeken, 
zonder dat de benen goede steun konden vinden. En toch ervoor zorgen dat het wapen niet onbruik-
baar en vuil werd, zo 50 meter klimmen en dat nog bij zo’n 20 sawah’s.  
Tenslotte had ik al mijn laatste kracht nodig om eerst de bren op een verhoging van 1 meter te sjorren 
en dan mijzelf tot ik boven, hijgend als een dampig ploegpaard, neerviel. Toch kan ik juist op deze 
tochten steeds weer merken wat een grote voorsprong ik heb gekregen bij mijn zwerftochten door 
Malakka en later door het altijd verkenner zijn, waarbij men steeds het pad moest zoeken, terwijl de 
anderen dat automatisch volgden. De bren is veel zwaarder dan een geweer, maar niet eenmaal ben  
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ik van een dijkje gevallen, uitgegleden of door een kali gewaad en heb ik ook geen enkele verwonding 
opgelopen door het schuiven van de helling.  
Terwijl ons brengroepje van 3 man steeds met de minste inspanning het eerst weer boven was, 
moesten wij daar afwachten tot eindelijk de anderen steunend boven kwamen. Wij waren dan alweer 
wat bekomen, met gevolg dat de majoor al gauw steeds met ons groepje de richting aangaf. Het was 
zwaarder dan wij tot nu ooit gehad hebben, maar toch machtig om alle spieren weer eens goed te 
laten werken, temeer daar ik het gevoel had of ik van elastiek was. De ene keer was ik precies op, 
totaal leeg, maar 5 minuten later ging het weer lustig verder en als ik mijzelf (met zwaardere spullen) 
vergeleek met veel anderen, was ik best tevreden. Ik ben blijkbaar voor de tropen gebouwd, ben het 
snelst mager geworden, lang de sterkste niet, maar in uithoudingsvermogen de sterkste de baas en 
hoe groter de hitte hoe beter mijn uithoudingsvermogen in vergelijking met anderen. Tropenziekten 
hebben nog zo goed als geen vat op mij gehad en van hitte heb ik nooit de minste last, maar van kou 
wel. Als wij ’s avonds uit de stad komen met de auto, zit ik te rillen van de kou en gisteren had ik zelfs 
dode vingers. 
In Batavia had ik vaker dan anderen een deken ’s nachts en als anderen 1 deken gebruikten, had ik er 
al lang 2. En de laatste dagen word ik met steenkoude benen wakker onder 2 dekens en een klamboe 
en zit ik de hele dag met pak aan als ik op de kamer ben en houd ik de deuren dicht voor de kou en zit 
dan voor 10 uur nog te rillen.  
Nu is het de laatste dagen wel buitengewoon koud en onze kamer is ook al heel erg, maar als ik an-
deren hoor krijg ik rillingen als ik aan Holland denk. Maar om niet af te dwalen, wij kwamen precies uit 
waar wij moesten zijn. Daar werd rust gehouden tot ook de andere ploegen aankwamen. Als tijdver-
drijf ben ik de bren maar schoon gaan maken. Daar was ik net mee klaar toen wij moesten opbreken 
om 1 km verder weer halt te houden. Daar lag alles bijeen, het was middag en de auto had eten mee-
genomen. Het werd natuurlijk een gezellige picknick, waarbij nog zwaar gepraat werd over de malle 
gevallen, want ieder had weer andere dingen beleefd. Henk Wessels was met grote snelheid een 
helling van 40 meter afgeschoven en had zich net op het laatst aan een bamboestruik vast kunnen 
grijpen, anders had hij in een afgrond van 50 meter gevallen, op de rotsblokken in een kali. Zijn ge-
weer was doorgeschoven en was reddeloos verloren. 
 
Na het eten ging er een groep jongens die op wacht moest, met de auto naar huis. Ik ruilde mijn bren 
met hen voor een geweer, wat een mooie vracht scheelde. Na de bren was het geweer als een veertje 
en voor de mars maakte het niet uit welk wapen er mee was.  
Even later braken wij ook op om na een mars van nog 6 km (steeds omhoog), thuis te komen. Juist 
die laatste 2 km over een stijgende asfaltweg die wij boven de andere compagnies liggen, breekt ons 
altijd de nek. Het vergt precies het laatste beetje energie, een feit waar ik al aan gewend was en wat 
alle jongens vertelden. Ik heb het stuk echter nooit eerder zonder bren gemarcheerd en vond het dan 
ook nu niet de moeite van het klagen waard, al was ik alles bijeen genomen ook behoorlijk gekraakt. 
Maar na wat afgekoeld te zijn en een koud bad genomen te hebben, was alle vermoeidheid weg en 
ben ik ’s avonds naar mijn kennissen geweest. 
 
Toen wij de zware terreintocht achter de rug hadden waren wij in een kampong gekomen. Na lange 
tijd weer eens in een echte buitenkampong, afgelegen van de centra van de blanken. Er was een be-
stuursvergadering en aan alles is te merken hoe enorm hard hier alles na 1 jaar bevrijding vooruit ge-
gaan is. Geen mens heb ik slecht gekleed zien lopen, alle huisjes waren heel en netjes, de erfjes en 
wegen geveegd, de waterbakken en goten in goede staat en schoon, het struikgewas, bomen en 
sawahs goed onderhouden en de bewoners vriendelijk, vrolijk en zichtbaar tevreden met een leventje 
dat niet veel slechter is als voor de oorlog. Zo moest het voorheen overal geweest zijn, dat is zeker en 
dan is Indië ook zeker het land geweest met het grootste percentage mensen dat volkomen tevreden 
was en niets meer verlangden als wat ze hadden.  
Zo is het in deze kampongs nu weer, de mensen hebben alles wat ze maar kunnen verlangen, waar 
ter wereld vindt men dat? Hoe meer men hier ziet, hoe meer bewondering men krijgt voor wat Hol-
landers hier presteerden en hoe onzinnig het idee is om Nederland van uitzuiging en wanbeheer te 
beschuldigen. 
Het is zeker waar dat de blanken hier leefden in een staat, die men zich in Holland niet kan indenken, 
2 huizen, 3 auto’s, 30 jurken, 20 pakken, 3 bedienden en iedere week een groot feest met champagne 
en dansmuziek. Het was allemaal heel gewoon, maar wat doet dat ertoe als het gewone volk alles 
heeft wat het verlangt? Er worden zoveel scholen gebouwd als er maar onderwijzers zijn, om daar-
door het volk op hoger peil te brengen. Het moet hier ideaal geweest zijn voor blank en bruin. 
  
Vrijdag, 20 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er geen appèl en konden wij heerlijk uitslapen na de vermoeiende dag. Niet gek want 
toen ik er uit kwam deed alles pijn door het teveel aan beweging en inspanning van gisteren. 
Uitslapen is ook het enige belangrijke geweest wat wij de hele dag gedaan hebben. 
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Zaterdag, 21 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er weer eens gewone zaterdagse inspectie. Ik ben plotseling tot de ontdekking ge-
komen waarom het zo koud is tegenwoordig. Het is in Holland rond de langste dag, dan staat de zon 
boven de kreeftskeerkring. Nederland ligt daar ongeveer 30 graden ten noorden van. Java echter 30 
graden ten zuiden, zodat de zon precies even ver van hier als van Holland is. Bovendien zitten we 
meer dan 1000 meter hoog, dus moet normaal de temperatuur hier lager zijn dan in Holland.  
Dat onze kamer op het noorden en dus uit de zon ligt en de dunne kleding die men hier draagt maakt 
het nog erger.  
Er is in Nederland veel veranderd in 2 jaar. Hier dito, vooral wat geld betreft. Hier geef je een tientje uit 
zonder het de moeite te vinden, terwijl het in Holland alweer een heel bedrag moet zijn, wat je eerst 
nog eens omdraait. Daarom zou ik graag enige dingen weten.  
Wat zijn de diverse lonen in Holland voor een aangenomen landarbeider? Hoeveel voor een vaste 
kracht met huishouden? Hoeveel voor een vaste maar ongetrouwd? Hoeveel vraagt men als kostgeld 
voor een arbeider en hoeveel verdient een arbeider die bij zijn baas inwoont? Hoeveel kost een nieuw 
pak, een paar burgerschoenen, een stel ondergoed, dit alles met of zonder bon. Hoeveel een glas 
bier, een borrel, entree voor een bios of een danszaal, bus, tram of trein? Dat wil ik graag weten, het 
kan zijn nut hebben.  
 
Zondag, 22 Juni 1947 - Lembang  Geen nieuws. 
 
Maandag, 23 Juni 1947 - Lembang 
Nog steeds neemt de hevigheid aan de fronten toe, toch moet er in de Republiek vooruitgang zijn, 
men hoort nog zelden van boevenbendes, alleen van de T.R.I. Deze is blijkbaar beter georganiseerd, 
al is de discipline en moraal geen haar beter. 
Allicht heeft men er ook in Holland het rapport gelezen van de suikercommissie die de Republiek 
bezocht heeft. Dat is weer een van die sterke staaltjes van propaganda, er werd gesproken over be-
paalde hoeveelheid voorraden die aanwezig waren en men had 9 fabrieken bezocht. Hoe onzinnig dit 
rapport is weet alleen iemand die op de hoogte is van het feit dat Java 180 suikerfabrieken telt die al-
len in de Republiek liggen. Het feit echter dat deze commissie de tocht goed volbracht heeft is niet 
helemaal zonder betekenis, want een half jaar geleden zou zelfs de T.R.I. niet voor haar veiligheid 
hebben kunnen instaan. 
 

Dinsdag, 24 Juni 1947 - Lembang 
Om 6.30 uur was het dag, een grote oefening. De rust is voorbij en het is weer druk werken. Het is 
een prachtoefening geworden. Een gedeelte van onze troepen zat afgesloten en zonder munitie. 
Daarvoor moest een konvooi brencarriers munitie aanvoeren, dwars door de vijandelijk linies, zodat 
een heel leger hen kan zoeken.  
Wij waren als bij iedere oefening de stootgroep. De weg lag vol ‘mijnen’, waarvoor stukken ijzer in de 
grond gedaan waren, die met detectors opgespoord moesten worden. Werd zo’n ding vergeten en 
reed er een carrier over, dan gooide men een stukje springstof voor de carrier, wat met geweld ont-
plofte, en was het instrument buiten gevecht.  
Als bij iedere oefening liepen overal officieren met witte banden als scheidsrechters, om te bepalen 
wie er dood was. Er waren ook wegversperringen en boobytraps en er werden rookgranaten gebruikt. 
Ik heb nog meer in spanning gezeten als bij de zwaarste beschieting die echt was. Vooral een enorm 
ravijn, 4 kampongs en een klein ravijn, waren moeilijk te nemen. Het was een gevecht op leven en 
dood, waarbij het vuren niet van de lucht was. De verliezen waren enorm, maar wij haalden het, al 
was er niet veel meer van ons over en waren wij doodop.  
Met auto’s en carriers ging onze compagnie die op wacht moest, naar huis, wat 4 km omhoog lopen 
uitspaarde. Om 13.00 uur waren wij thuis, maar van rust kwam niet veel. Het was een druk werk om 
de spullen voor de nacht in orde te hebben vóór 17.00 uur. Toen moesten wij weer aantreden. Ik had 
wacht bij generaal de Waal. Dat is bij de mooiste villa van Bandoeng, dezelfde waar prinses Juliana 
met prins Bernhard hun intrek genomen zouden hebben als hun reis naar Indië in 1940 was doorge-
gaan.  
Prachtige tuinen liggen er omheen, een grote balustrade in een halve cirkel loopt halfweg de helling 
waarop de villa staat, vanwaar men op Bandoeng neerkijkt en aan de andere kant tegen de hellingen 
van Lembang. Er ligt een prachtig zwembad bij, in hartvorm van witte tegels en een prima tennisveld, 
met een prachtig nieuw metalen kippenhok. Het oude kippenhok is wachtlokaal! Maar ondanks dat is 
het een niet onaardig hokje, niet te groot of te klein en niet ongezellig. Als attractie hangt er een ver-
zegelde envelop met inhoud aan de muur, die alleen bij alarm geopend mag worden.  
In de villa woont de generaal met zijn vrouw en de fameuze Tineke. Heel zeker is er in heel Bandoeng 
geen persoon bij zoveel soldaten bekend. Ze is pas 17 (of nog niet eens), maar is beter ontwikkeld als 
een gemiddeld Hollands meisje van achter in de twintig, geweldig groot en stevig voor haar leeftijd en 
ziet er niet tegenop zich met soldaten te bemoeien, evengoed als met officieren, al is ze niet mis en 
laat ze niet met zich sollen. En zulke meisjes zijn hier geen één op duizend. Geen wonder dat hele 
legers op haar wenken vliegen, al begrijp ik dat weer niet helemaal, want al is ze nog zo flink, ze is 
toch amper 17.  



 242 

Naast de grote villa staat een huis van de oorspronkelijke beheerder. Het huis is nog mooi genoeg om 
zich met de mooiste villa’s te meten, daar woont de kwartiermeester. De generaal is in het bezit van 
een prachtig luxe wagen. De Waal, bij de soldaten “Ome Siem”, heeft er 3 van het allernieuwste type. 
 

                                                                                              
Tineke, de pleegdochter van Gen. de Waal. 

 
Woensdag, 25 Juni 1947 - Lembang 
Zo’n prachtige villa, zoveel auto’s en bedienden en een generaal, het lijkt allemaal geweldig. Maar als 
je er een dag op wacht staat, is alle glorie weg en zie je het in de juiste proporties.  
Wij hebben ook in machtige villa’s en bamboekrotjes gewoond en soms bevielen de bamboehutjes het 
best. Dikwijls hadden wij meer lol op een grote gammele truck met konvooirijden als tijdens een lift in 
een luxe auto. 
Het is helemaal geen ander gevoel of je in de houding moet springen voor een generaal of voor een 
luitenant en ik heb wel eens met meer plezier een aardig inlands meisje gegroet als de hautaine 
Tineke. Ik had veel te goede zin om hen met al hun luxe te benijden, soldaat zijn heeft weer het voor-
deel dat je veel vrijer bent.  
Het is geen gekke nacht geweest, 1 uur op, 3 uur af. ’s Nachts en overdag 1½ uur op, 4½ uur af, 
tamelijk stil en we hadden van geen mens last. Ruim zicht naar alle kanten, zodat er altijd tijd genoeg 
was om in de houding te gaan staan als er een of andere hoge peer aankwam. Het enige was dat 
men daar absoluut niet kan slapen, zodat wij na een zware oefening en drukke middag nog eens 24 
uur aan één stuk in touw waren.  
Het was ook extra koud vannacht, de lucht was bewolkt en er stond een stevige koude wind. Ik had de 
hele nacht een trui en regenjas aan en heb toch op wacht steeds gelopen, want ook het hok met nogal 
veel naden, was koud.  
’s Morgens, om de vlag te hijsen op het huis waarvoor wij binnendoor over de trappen moesten, had ik 
mijn jas uitgedaan, wat vooral op het dak hetzelfde gevoel gaf als in Holland na een stevige nacht-
vorst. Maar om 10.00 uur begon het zonnetje door te komen en werd het heerlijk, terwijl het toch de 
hele dag niet warm geworden is. 
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Donderdag, 26 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen had ik gloeiend de pé in, 36 uur aan een stuk waren wij zwaar in actie geweest en van-
morgen om 7.00 uur trommelden ze mij er weer rustig uit. Dubbel pech, want alle anderen de bij de 
generaal op wacht hadden gestaan waren er niet, hadden toevallig les of kamerwacht. Het zou niet 
erg geweest zijn, als er belangrijk werk geweest was, maar we moesten alleen wat oefenen en kregen 
theorie op het kompas, wat niet de moeite waard was. 
Het eten is erg veranderd de laatste week. Sinds maandagavond krijgen wij 2 maal per dag 2 maal 
zoveel brood. Daardoor is ook het middageten verbeterd, omdat van dezelfde producten waar er eerst 
2, nu 1 maaltijd van gemaakt moet worden. Ik heb in Indië steeds weinig gegeten, maar vorige week 
heb ik steeds met razende honger gelopen en nu het rantsoen ineens enorm verhoogd is, eet ik ruim 
3 maal zoveel als voorheen. Het is maar wat fijn weer alle dagen met een heerlijk gevulde maag te 
lopen. Dat is mij op Java zelden gebeurd, óf omdat er tekort was, óf omdat ik geen trek had. 
 
Twee weken terug bij het wisselen van de nota’s is het hier wat spannend geworden. Met spanning 
hebben wij gewacht wat hierop zou volgen, langzamerhand echter bekoelde het en geloofde al bijna 
niemand meer in strijd. Maar vanmiddag hoorden wij dat Nederland de Republikeinse nota geweigerd 
had. Al was die mededeling niet in staat de spanning er weer in te brengen, tot vanavond. Ik ging met 
de auto tot Zorgvliet en stapte daar uit. Achter onze wagen stond een auto van de ‘Andjing Nica’. Dat 
is het KNIL-bataljon van de ‘V’-brigade. Toen onze auto weer weg reed trok ook de chauffeur lang-
zaam op, terwijl hij mij grof aankijkt en roept: “zijn jullie niet geconsigneerd?” Ik schud verwonderd 
“Nee”, waarop hij weer: “wij gaan 1 juli weg” en hij wijst het noorden in met een gebaar van schieten. 
Dat kan hij natuurlijk nooit weten, maar er moet toch wat in de lucht hangen.  
Van de week lazen wij al hoe in Malang door grote korpsen van volkslegers als de ‘Volksstorm’ of 
‘Home-Guard in Djokja luchtafweeroefeningen werden gehouden, maar daaraan hadden wij niet veel 
waarde gehecht.  
Bij mijn kennissen vroeg ik dadelijk wat er in de stad loos was, er moesten veel soldaten geconsig-
neerd zijn en overal werd in razend tempo gewerkt om soldaten voor een veldtocht uit te rusten.  
’s Avonds op weg naar huis vertelden ook jongens die in de stad geweest waren dergelijke verhalen. 
Eén jongen was ook bij kennissen geweest en had daar enige burgerjongens die er ook waren, be-
hoorlijk van katoen gegeven. Die heren zeiden “gelukkig, laat ze maar gauw beginnen, dan gaan wij 
de ondernemingen weer opbouwen, dan is er voor ons weer massa’s te verdienen en de soldaten 
willen graag genoeg.” Dat kwam zowat op hetzelfde neer als een jongen die met mensen in Holland 
correspondeert en daar verleden jaar steeds van hoorde: “het gaat wel goed zo. Geef ze er maar van 
langs”. Maar die later, toen hun eigen zoon in dienst was schreven: “het is te hopen dat er maar gauw 
overeenstemming komt”.  
 
Er zijn hier nog steeds veel blanken die denken dat wij voor hen zo graag gaan vechten. Als het 
werkelijk voor hen was stak 90% van onze jongens het geweer met de bajonet in de grond en stapte 
op een boot naar Holland. Maar 40 miljoen mensen vragen om een beter lot, dat is het vechten waard. 
Met mijn kennissen, Indische mensen die dit land door en door kennen, heb ik vandaag eens echt 
gezellig mee zitten praten. Dat doen wij altijd wel, maar nu hadden wij het over de onderlinge ver-
houdingen en als je zoveel hoort ga je ook veel van het ontstaan van de Republiek begrijpen. Ik 
schreef al eerder dat het ene meisje hoofdverpleegster is en veel, pas uit Holland gekomen meisjes 
onder zich heeft, die echter 8 keer zoveel verdienen als zij.  
Van de week waren er voor de verpleegsters daar 2 schorten per man gekomen, van slechte kwaliteit, 
maar het was tenminste iets en ze werden verdeeld onder de inlandse en Indische verpleegsters. 
Toen waren ze op, maar enige dagen later komt er een stapel heel mooie en goede jurkenstof, dat 
verdeeld werd onder de meisjes die geen schorten gehad hadden en dat waren alleen de Hollandse 
meisjes. Natuurlijk wordt tegen dergelijke dingen op gekomen, maar dan komt er eenvoudig geen 
antwoord. Het is maar een klein voorbeeld, maar zo gebeurden en gebeuren er nog steeds duizenden 
van zulke onrechtvaardigheden.  
Voor de oorlog zullen velen tegen zulke toestanden opgekomen zijn. Zij kwamen daardoor in gevang-
en-kampen, behalve Multatuli, waar men bang voor was. Die smeekte om de gevangenis te worden 
gezet, om ook die te leren kennen, maar men bood hem een gouverneursbaan aan, als hij verder 
maar wilde zwijgen. Hij zweeg niet en stierf als een bedelaar in de kampong. Nu is zijn zoon ‘Douwes 
Dekker’ minister van de Republiek. Het is ook niet voor niets dat de Indo’s maar één verlangen heb-
ben, naar Nieuw-Guinea, daar ligt de toekomst. Een land van onbeschrijflijke rijkdommen. Voor de 
Indo is op Java en Sumatra geen plaats meer, ook niet als de Republiek verdwijnt. Binnen 50 jaar 
zullen inlandse intellectuelen vertrokken zijn, omdat daar de inlanders van dezelfde stand veel goed-
koper leven en daarom ook veel minder werken.  
 
De eerste groepen transmigranten zijn al enige tijd op Nieuw-Guinea, maar van werken komt niet veel. 
Ze gaan wat jagen en vissen en leven zo rijk als maar kan en hebben niets meer nodig. Wat moet in 
zo’n land niet te bereiken zijn met wat ondernemingsgeest en durf. 
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Vrijdag, 27 Juni 1947 - Lembang 
Om 2.30 uur vanmorgen werden wij eruit getrommeld voor een nachtoefening. Een half uur later stond 
alles gevechtsklaar en gingen we, achter elkaar, de weg af. 2½ km en daarna een dwarspad in, als 
een opmars door de nacht. Een zware tocht door enige ravijnen tot het 5 uur was en wij rust kregen. 
Toen waren wij aangekomen op dezelfde plaats als verleden week na de zware tocht dwars door alle 
ravijnen. Nu langs de weg met een grote omweg. Ik was bekaf en blij met de rust. Het werd al gauw 
koud en toen het wat lichter begon te worden ontstaken wij een groot kampvuur, waarbij we weer 
heerlijk doorwarmden.  
Even later kwam de auto met eten en na een flinke hoeveelheid brood en bananen waren we weer 
aardig op de been. Toen hadden wij echter nog een zware terreintocht voor de boeg, nu naar huis toe. 
1½ uur rust waarna het erop aanging. Het werd veel gemakkelijker gemaakt nu, door niet meer recht-
toe rechtaan te lopen, maar steeds de meest ondiepe delen van de ravijnen op te zoeken en gebruik 
te maken van de inlandse paadjes. Dat was maar goed ook, want ik had in de hele week bijna geen 
rust gehad en niet veel veerkracht meer. Bij een hele klim stond ik halfweg al te trillen op mijn benen 
en boven duurde het veel langer voor ik weer wat op adem was.  
Om 10.00 uur waren wij thuis, uitgeput maar toch nog in goede stemming, want het was een mooie en 
leerzame tocht geweest en de vermoeidheid gaat er wel weer uit. In dienst leert een mens pas hoe 
geweldig veel een lichaam kan verdragen.  
 
De spanning neemt toe. Jongens die maandag nog niet uit de ziekenhuizen ontslagen zijn, worden het 
bataljon uitgeschreven. De diverse specialistische cursussen, worden afgebroken en de leden komen 
weer in de troepen terug. In de stad las ik in de nieuwste krant de brief van “Koos Vorrink” aan de 
Indonesische socialisten. Zelfs die schijnt strijd onvermijdelijk te vinden.  
Sjahrir is afgetreden waarmee de macht in de agressieve Republikeinse handen is gevallen. 
Soedirman moet nu de man zijn met de meeste macht in de Republiek. Logisch, het is een politiestaat 
en Soedirman is hoofd van het leger en hij wil alleen vechten, hij denkt niet aan praten.  
Uit Batavia is een hele compagnie A.A.T. naar hier overgekomen voor versterking van de 2 
compagnieën die hier al lagen en die nu alle 3 geconsigneerd zijn, wat wel wat zegt. De A.A.T. 
immers moet dadelijk gereed zijn, zo nodig om voor vervoer te zorgen. Toch zijn dit goede dagen, de 
kaarten komen op tafel. De politiek wordt duidelijker, onder de soldaten is de stemming prima, ieder 
wil er op af met evenveel zin als steeds. Maar ook de ernst van de toestand en de gevolgen worden 
overzichtelijker en maken dat men niet zo onbezonnen vrolijk erop los wil. Ik zie het niet zwaar in, 
overal heeft de T.R.I. stellingen, maar daarachter is niets. Het zal niet veel moeite kosten die de 
stelling uit te bombarderen en dan ligt Java zo goed als open. Het enige waar ik bang voor ben zijn de 
internationale gevolgen. Er is immers maar één lucifer nodig om een nieuwe wereldbrand te doen ont-
steken en dat Indië zowel voor de Rus als de Amerikaan van een geweldig belang is, is zeker. 
Waarschijnlijk zelfs de meest belangrijke invloedssfeer als leverancier van de belangrijkste oorlogs-
producten en een sleutelpositie op de hoek van de wereld. 
 
Zaterdag, 28 Juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen inspectie, als de afgelopen 2 zaterdagen, maar toch was het anders, juist kleinigheden 
zeggen veel. De mortiergranaten moesten ingeleverd worden, op die hoeveelheid na die meegenom-
en kan worden. Ik moest 10 brenhouders vullen en wij kregen de detonators van de handgranaten.  
Sommige jongens werden anders ingedeeld, om noodzakelijke functies die vrij waren, te bezetten. Er 
zijn gisteren weer veel strepen gevallen, dus weer heel wat blijde gezichten. 
Gisteravond ben ik naar de mooiste bioscoop in Indië geweest, het zondag geopende “Elita” dat door 
Engelse bommen gedeeltelijk verwoest is en nu weer in oude pracht hersteld. Er draaide de mooiste 
film die hier ooit gedraaid heeft, ‘7 schatjes’, een film over klein Holland in Amerika. Het kleine tulpen-
stadje in Oudhollandse stijl, in namaak Volendamse kleding, een Oudhollandse nederzetting. Het was 
een hele mooie film, die tevens in Amerika een prima reclame voor Holland is. Mooi was ook de voor-
stelling van het Hollandse karakter, alles was erg schoon en degelijk, maar allen waren erg eigenwijs 
en iedereen bemoeide zich met alles waar men niets mee nodig had. Allen waren even gek op elkaar, 
maar hadden toch eeuwig ruzie. Het is weleens gezond precies te zien hoe buitenlanders over ons 
denken, vooral als je genoeg buitenlanders gezien hebt om te weten dat ze nog gelijk hebben ook. 
Onze aalmoezenier zijn wij ook kwijt. Hij was al van Holland af bij ons, dus dat is wel even vreemd. Hij 
is nu bij de staf W-brigade en wij hebben een ander. Die lijkt heel geschikt, al keek ik wat vreemd bij 
zijn naam, hij heet Vastbinder. Vanavond moest ik plotseling op wacht. Alle posten zijn verdubbeld. 
 

Zondag, 29 Juni 1947 - Lembang 
Gisteravond moest plotseling de wacht verdubbeld worden. Met een groep jongens stonden wij op de 
auto’s te wachten die ons naar de stad zouden brengen, toen de sergeant van de week eraan kwam. 
Wij hadden al wat horen fluisteren, zodat het hele ploegje aan de haal ging. Ik bleef met Jantje staan, 
moest toch vanavond op wacht. Maar nu alles ervandoor was werden wij ingerekend, konden ons 
gaan melden en verkleden. Ik vond het niet zo erg, wij hadden geen kaartjes voor de bios kunnen  
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krijgen en er was een goede kans dat die uitverkocht zouden zijn. Bovendien was het een extra wacht 
alleen voor de nacht, terwijl wij anders 24 uur zouden krijgen en ook maandag overdag zouden moet-
en staan, wat mij geheel niet aanstond met het oog op de toestand. Ik sta liever niet op wacht als er 
iets gebeurt.  
Wij dus vlug verkleden en naar de wacht. Van slapen kwam niets, maar de nacht vloog voorbij met 
schrijven, lezen en praten, ook al omdat er zo’n grote ploeg was en het merendeel van een andere 
compagnie, wat frisse praat geeft. En met 2 man op post, wat gezelliger is, waardoor de tijd vlug gaat. 
Om 6.30 uur lagen wij weer in bed en om 11.00 uur was ik weer wakker, voldoende uitgerust. De kerk 
was erbij ingeschoten, maar die slaap was harder nodig. Na dinsdag is het de 2

e
 nacht zonder slaap 

geweest en dan nog een halve, met 2 enorm zware oefeningen deze week. En met geen mogelijkheid 
is te voorzien wat de toekomst zal brengen.  
De hele dag zijn de chauffeurs hard aan het werk geweest aan de auto’s en er is weinig vervoer, zo-
dat wij na de middag lang moesten wachten op een auto naar de stad. Burgerwagens zoals die welke 
noodzakelijk op Lembang moeten zijn, passeren niet want even voorbij Zorgvliet, dat is halfweg tus-
sen hier en de stad, heeft de politie de weg versperd en houdt alle auto’s aan. Anders gaan hier ’s 
zaterdagsmiddags en zondags hele rijen auto’s langs met mensen die de stad uit trekken naar het 
prachtige bergmeer Sitoe Lembang of in de grote bossen wat verandering zoeken, maar dat was er nu 
niet bij. 
 
In de stad zijn wij naar de film gegaan “de slag om Arnhem”, de heldhaftige strijd van de Engelse 
parachutisten. Voor ons niet alleen een mooie spannende, maar ook een leerzame film, vooral een die 
zelfvertrouwen geeft. In getraindheid hoeven wij voor deze parachutisten zeker niet onder te doen, en 
dat belooft wat voor het geval dat het echt gaat beginnen.  
De gegevens zeggen dat de T.R.I. 5 keer sterker is dan de Hollanders in aantal. In Nederland zal dat 
misschien wat bezorgdheid geven, maar ons is dat geweldig mee gevallen. In 1940 werd Nederland 
door Duitsland verslagen door een leger dat maar ⅓

e
 was van de Hollandse macht. De T.R.I. zou 10 

keer sterker moeten zijn om eenzelfde verhouding te krijgen.  
Nu zijn er nog veel volkslegers, zodat deze verhouding in aantal wel 1 op 7 zal zijn, maar zolang het 
geen 1 op 15 is zal het meestal niet veel moeite kosten en de tegenstand wel hoofdzakelijk plaatselijk 
zijn.  
In de stad was het erg druk, de verjaardag van Prins Bernhard. Hier en daar hingen vlaggen uit, de 
kantines waren met vlaggetjes versierd en bij het dansen in Concordia zag men niet alleen de tradi-
tionele paartjes, maar ook velen van beter gehalte, die het er voor deze dag eens van namen. In de 
gesprekken was wel te horen dat velen uitgegaan waren omdat het misschien lang zou duren voor ze 
weer eens de gelegenheid krijgen. 
Er was ook veel gerij van legerwagens en tanks, zodat het soms helemaal niet op een zondag leek.  
Wij kochten nog van alles wat wij nodig zouden kunnen hebben en namen het er goed van. Ik heb 
zelden zo’n dure dag gehad, maar dat mag niet hinderen. 
 
Om 21.00 uur waren wij weer thuis en daar hoorden wij van de Amerikaanse nota aan de Republiek, 
waardoor de Republiek weer een week van bezinning krijgt. Dit is voor velen een teleurstelling, wij 
hadden nu toch op alles gerekend. Wat echter niet het ergste is, het is veel erger dat de nota zo 
scherp is dat Soekarno wel hersenloos mag zijn om nu niet halsoverkop alle Nederlandse voorstellen 
aan te nemen. En als dat gebeurd wordt het een gesleep en gezeur zonder eind en mag men blij zijn 
over 5 jaar evenveel bereikt te hebben als wanneer men nu een half jaar gaat vechten, maar dat is het 
ergste niet.  
Het is nu zo ver dat ik in het belang van onze veiligheid liever vecht dan met de T.R.I. te gaan samen-
werken. Er zullen zeker groepen T.R.I. zijn die het daar wel mee eens zijn, maar hoe velen van ons 
zullen dan in de nacht vallen door de T.R.I. die het er niet mee eens is? En hoe moeten wij dan weten 
wat vriend en vijand is? De Republiek heeft nu eenmaal zijn mensen niet in de hand en ik ben niet 
bang voor strijd, maar overal waar je komt het risico te lopen van een kogel in je rug te krijgen, daar 
voel ik niets voor. Enfin, weer wachten maar! 
 
Maandag, 30 juni 1947 - Lembang 
Vanmorgen hadden wij weer eens parade. De 3

e
 grote parade op Java, nu ter ere van Prins Bernhard. 

Er doen steeds maar 1 of 2 compagnies van de 5 aan zo’n parade mee, maar ik heb in alle 3 al mee-
gelopen en ondertussen zelf nog nooit een parade gezien. Het ging weer prima, alles liep als op 30 
april. Het was iets minder warm en wij hoefden niet zo lang te wachten met opmarcheren, al ging dat 
de vorige keer ook tamelijk vlot. 
De rest van de dag zijn we vrij geweest. ’s Avonds hebben wij er een vrolijke avond van gemaakt, om 
de strepen van de laatste tijd te vieren. Daarvoor hadden wij drank overgenomen van de sergeanten, 
al was er, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar 1 fles gekomen, terwijl 2 fles-
sen de bedoeling was geweest. Maar het was prima Hollands spul en het is toch een gezellige avond 
geworden. 
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Dinsdag, 1 juli 1947 - Lembang 
Ik heb kamerwacht gehad en ben de hele dag thuis geweest. De toestand is nog onzeker. Het zal wel 
een week duren voor er wat duidelijkheid komt. Willem schreef mij hoe het bij hun ook weer onrustig 
is, drie grote aanvallen zijn er geweest met vrouwelijke soldaten erbij. Al heeft hij als facteur niets met 
strijd te maken, ook daar is alles tot en met uitgerust. 
 
Woensdag, 2 juli 1947 
Vanmorgen even naar de stad geweest. Het is altijd weer fijn zo overdag eens vrij te zijn en de stad 
wat door te kruisen. Ik moest noodzakelijk een boodschap doen en had daarom vrij gekregen. 
Natuurlijk krijg je dan meteen allerlei boodschappen mee van andere jongens, zodat zo’n morgen dan 
meestal vol is met winkelen. Wat ook weleens prettig is, vooral omdat iedereen hier hoofdzakelijk voor 
de middag werkt en winkels en pasar wel open zijn, al is er na de oorlog veel veranderd. Vroeger was 
na de middag alles doods en uitgestorven en om 17.00 uur begon dan het uitgaansleven op gang te 
komen. Maar de Jap heeft geleerd dat een mens in Indië best een hele dag kan werken en de siësta 
niet beslist noodzakelijk is.  
Vanavond ben ik weer naar de film geweest. De stemming in de stad was in het algemeen ‘het gaat 
goed’, dat wil zeggen, de kabinetsformatie in de Republiek is mislukt, de linkse partijen winnen steeds 
meer, zodat het steeds zekerder wordt dat strijd niet uit kan blijven. Velen worden ongeduldig en 
vragen waarop Nederland nog wacht, iets waar ik het niet mee eens ben. Zouden wij nu aanvallen, 
dan zou de wereld dat als agressie beschouwen. Nog 1 of hoogstens 2 weken geduld en de hele 
wereld zal inzien dat het de enigste kans is om een rechtstaat te herstellen. 
 
Donderdag, 3 juli 1947 - Lembang 
Vanmorgen eens geen dienst, dat is in geen 14 dagen gebeurd.  
Vanavond naar mijn kennissen geweest. Zaterdag was daar het oude moedertje jarig geweest. Ze 
hadden mij graag gezien, maar hadden het de vorige keer vergeten te vragen. Het speet mij wel, 
temeer omdat ik wel kon zien dat ze graag gewild hadden dat ik er was geweest. Vooral voor het oude 
moedertje, waarbij ik geen kwaad kan doen en die mij altijd van alles toestopt, nu had ze nog van alles 
bewaard. Maar ook met de anderen kan ik het best vinden en meestal wordt er zo druk gepraat dat ik 
dikwijls bijna te laat thuis ben.  
 

Vrijdag, 4 juli 1947 - Lembang 
Het nieuwe kabinet voor de Republiek is er, geheel links. Harrier ligt er uit, de 2 hoofdpersonen van de 
nieuwe regering zijn mensen die voorheen wel heel erg voor Nederland waren, maar over het paard 
getild zijn. De premier heeft zelfs ondergronds tegen de Jap gewerkt en is slechts door voorspraak 
van Soekarno aan de doodstraf ontkomen. De tweede minister zat in de Hollandse ondergrondse en 
was redacteur van het illegale ‘Vrij Nederland’. Mensen die in ontwikkeling niet voor een Europees 
politicus onderdoen, maar door hun plotselinge opkomst over het paard getild zijn. 
 
Zaterdag, 5 juli 1947 - Lembang 
Van gisteravond af wacht gehad en dan is er niet veel te beleven. 
 
Zondag, 6 juli 1947 - Lembang 
Vanmiddag weer naar mijn kennissen geweest om een paar foto’s te maken. Reini zorgde voor een 
paar filmpjes en een en ander in een pakketje. Ik moest altijd nog eens ’s middags komen om de tuin 
te zien.  
Ik hoop dat er gauw een dag regen komt, er moet nodig in de tuin gewerkt worden, maar dan moet er 
eerst een dag regen komen. Dan ga ik er een hele middag werken, daar heb ik reuze zin in.  
 
Maandag, 7 juli 1947 - Lembang 
Vanmorgen was er film. Voortaan wordt er in de Varia-bioscoop 4 maal in de week ’s morgens een 
film voor de militairen vertoond, gratis.  
Voor ’s avonds zijn er altijd al kaartjes van 50 cent te verkrijgen, die daags van tevoren besteld moet-
en worden. Dat is voor de 2

e
 rang, die anders ƒ1,50 kost. De enorme hoeveelheid soldaten in en om 

Bandoeng is echter niet door de bioscoop te verwerken, al zijn er 6 en 2 in Tjimahi. 3 bioscopen in 
Bandoeng worden echter zelden bezocht. Daarom is er nu af en toe ook ’s morgens film in dienstver-
band. Wel gezellig, want zo’n zaal vol soldaten hoeft zich niet aan normen te houden, die in samenzijn 
met burgers nu eenmaal wel nodig zijn. Soldatentermen zijn nu eenmaal voor burgers ongenietbaar 
en vóór de film zat de hele zaal te zingen, waardoor de muziek overstemd werd. Wij waren de eersten 
en pas na een half uur stroomde de zaal vol. Wij zochten de beste plaatsen en konden zodoende later 
neerzien op een sterrenhemel aan onze voeten. 
De Republiek gaat akkoord met de interim-regering, maar niet met gezamenlijke gendarmerie, het 
voornaamste punt. Nog steeds is het afwachten. 
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Dinsdag, 8 juli 1947 - Lembang 
Van Noordwijkerhout af heb ik in de 2

e
 sectie, 3

e
 peloton gezeten, tot ik in Tjimahi brenschutter werd 

van de 1
e
 sectie. De eerste tijd viel dat niet mee, ik vond mijn oude sectie veel prettiger, tot afgelopen 

vrijdag op wacht, ik zou nu voor geen geld meer willen ruilen.  
In de spannendste tijd in Tjikalong waren er in onze sectie jongens die bij iedere patrouille of actie 
voortdurend hevig in angst zaten. Dat was niet zo erg en ik heb het altijd aan overspanning geweten. 
Zodoende nam ik het ze niet eens kwalijk als zij door hun praten ook de anderen de stuipen op het lijf 
joegen. Na Tjikalong ging alles rustig zijn gang, ik kwam in een andere sectie en voor 2 weken werd 
het weer spannend.  
In mijn tegenwoordige sectie hoopt natuurlijk iedereen erop gauw naar het binnenland te kunnen 
gaan. Als dat vredig kan, doet iedereen dat het liefst, men blijft nu eenmaal graag leven.  
Toch zullen allen, als wij mogen kiezen tussen oprukken of op de boot, oprukken kiezen en allen zou-
den hevig verontwaardigd zijn als de dienstplichtigen voor zouden gaan.  
Maar op wacht sprak ik er 2 van mijn vorige sectie, die met veel drukte verkondigden dat er vast over-
eenstemming kwam en dat dan de dienstplichtigen voorop zouden gaan. Want generaal Spoor had 
beloofd geen OVW-ers met de T.R.I. samen te laten werken. Maar ik kan niet tegen zulk gepraat, 
waarvoor gingen wij dan naar Indië? Het ergste is dat Meindert daarin het ergste is. Gelukkig heb ik in 
de dagelijkse omgang weinig meer met ze te maken. Het zijn er maar 2 van mijn oude sectie en in 
mijn nieuwe sectie wil iedereen alleen maar vooruit, het werk afmaken. 
 
Woensdag, 9 juli 1947 - Lembang 
Gistermiddag zijn we weer eens ingeënt tegen pest en cholera, zodat ’s avonds al velen met een dik-
ke arm liepen en sommigen koortsig waren. Als altijd had ik er geen last van. Er was echter op ge-
rekend, want vandaag was er geen dienst. Niet overbodig, want de meeste armen waren stijf en pijn-
lijk.  
Zo’n extra vrije dag leek mij wel wat en om 10.00 uur ging ik er vandoor; er was toch geen appèl meer. 
Ik wilde eens naar Tjisaroea, dat is hemelsbreed 10 km van hier. Maar wil men geen onmogelijke 
zware wandeltocht, dan is het ongeveer als wanneer men vanuit Purmerend over Zaandam en 
Amsterdam naar De Rijp moet.  
Liften naar Bandoeng ging niet slecht, al moest ik de hele stad doorlopen naar het “Aloon aloon”, de 
liftplaats voor Tjimahi. Er was ook al gauw een auto, zodat ik al om 11.30 uur in Tjimahi stond. Daar 
zette ik er maar meteen een flinke pas in. Ik was er niet bekend en wist dus niet hoe het met liften 
stond. Voorbij de bios was de weg naar Tjisaroea, die heel steil rechttoe rechtaan naar boven kruipt. 
Ongemerkt had ik al een heel stuk gelopen, want toen ik eens achterom keek, kon ik ruim over de 
bergtoppen achter Tjimahi heen kijken, wat van daar toch nog behoorlijke hoogtes zijn.  
De hobbelweg met de vele kampongs erlangs was warm, zodat ik zweette als in lang niet was ge-
beurd, maar tenslotte kwam er een prachtige luxe slee die mij heel wat kilometers meenam. Dat was 
meegenomen en na 2 km lopen stond ik in de holle weg op de top van de Tjisaroea-hoogvlakte. 
Achter mij lag het reusachtige dal van Bandoeng en Tjimahi, juist op deze plaats op zijn smalst, zodat 
de reuzenbergen erachter een machtig gezicht waren. Verdwaalde heuvels, altijd nog een paar keer 
zo groot als het hoogste duin in Holland, die zomaar midden in het dal lagen, leken op molshopen. 
Voor mij lag een ondiep dal, recht vooruit was het geen 2 km breed. Er rees aan de andere kant 
machtig groots als een reuzenkolos, woest en grillig, zwaar met oerwoud bedekt langs de 
onbegaanbaar steile hellingen, de ‘Boerangrang’, terwijl iets naar rechts verder weg, de helling 
glooiend opliep tot aan de top van de “Tangkoeban prahoe”, die door zijn enorme platte kop de hele 
verre omgeving beheerst, maar door zijn lange hellingen weinig indrukwekkends heeft. Nog enkele 
kilometers lopen, toen stond ik bij de eenzame wachtpost voor de melkerij van ‘Generaal de Wet’. De 
wacht, een jongen uit Hoogwoud van de B.T. wees mij de weg naar de waterval.  
Weer 1½ km lopen, toen klonk mij het monotoon gedruis van neerstortend water tegemoet alsof het 
van heel diep uit de aardbodem kwam. Ik stond aan de rand van een ravijn, uiterlijk als zovelen: steil 
en niet breed, maar de bodem was niet te zien. Er liep een paadje naar beneden dat ik afliep, tamelijk 
steil met scherpe zigzagbochten, maar veel belopen en dus ongevaarlijk als men niet keek, want het 
bestond uit losse modder en was 30 cm breed, een misstap had een val ten gevolge waarvan het eind 
niet te benaderen was.  
Tenslotte liep het goede pad weer langzaam omhoog. Een ander recht toe naar beneden langs een 
helling van nog geen 20 graden. Heel voorzichtig, vasthoudend aan takken en wortels waarvan eerst 
de sterkte beproefd moest worden, de voeten steeds in kleine uithollingen plaatsend, ging ik naar be-
neden. Al gauw dreef ik van het zweet, één misstap immers en de gevolgen waren niet te overzien. 
Maar het pad werd nog slechter, de struiken boden steeds minder houvast, tot ik helemaal geen steun 
meer had en ik mij liet vallen, tot 2 meter lager een stevige boom mij opving, dat was onherroepelijk 
het einde. Tussen de dichte begroeiing door was nog geen bodem te bekennen, maar wel dat onder 
mij een eindeloze rotswand loodrecht was. Een angstwekkend gezicht, zo’n bodemloze diepte en zo 
vlug als ik kon klauterde ik weer omhoog, wat gemakkelijker ging.  
Maar ik wilde naar de waterval, die alleen af en toe tussen het groen doorschemerde, zodat ik het an-
dere pad maar weer volgde, dat algauw weer naar beneden voerde. Echter niet voor lang, toen ging 
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het weer omhoog en weer een ander naar beneden, wel beter als het vorige. Dat scheen echter maar 
zo, want na een even zware daling als klimpartij stond ik weer op het pad. Oververmoeid en trillend op 
mijn benen van inspanning. Weer ging ik het oude pad verder op totdat er een klein paadje doorheen 
liep en een mooi breed pad naar beneden voerde. Ook dat duurde echter niet lang of het werd slecht-
er. Blijkbaar had er een aardverschuiving plaats gehad, zodat het een pad van 2 meter leek, maar 
glad en met weinig steun voor de voeten en gammele planten langs de kanten, omdat blijkbaar al 
velen tevergeefs langs dezelfde paden zijn afgedaald om dood te lopen. Daarbij was het nog erg glib-
berig omdat er water langs sijpelde.  
Mijn krachten raakten op, zodat ik trillend van inspanning heel langzaam en voorzichtig afdaalde tot ik 
zonder de minste houvast tegen een recht stukje rots opstond. Op een stuk steen zo klein dat het on-
der mijn 2 voeten schuilging, met daaronder een duizelingwekkende diepte zonder eind, nog angst-
wekkender dan de eerste 10 meter, alle plantengroei was weggeschoven. Daar vlak naast echter 
scheen het mogelijk nog dieper te dalen. Ik moest met een grote stap op een uitstekend stuk steen 
stappen van nog geen voet breed, dat een stukje uitstak onder een groot rotsblok. Dat was echter niet 
voldoende om het evenwicht te bewaren, zodat ik meteen moest doorzetten en mij moest laten vallen 
op de helling en daarbij meteen een paar takken vastgrijpen, omdat de helling mij zeker niet zou houd-
en. Het lukte en zonder mijn schouder tegen het rotsblok te stoten, wist ik de dubbele stap te nemen 
en een stevige tak te grijpen. Vervolgens wat houvast stampen voor mijn voeten en ik zat stevig en 
kon even rusten en de situatie overzien.  
Niet lang echter, tien meter lager was er wel te komen, maar dan was er weer die onmogelijke rots-
wand. Bovendien put zoiets enorm uit en kan men dan weinig meer hebben. Nog geen 50 meter 
verder donderde het water naar beneden met woest geweld, temidden van ontzaglijke rotswanden. 
Het maakte mij duizelig. De diepte onder mij, maar nog meer de steilte die ik al was afgezakt, maakte 
het nog erger. Maar het ergste was, ik zat vast, kon niet naar beneden en niet recht naar boven of 
eerst moest de stap langs het rotsblok weer gemaakt worden, wat veel moeilijker was. Er zat echter 
niets anders op, een klein houvast was er in het blok te vinden, één voet op het uitstekend puntje en 
toen de stap over naar het andere steunpunt, waar ik meteen zo goed als het ging tegen de wand 
kleefde. Het was gelukt, waarna ik als de weerlicht naar boven klom.  
Het paadje boven, daar verwachtte ik al geen goeds meer van. Hoe dichter naar de waterval, hoe 
steiler de wand moest worden, dus hoe minder kans op een pad naar beneden. Maar misschien zou ik 
wat dichter bij de val kunnen komen, zonder dat massa’s groen het uitzicht belemmerden en waar-
achtig… even verder opende het groen zich en lag de waterval in zijn hele pracht vlak voor mij. Daar 
ging ik rustig op een stuk rots zitten om wat bij te komen. In elk geval eerst het trillen eens wat kwijt 
zien te raken. 120 meter hoog moet die waterval zijn, al zou men dat niet zeggen, omdat alles zo ont-
zaglijk groot en machtig was. Het is of daar een 200 meter diepe put in het terrein is geslagen.  
Als iedere kali komt ook deze rustig door haar bedding aanstromen, om plotseling geen grond meer te 
hebben en 30 à 40 meter in flauwe boog neer te storten op een uitstekende rotspunt, waardoor de 
watermassa uiteen slaat en verder stort. Niet meer als een gesloten straal, maar als een dikke bundel 
van loze druppels, aan slierten en strepen die als spietsen wegduiken in het kleine bassin beneden. 
Als een halve cirkel ligt een loodrechte 200 meter hoge wand om de val heen, soms van hard graniet 
begroeid met mos en fijn groen of kaal en gedeeltelijk van zachte steen waar struiken en zelfs bomen 
tegenaan kleven. Buiten de halve cirkel komen de wanden van onder langzaam naar elkaar toe om 
van boven verder uit elkaar te lopen, waardoor hellingen langzaam schuiner worden. Wat echter 
onregelmatig is, zodat er toch nog hele stukken loodrechte rots tussen zitten.  
Verderop wordt het ravijn ondieper, om dan weer als een enorme diepe kloof door een bergweg te 
breken waarachter ze snel neerstort naar het grote dal, dwars door Tjimahi. Het is de kali Tjimahi die 
ontstaat tussen de 2 grote al eerder genoemde bergen en daarom de grootste in de omtrek, al is ze bij 
de waterval nog betrekkelijk in beginstadium, waardoor de straal breed genoeg is om door een buis 
van 1 meter geperst te worden. Het is ook niet de breedte maar de enorme hoogte tussen de reus-
achtige wanden die het geheel zo indrukwekkend maakt. 
Het mooiste echter was dat dit laatste pad wel naar beneden voerde. Langs de steile wand liep een 
fijne waterstraal, die in de loop van de tijd schuinweg een gleuf had uitgevreten in de zachte steen. 
Hierlangs was het gemakkelijk afdalen, vooral omdat ik nieuwe, zwaar bespijkerde bergschoenen 
aanhad.  
Zo’n 80 meter afdalen en ik stond beneden, nog geen 20 meter van de waterval. De kracht en snel-
heid waarmee het water neerstortte trok ook een hoeveelheid lucht mee naar beneden die, gemengd 
met het water, snel afkoelde. Beneden werd die lucht opzij geslagen, maar nam daarbij een hoeveel-
heid van de verpulverde straal mee. Het was beneden dan ook of er een stevige koude wind stond 
met een kille motregen, zoals in het voorjaar in Holland vaak voorkomt.  
Lang bleef ik dan ook niet staan, want het was heel geschikt een zware kou op te lopen. Maar 30 m. 
verder had ik daar geen last meer van. Het was een prachtig gezicht, dat water van zo’n hoogte te 
zien neerkomen tot vlak aan je voeten, precies alsof het recht op je afkwam.  
Toen ik het mooi genoeg vond ging ik weer naar boven, een eindeloze klim. Drijfnat en slingerend op 
mijn benen stond ik eindelijk op de weg.  
Ik moet er wel uitgezien hebben of ik dronken was. Als ik nu weer denk aan de gezichten van de 
inlanders die toevallig de anders stille weg afkwamen! Toch wilde ik meteen doorlopen tot beneden, 
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om mij aan de kali wat te wassen. Onder het lopen kwam ik weer wat bij en stond even later voor de 
grot, iets waar ik niet op had gerekend, anders had ik vast mijn knijpkat meegenomen. Die grot moet 
enorm diep zijn, maar zonder licht is er niets in te beginnen.  
Het was mij teveel moeite in de kali af te dalen, zodat ik maar tegen de brugleuning ging zitten voor 
een half uur rust, want ik had nog een lange mars voor de boeg. Maar ik zat nog geen kwartier of er 
kwam een vrachtauto aan, ik liften en kon mee, al lang lekker, zo’n auto moest in ieder geval naar de 
bewoonde wereld. Maar dat kon mij niet schelen, er zouden altijd wel auto’s zijn om mee naar huis te 
liften.  
De auto stopte voor een loods ergens midden in de rimboe, met in de onmiddellijke omgeving grote 
groentetuinen met vele vernielde gebouwen die men aan het herstellen was. ‘Leger-groentetuinen’ 
stond op een bord aan de ingang. Een gedurfd object, zo ver van de bewoonde wereld met tussen de 
tuin en de demarcatielijn niets dan wildernis. De groente stond er goed voor, overal liepen grote be-
tonnen goten, waardoor het water naar beneden bruiste, met aftakkingen zodat overal op ieder tijdstip 
een akker te bevloeien was.  
De auto moest stenen lossen en koelies laden en ging weer terug naar Tjimahi. Zo op de terugreis 
kon ik nog beter genieten van het prachtige uitzicht van bovenaf naar het dal. Het was alleen jammer 
dat de hele dag het weer zo donker was, zodoende was het onmogelijk om foto’s te maken, terwijl dat 
de bedoeling was geweest. Maar toch was het een prachttocht geweest.  
Liftend kwam ik weer thuis, waar bleek dat veel jongens ook wel zin in deze tocht hadden, maar ik 
was blij alleen te zijn geweest. Met anderen erbij heb ik nog nooit een tocht ten einde kunnen breng-
en. De meesten geven het te gauw op. Maar nu ik de mogelijkheden van liften en de wegen ken, is 
het nog weleens te wagen met enige anderen.  
Ondertussen had ik meer van mijzelf gevergd dan ik had verwacht, want de hele avond was het of al 
mijn ledematen van lood waren, wat mij nog zelden is gebeurd en ik lag dan ook al vroeg op bed.  
 

                                                             
De waterval van Tjisaroea. 

Donderdag, 10 juli 1947 - Lembang 
De Republiek heeft toegegeven aan alle eisen, waardoor er een verwarde stemming is ontstaan. De 
een zegt: “Nu worden wij snel gedemobiliseerd”, een ander “Nu gaan we gauw het binnenland in”. 
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Maar iedereen is het erover eens dat het getreuzel van onze regering de laatste weken, na de besliste 
uitspraak dat het nu afgemaakt zou worden, wel zal doorzetten, zodat er voorlopig wel weer tot en met 
onderhandeld zal worden. 
 

Vrijdag, 11 juli 1947 - Lembang 
Vanavond heeft 11-R.I haar 2-jarig bestaan gevierd. Daarvoor was er een groot feest in Bandoeng, 
waaraan allen meededen, waardoor 2-4RI voor 1 dag de wachten overnam.  
Ik moest ook op wacht, met 7 man bij een boerderij op Lembang. Het is tevens een buitenpost, 5 
kilometer verder ligt de demarcatielijn. Dat deze post er zover vanaf ligt, komt omdat er verderop niets 
dan rimboe van de Tangkoeban Prahoe ligt. Om 15.00 uur namen wij de wacht over. Het wachtlokaal 
is een ruime kamer van de hoofdwoning van de boerderij, waarin 11-R.I. ligt met 1 peloton. Er staan 
voldoende stoelen en tafels en een radio, best uit te houden. De boerderij had voor de oorlog 300 
koeien, nu weer 70, Ze staan allemaal op stal. Die stallen zijn lange gebouwen waarin de koeien staan 
met de koppen naar de buitenmuren. 2 rijen op houten beunen, een eindje boven de grond, zodat hun 
vuil er onderdoor wegloopt en er geen stro nodig is. Men heeft hierdoor nog geen tiende deel land 
nodig van wat men gebruikt in Holland. Het gras groeit altijd maar door, in topsnelheid. Het is een 
soort olifantsgras van 2 meter hoog, zoiets als een kruising tussen maïs en riet, al is het zachter. Dat 
wordt door koelies gesneden en in de bakken gegooid. Wij zitten hier op het hoogste punt van de 
Lembang-hoogvlakte. Voor ons naar het noorden ligt de Tangkoeban prahoe. We zitten op de 
onderste hellingen van deze reuzenvlakte. De glooiende helling is bedekt met grasvelden, dennen- en 
oerbossen en wordt doorsneden door vele diepe ravijnen. Meer naar het westen ligt de woeste 
Boerangrang en helemaal west kijkt men in het dal, meer dan 1000 m, maar dat is ver weg. En nog 
verder, helemaal op de achtergrond ligt in een waas de voor ons nog onvergetelijke ‘Gedeh’, die zo 
lang onze beste vriend was. Naar het zuiden ligt een ondiep dal, de eigenlijke Lembang-vlakte vol 
tuinen en boerderijen, al is het meeste nog verwaarloosd. Erachter ligt een heuvelkam van niet meer 
dan 100 meter, waarop de sterrenwacht ligt. Achter deze heuvelkam ligt Bandoeng in het grote dal en 
ver daarachter weer de grote bergketens, beheerst door de Malabar, waarvan de top en die van de 
omliggende bergen zichtbaar is. Meer naar het oosten wordt de heuvelkam hoger, met hier en daar 
grillige krijtrotsen ertussen, tot deze kam eindigt in een hoge spitse berg van oerwoud. Daarnaast, pal 
oost ligt een diep dal. Het is of de smalle Lembang-vlakte als een waaier naar beneden vloeit om in de 
verte tegen de bergen te stoten. Het is een sprookjesland, waar men niet moe van wordt om naar te 
kijken. Vol tegenstellingen en afwisseling en hoog, zeker 1800 à 2000 meter zitten wij hier en reeds bij 
het invallen van de duisternis was het koud. Van 20.00 tot 21.00 uur zat ik op post met een wollen trui 
en winterjas aan, wat niets teveel was. Het was stikdonker en in de verte klonken af en toe zware 
dreunen of een schot. De T.R.I. was blijkbaar weer aan het opblazen, al is het schieten raadselachtig. 
 

 
Op wacht met winterjas in de vroege morgen, hoog op de Tangkoeban Prahoe. 

 
Zaterdag, 12 juli 1947 - Lembang 
Van 2.00 tot 3.00 uur de afgelopen nacht zat ik weer op post. Diep weggedoken in de dikke winterjas, 
de kraag op, want het was gemeen koud. De vorige posten meldden af en toe schieten, maar ik hoor- 
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de niets. De maan stond hoog aan de hemel, de demarcatielijn was niet ver, de kou, de wazige sil-
houetten van de reuzenbergen, de peilloze diepten van de dalen en het zachte gesjirp van krekels ver 
weg door de diepe stilte en verre kou, het was allemaal mooi eindelijk weer eens niet doelloos op 
wacht te zitten. Hier zal niet gauw iets gebeuren. Het is toch een post om het achterland te 
beschermen. Hier komt weer een glimp terug van de spanning en romantiek van een half jaar terug, 
maar in deze koude maanwacht het meest van de romantiek. Ik was nog maar net van post toen uit 
het oosten een hevig automatisch vuren klonk, met onregelmatige tussenpozen. Het zijn verschillende 
wapens en het gaat uren door. Wij woest, want daar ergens moet een wacht van onze 1

e
 compagnie 

zitten. Wij menen dat zij het doen en daarmee even ons bataljon te schande maken, want 11-R.I. zei 
dat er nooit iets gebeurt. Maar later bleek dat zij in het geheel niet hadden geschoten, het was over de 
demarcatielijn geweest. Blijkbaar was daar wat onenigheid geweest. 11-R.I. heeft goed gefeest. Het 
zijn meest jongens uit Overijssel, gemiddeld steviger en ruwer dan van 2-4 R.I, maar beste 
kameraden. Er was eerst een revue geweest, daarna feesten en dansen tot 0.30 uur, wat best ging. 
Daarna werden de meisjes thuisgebracht en ging het feest nog wat door, waarbij de achtergebleven 
jongens zich flink weerden, zodat de meesten op hun kop thuiskwamen. Van 1.30 tot 4.00 uur zaten 
wij in de drukte, toen lag alles in diepe rust. Ik had van 23.00 tot 1.30 uur wat geslapen, maar had na 
de wacht van 3.00 uur geen zin meer. In het wachtlokaal drong de kou niet door. Hoe dat mogelijk 
was begrijp ik nog niet, maar het was wel zo prettig. 50 meter van de wacht staat een gedenknaald 
boven het graf van een Duitse professor, de man die de kinine uitvond en de rubber in Indië bracht, 
een van Indisch grootste mannen. De Jap had een diep ontzag voor deze pionier. Geen soldaat die 
voor het eerst op Lembang kwam of eerst moest hij dit graf bezoeken. Tegen de morgen was het weer 
glashelder, wat de laatste tijd niet veel meer gebeurt, maar het was gemeen koud. Toen ik in mijn trui 
buiten kwam, vluchtte ik weer vlug om mijn jas te halen. De zon kwam op achter een uitloper van de 
grote vulkaan. In de dalen trokken nevels op, die al gauw massieve wolkenbanken werden. Eerst 
werden de verre bergketens verlicht, daarna de top van de Boerangrang en de stralen kropen naar 
beneden. Strepen begonnen op de Tangkoeban Prahoe te komen en werden breder.  
Zo ging het door tot eindelijk de zon over de bergrand kwam om al meteen warmte aan te voeren en 
na een kwartier was het met de kou gedaan. De wolken trokken op uit de dalen en wondermooi 
tekenden de schaduwen van de donkere ravijnen in de verlichte berghellingen. Een heerlijke tropen-
ochtend. 
Wij luisterden naar de nieuwsberichten, vooral die van de Republiek waren prachtig, Goebels zou er 
jaloers op zijn geweest. Ze meldden het overlopen van honderden inlandse soldaten naar de T.R.I. en 
het gevangen nemen van grote groepen Hollandse soldaten, die hadden geweigerd hun Indonesische 
broeders te bevechten. En een stuk uit “De Waarheid”, waarin een sergeant schreef hoe in Buitenzorg 
brood en vlaggetjes werden uitgedeeld als de mensen maar wilden meelopen in de Pasoendan-
optocht. Nog meer van dergelijke propaganda-praat hadden ze. Om 12.00 uur werden wij alweer door 
de 11-R.I. afgelost, maar pas om 15.00 uur kwamen de auto’s, al hadden wij veel eerder gebeld, echt 
leger! 
Om 18.30 uur stond weer een hele colonne auto’s klaar. Er was cabaret voor 2-4 R.I. in de stad.   
De colonne trok nogal bekijks, omdat het de tweede keer al was, de vorige dag 11-R.I. naar het feest. 
Toen hadden zij auto’s van ons, nu wij van hen.  
Het cabaret is een mooie avond geworden. Vooral “de Rossini’s”, een broer en zus op de harmonica, 
waren geweldig. Ook 2 acrobaten en een meisje deden pracht-staaltjes en ook de cabaretier was 
prima.  
 
Zondag, 13 juli 1947, Padaroela (Padalarang?) 
Vandaag een kalme zondag gehad zonder nieuws. 
 
Maandag, 14 juli 1947 
Ik heb weer een pakket met wat spullen verstuurd, die mij hier tot last zijn, een paar Indische wapens, 
het blad, een paar delen van het vizierstel en een paar goede sokken.  
Vanavond op wacht gegaan naar de “W”-brigade. 
In Nederland krijgt men eindelijk door dat beloften van de Republiek niets waard zijn als men er niet 
de verplichting aan vast maakt het ook spoedig uit te voeren. Men wil data vaststellen, dat is een goed 
idee want de Republiek is beslist niet van plan haar beloften na te komen.  
De rede van Soekarno was duidelijk genoeg, die zei “We hebben bewezen hoe wij onze plichten kun-
nen nakomen bij de uitlevering van de Jappen aan de Engelsen”. In werkelijkheid heeft de Republiek 
daar niets aan gedaan, dat zegt dus genoeg. Bovendien klinken nog steeds in de verte zware dreunen 
als bruggen en wegen over de demarcatielijn in de lucht vliegen.  
De afgelopen week is alleen in het rayon Bandoeng al 8 keer gevochten, al merken wij daar niets van 
en het aantal doden aan onze kant neemt steeds toe. Het is groter dan indertijd de zwaarste gevecht-
en. 
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Dinsdag, 15 juli 1947 
Vanmiddag kwam bij de staf “W”-brigade waar wij de wacht hadden, een ordonnans aanstuiven met 
het bericht dat er te Padalarang gevochten werd. Er werd weer 1 gevangene binnen gebracht. Ook 
dat is weer een normaal beeld. Uit alle hoeken haalt men voortdurend geïnfiltreerde T.R.I. 
Toch is de spanning weer weg. Wij denken voorlopig niet meer aan vechten. Nederland heeft de slap-
ste regering sinds 50 jaar.  
Nederland is op het ogenblik het goedkoopste land in Europa. Het best geordend en economisch ver 
op alle landen vooruit. Dat is het werk van enkele doorzetters, waardoor wij het vertrouwen van de 
gehele wereld hebben in ons industrieel herstel. Toch durft Amerika ons geen lening te geven. Ze 
heeft geen vertrouwen in een regering zonder doorzettingsvermogen of durf. 
Ook in Holland scheldt men daarop en vergeet dat men die regering zelf heeft gekozen. Je hoeft de 
kranten maar te lezen om te weten dat de Hollandse arbeiders en vooral de jeugd even lui als slap 
zijn. Logisch dat ze geen betere regering konden voortbrengen. Wie hier, waar iedereen zit te spring-
en om aan te pakken, leest over de futloosheid van de Hollandse jeugd, haalt zijn schouders op. Voor 
ons blijft het iets onbegrijpelijks. Ondertussen zitten wij hier met de slappe politiek die daar het gevolg 
van is.  
Ik kreeg een brief van Kees, dat hij en Koosje gauw voor de wet gaan trouwen en een huis hebben. 
Het begin is er dus, de hoofdzaak zal ook wel geen twee maanden meer duren. 
Een oud kennisje uit Hoorn, het meisje waar Jan Duivenstijn enige tijd mee was en die zo af en toe 
eens schrijft over de Hoornse nieuwtjes, houdt veel van bloemen en stuurde mij weleens een eerste 
sneeuwklokje of zo en vroeg dan eens wat terug te sturen, wat ik weleens deed. Zij heeft uit een van 
deze bloemen de zaadjes aan het groeien gekregen, zodat nu in Hoorn mijn Indische planten groeien, 
al weet ik niet wat voor soort. Dat zal ze sturen als zij ze in bloei kan krijgen. Wel interessant. 
 
Woensdag, 16 juli 1947 
Onze majoor pelotonscommandant is adjudant geworden, wat hij wel heeft verdiend. Het gaf heel wat 
gelach toen hij vanmorgen op de kamer kwam, waar wij ons steeds vergisten en ‘majoor’ zeiden. Hij 
had zeker 1 ster verdiend, maar struikelde over ‘geen 5 jaar HBS’; nu zit hij op een eindrang en kan 
niet hoger meer. De KNIL kent als compensatie nog de onderluitenant, die mogen zowel in de 
officiers- als onderofficiersmess komen, maar de KL kent dat niet.  
Vanmorgen moest ik voor inspectie naar de tandarts, maar het viel mee, een beetje tandsteen, verder 
was alles nog in orde. 
Vanavond weer naar mijn kennis, de familie “Pfals”, geweest en een gezellige avond gehad. Er was 
nog meer visite, meisjes, jongens en oudere mannen, zodat er druk gediscussieerd werd. Iemand had 
voor ƒ30.000,- een huis met loodsen gekocht om een graanfabriek op te zetten. Geld is toch niets 
waard, zoiets is heel gewoon. 
 

 De familie Pfalz. 
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Donderdag, 17 juli 1947 
Vandaag is Koosje dus voor de wet getrouwd, als alles goed is. Getrouwd, terwijl hier de kanonnen 
bulderden en jagers gierend lood spuwden. Zo draait alles door. 
Wij hadden een oefening terwijl heel in de verte, aan de overzijde van het dal, ver achter Bandoeng, 
daar waar de hellingen van de Malabar in het dal uitlopen, de kanonnen de hele morgen stonden te 
daveren. Wij geloofden al dadelijk niet aan een oefening, daarvoor was het vuur te zwaar en te aan-
houdend. Bovendien ligt daar Dajenhollot, een plaats met een beruchte naam, waar vorige week acht 
keer gevochten is.  
Vanavond hoorden wij, dat er tegen T.R.I. was gevochten met artillerie, Piper-cubs en jagers en met 
de infanterie er onderdoor. In de namiddag was het vuren gestaakt. Wij hebben niets gehoord van 
doden of gewonden aan onze zijde, maar bij de T.R.I. was het behoorlijk.  
De politieke spanning is heviger dan ooit. De Republiek heeft alle voorstellen verworpen en voor het 
eerst heeft onze regering openlijk met geweld gedreigd. Militair echter is alles hetzelfde, zo’n gevecht 
als te Dajenhollot telt niet mee. Dat is een grensincident, zoals steeds voorkomt. De Republiek heeft 
geweigerd een eind aan deze incidenten te maken, vrij logisch, zij is niet in staat daar een eind aan te 
maken.  
Willem schreef dat 3-12R.I. binnenkort 3-4 R.I wordt. Het kan wonderlijk gaan, via KP, BI, Purmerend, 
Hoorn, mariniers, GBI, Indië kwam ik in het 4

e
 regiment en gaat Willem via BI-Amsterdam, E.M-Indië, 

opleiding dienstplichtigen, 1
e
 divisie, EM ook in het 4

e
 regiment terechtgekomen. 

 
Vrijdag, 18 juli 1947 
Vanmorgen werden wij al vroeg gewekt voor een oefening. Ik had kamerwacht en viel er buiten, wat 
goed uitkwam, want onze baboe is er vandoor en nu is er wel een nieuwe, maar die bezit geen strijk-
ijzer, zodat wij maar hebben besloten er zelf een te kopen en zoiets is mijn werk altijd. Er bleven toch 
nog een paar jongens thuis die naar de tandarts moesten. Tegen die tijd echter kon ik wel weer terug 
zijn.  
Het valt niet mee zo’n opgaaf, dat vereist geduld en uitkijken. Alle straten met Chinese toko’s ben ik 
zo’n beetje door geweest. Nieuwe strijkijzers waren er genoeg voor ƒ25,-; oude ook voor ƒ12,- tot 
ƒ15,-, allemaal heel oud, tot ik er eindelijk 3 vond staan, 2 nogal aan de maat en ook niet best, maar 
beter als die doorgeroeste dingen elders. Ze kosten ƒ15,-, maar een iets kleinere was maar ƒ10,-, 
maar veel beter. Het deksel zat los, wat echter met een kleinigheid weer te maken was. Ik had wel 1½ 
uur werk gehad, maar ƒ5,- verdiend en we hadden een beter instrument. 
 
Vanmiddag zat ik steeds alleen, iedereen was weg naar de voetbalmatch, 1-4 R.I. tegen 2-4 R.I. om 
het kampioenschap “W”-brigade. 2-4 R.I. is kampioen geworden met 5-1 na een spannende en sport-
ieve wedstrijd die werd uitgezonden door radio Bandoeng.  
De jongens die niet uit waren naar de stad, waren vanavond weer weg, want er was een goochelaar in 
de kantine. 
De berichten waren vanavond wel heel erg alarmerend. In Tjisaroea, 7 km van hier is een kampong 
geplunderd en verbrand, even buiten de stad een textielfabriek opgeblazen en in de stad bij de pasar 
een man met landmijnen in zijn pikolan aangehouden. De regering heeft de Republiek gedreigd en 
een ultimatum gesteld dat onmiddellijk het staakt het vuren moet afkomen, dat wordt nu de 3

e
 maand. 

Zal niets geven, de Republiek heeft zijn troepen niet in hun macht.  
Om Bandoeng is de avondklok ingesteld, wat neerkomt op een staat van beleg. Overal wordt de be-
volking onrustig onder de steeds toenemende terreur. Nu lijkt het allemaal weer erger dan het is, want 
zonder krant of radio zouden wij van dit alles niets merken, behalve het schieten en de ontploffingen, 
die echter meestal 20 of 30 km verder zijn. 
 
Zaterdag, 19 juli 1947 
Ben Koeter, een KP-er uit Monnikendam, waar hij onderduiker was (hij komt eigenlijk uit het Gooi), is 
sergeant geworden. Hij is de enige van onze compagnie die zwaar gewond is geweest. Het hele 
peloton is blij want het is veruit de beste die we hebben. Ondanks HBS en Technische school is hij 
een doodgewone kameraad en een vuurvreter, die er ook zo snel mogelijk op los wil gaan; niet in het 
minst om zich te wreken voor de kogel door zijn long.  
Hij heeft altijd zijn best gedaan, maar nooit om op te vallen, en is daardoor nu pas sergeant, terwijl 
vele strooplikkers die veel minder waard zijn al met 2 sterren lopen. 
 
Vanmorgen was er weer inspectie, dat is weleens goed op z’n tijd. Ik barst van de spullen en dat geeft 
op den duur een grote bende en van opruimen komt niets, maar op zo’n inspectie-ochtend moet ik wel 
opruimen en dan gaat het ook vlot en ziet alles er weer eens prima uit. 
 
Vanavond moest het grootste deel op wacht, maar ik was vrij en ging met Mart van Etten naar de 
stad. Om 23.00 uur thuis, vroegen wij of er nog nieuws was. Maar niemand wist iets, of had iets ge-
hoord. Er schenen dus geen belangrijke militaire of politieke beslissingen te zijn geweest.  
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Even later echter komt de sergeant zeggen dat op het compagniebureau de kisten weer beschilderd 
werden en dat er wacht moest komen voor infanterie 1 in Tjimahi, om 5.30 uur morgenochtend. Dat 
kan niet anders betekenen dan dat Infanterie 1 moet pakken en dat is het actiebataljon. 
Morgenmiddag om 13.30 uur is er appèl en moet iedereen thuis zijn. De stemming is meteen omge-
slagen en iedereen hoopt weer. Ook zijn de cursussen uitgesteld en de afwezige jongens terug ge-
roepen naar de onderdelen. Er hangt iets in de lucht, dreigender dan 2 weken geleden! 
 
Zondag, 20 juli 1947, Padasoeka 
Het was een heerlijke morgen toen wij om 7.30 uur uit bed kwamen. Ik had zeldzaam goed geslapen 
en was heerlijk fit. Ik was alleen over als soldaat, met enige sergeanten en een korporaal. De laatste 
twee jongens waren om 5.30 uur op wacht gegaan voor Infanterie 1.  
Het had geregend, zodat het fris maar helemaal niet koud was, heel stil en geen wind. De hele natuur 
was fris en vredig, maar de mensen waren minder vredig. Af en toe ging een auto met jongens bepakt 
en bezakt naar boven, allemaal van speciale corpsen, meest E.M.  
Er reden geen wagens naar de kerk, zodat wij moesten liften, wat ik niet aandurfde, omdat het moeilijk 
terugliften was en ik was kamerwacht. Er moest door de radio zijn gegaan dat de Republiek weer 3 
dagen de tijd had gekregen, waardoor iedereen weer ging twijfelen.  
Tegen de middag vertelden enige mannen die in de stad waren geweest, dat het er druk was met 
militaire wagens, allemaal met rollen prikkeldraad voorop, dat hebben alleen frontwagens. Infanterie 1 
en Infanterie 5 stonden geheel gepakt en Radio Bandoeng was voor een deel van de dag uitge- 
schakeld om de vele militaire zenders niet te storen.  
De stemming is prima, iedereen verlangt ernaar om het bericht van de opmars te horen om een eind 
aan de onzekerheid te maken, daarna denkt men wel verder. Behalve onze 2

e
 sectie, ik ben blij daar 

uit te zijn. Die geloven nog dat het niet doorgaat en dat ze met november op de boot zitten. Hoofd-
zakelijk is dat het werk van Meindert en van nog een, die zien er geweldig tegenop en hopen tegen 
beter weten in dat het niet doorgaat, waardoor ze de stemming van de hele sectie drukken. 
 

 
Laatste appèl voor de opmars, Jantje als 2

e
 van rechts. Ik sta met de Bren links van hem. 

 
Om 13.30 uur moesten wij allemaal aangetreden staan, met volle uitrusting en alles verpakt. Kisten, 
meubels en kidbags worden opgeslagen als het nodig is. 
Om 17.00 uur ben ik er snel vandoor gegaan, wij hoefden niet thuis te blijven en ik wilde nog even 
naar mijn kennis.  
’s Middags nam het vervoer van de troepen, materiaal en munitie steeds toe. Toen ik bij mijn kennis 
was, kwam er weer een hele colonne van Infanterie 1, het hele bataljon, naar boven. Wij keken wel 
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wat raar. Wat moesten al deze troepen op Lembang? Wel het laatste punt om een aanval te begin-
nen, zo oppervlakkig bekeken.  
Later op de avond volgde de ene colonne artillerie op de andere. Het oude moedertje hoopte zo dat ik 
maar niet weg moest, dat vond ze vreselijk. Die zat ook al in de zorg over haar zoon, die ’s middags 
weggehaald was met de auto en niet thuis gekomen. Bij de vorige spannende dagen was hij ook 2 
dagen weggebleven voor een geheime missie naar Tjiandjoer.   
Ik was te laat voor de nieuwsberichten, maar hoorde radio Djokja, die hevig tekeer ging en massa’s 
onzin brulde, blijkbaar om de Hollandse troepen in de war te brengen. Ze verklaarden dat generaal 
Spoor was afgetreden. Toen ik wegging was ik al bang dat er misschien geen bussen zouden rijden 
en 2 jongens zeiden al 2 uur te staan liften. Ik nam het risico maar niet en begon aan de klim, het was 
maar 3 kilometer. Algauw haalde ik enige inlanders in van onze Support Compagnie, dat zijn lui als 
van de Duitse O.T. Ze kunnen met alle wapens omgaan, maar zijn er vooral om te werken. Ze hadden 
al vanaf Andir gelopen. Samen gingen we verder, maar niet voor lang. Toevallig kwam er een kleine 
wagen van de Support, die ons meenam. 
Er wordt nu door bijna niemand meer aan getwijfeld dat er morgen veel gaat gebeuren. 
 
Maandag, 21 juli 1947 
De meeste jongens hebben slecht geslapen. Niet zozeer door de toestand, maar door het helse 
kabaal op de weg, waarlangs de gehele nacht zwaar materiaal optrok onder het zware geluid van de 
zwoegende motoren. Alles moest ingepakt blijven, werd al bij het wakker maken gezegd. In de verte 
dreunde onophoudelijk de artillerie en af en toe klonk een zware mitrailleur.  
 
Om 9.00 uur moesten wij bijeen komen en hield de kapitein een toespraak. Eerst las hij de dagorder 
van generaal Spoor voor, waarna hij de zaak uiteen zette en sprak over de rede van minister Beel.  
De kanonnen die wij de hele dag hebben gehoord waren van de V-brigade, die bij Atjoengbroen tegen 
zware tegenstand vecht.  
Van de “W”-brigade is 11-R.I. over de Tangkoeban Prahoe getrokken en Infanterie 1 erlangs. In zo 
snel mogelijk tempo wordt opgerukt om binnen enkele dagen de 100 km naar de zee af te leggen. 
Reeds zijn die ver in het binnenland, maar hebben nog weinig tegenstand ontmoet. 1-4 R.I. is hen 
vanmorgen gevolgd en morgen gaan wij naar Lembang. Ook de pater is er geweest en heeft 
gesproken en een algehele absolutie gegeven.  
 
Eindelijk is het dan een feit geworden, zal er vrede komen en wij ons werk, waarvoor wij kwamen 
kunnen afmaken? Maar eerst zal er nog het nodige gevochten moeten worden. Hier wordt daar 
nauwelijks aan gedacht. 1-4 R.I. passeerde buiten vrolijk vanonder de zeilen, maar toch is de stem-
ming iets ernstiger. Bijna alle jongens zitten met de vraag “hoe zal men het thuis opvatten?” Voor ons 
was het 14.00 uur, in Holland 20.00 uur toen Beel sprak en menigeen rekent erop dat ze thuis niet 
geslapen hebben. Het wordt immers altijd veel erger gemaakt dan het is.  
Het is mogelijk dat ik met enige weken Willem ontmoet. Wij trekken op naar het zelfde punt.  
Het weer zit buitengewoon tegen; bijna de hele dag zachte regen met lage luchten, zodat op deze be-
langrijke dag steun van vliegtuigen niet mogelijk is. Maar de troepen zijn er wel op aangewezen voor 
dropping. 
 
Dinsdag, 22 juli 1947- Politionele actie. 
Het was de bedoeling dat wij vandaag naar Lembang zouden gaan om morgen op te rukken. Maar 
onze 4

e
 compagnie had een gehele dag de Genie beveiligd en die taak moesten wij gisteravond over-

nemen.  
Om 18.30 uur stonden wij gepakt klaar; onze kisten en kidbags opgeslagen, volle uitrusting en rugzak 
op. In de auto onder voortdurende regen gingen we naar boven. Onze auto was dicht, maar in de 
andere wagens regenden de jongens drijfnat en het was koud en pikdonker. We gingen Lembang 
voorbij, de vulkaan op tot 1 km van de krater, waar een dwarsweg afliep, dat was de demarcatielijn. 
En nog steeds gingen we verder, aan gevaar werd niet gedacht, want alle lichten brandden en er 
werden alleen maar grappen gemaakt, zoals dat steeds bij een verhuizing gaat.  
De weg liep meer af, steeds tussen de dichte bossen door tot wij halt hielden, achter een konvooi met 
geniemateriaal. Wij stapten uit en stonden in het stikdonker op de smalle steile weg, de weg waar-
langs 11-R.I. was opgerukt. Zwaar bepakt gingen we te voet verder, aan één kant de auto’s, aan de 
andere kant een donkergroene muur. Even verder moesten we tot de enkels door de modder. Daarna 
weer langs auto’s, soms gierde een of andere radio of was men aan het thee zetten in speciale 
wagens. Na 1 km kwam weer een modderpoel, daarover stonden ook nog enige wagens, maar dat 
was tevens het eindpunt. 
 
2 pelotons kregen de wacht, ons peloton de beveiliging van de colonne, 2 uur patrouilleren, 4 uur rust. 
Het werd een slechte nacht, alles was drijfnat en op een zeiltje gingen de jongens op de grond liggen, 
maar werden algauw steen en steenkoud. Het was onmogelijk om zo te slapen.  
Onze sectie had de eerste patrouille, ik was blij toen die erop zat en was bekaf. Na een kwartier lopen 
was ik warm en na 5 minuten rust weer koud. Daarna zochten wij een auto met balken, wat beter lag 
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dan op de grond, al waren de balken ook nat. Gelukkig regende het niet meer sinds het uitstappen. 
Met het zeiltje om ons heen geslagen, probeerden wij te slapen. Ik sliep al gauw maar werd na een 
half uur alweer wakker. De vermoeidheid was gelukkig grotendeels weg, maar ik was versteend. 
Overal lagen chauffeurs in de cabines te slapen. Die zetten af en toe hun motor een tijdje aan om wat 
warmte te maken en af en toe klonk een zwaar gedreun en gefluit, dan vuurde de artillerie een salvo 
af. Even ben ik rond gelopen, toen ging ik weer liggen, maar sloeg ook de klamboe (muskietengaas) 
om mij heen en zo ging het iets beter. 
 
11-R.I. was ’s morgens opgerukt. Bij tegenstand steunde de artillerie, maar veel tegenstand was er 
niet. Ze waren lopend, bepakt, met veel koelies om reservespullen te dragen. Voorop mijnenruimers, 
die heel wat vliegtuigbommen opspoorden. Alle bruggen waren vernield en hier en daar stukken weg 
van 10 meter lengte en 5 meter diep weggegraven en af en toe prikkeldraadversperringen, met overal 
bomen over de weg. We kunnen er niet uit op maken welke versperringen door de T.R.I. zijn aange-
legd. Waarschijnlijk zijn de meesten nog door de KNIL aangelegd in de strijd tegen de Jap en heeft de 
Jap er nooit iets aan gedaan en heeft de T.R.I. er alleen vliegtuigbommen ingelegd.  
Vele versperringen zijn van ouderdom vergaan en de weg is geheel verweerd en dichtgegroeid, soms 
weggespoeld, maar nergens stuk gereden. Ze zijn opgetrokken langs de weg, zodat de T.R.I. overal 
aan de weg terug zou kunnen komen, maar er gebeurde niets.  
Na een paar uur was het weer onze beurt om te patrouilleren, maar nu gooiden wij nog een groot deel 
van de uitrusting af, wat behoorlijk verlichtte. Na afloop gingen wij nog wat slapen. We waren gekraakt 
toen wij wakker werden.  
Met vreugde werd het zonnetje begroet die de kou wat verdreef, al duurde het heel lang voor wij in de 
holle weg de eerste stralen vingen. Om 8.00 uur moest onze sectie starten met de verkenning.  
Met enige hogeren van de Genie werd de weg verkend op een afstand van zeker 5 km waarin een 
grote brug was opgeblazen, 4 kleine bruggetjes met 2 tankvallen en 10 meter brede prikkeldraadover-
spanning en overal bomen. 
 
Het ging langzaam en we moesten opletten maar er gebeurde niets, ook niet toen wij door een grote 
kampong trokken. Deze kampong was al heel lang verlaten, alleen had er wat T.R.I. gelegen. In deze 
kampong had 11-R.I. de nacht doorgebracht, maar was om 6.00 uur doorgetrokken.  
Steeds naar het noorden, recht op zee aan. Moederziel alleen zat daar een jongen van de 2

e
 divisie 

met een kapotte radio, door 11-R.I. achtergelaten. Die was dolblij andere jongens te ontmoeten. 
Voor wij weggingen was ons een groot deel van 1-4-R.I. gepasseerd, man achter man, zwaar bepakt 
met hele colonnes draagkoelies mee. De overvloed van mensen en materiaal voor het vervoer is veel 
waard in dit land. Even verder had 1-4-R.I halt gehouden en waren wij hen op patrouille weer 
gepasseerd. Na ons doel, het einde van de kampong, te hebben bereikt, gingen wij terug. 
’s Morgens was dat nog de uiterste voorpatrouille geweest en toen wij de kampong uitkwamen keken 
de voorposten van 1-4 R.I. raar op dat een gedeelte van 2-4 R.I. hen al was voor geweest. 1-4 R.I. is 
nl. bestemd om 11-R.I. op de voet te volgen.  
De hele terugweg liepen wij nu tegen 1-4 R.I. in, want een heel bataljon achter elkaar is lang. Grappen 
en gezegdes of nieuws vlogen over en weer en dat maakte de terugtocht gezellig en deed de 
vermoeidheid wat vergeten, wat wel nodig was want de zware patrouille na de inspannende 24 uur 
had ons gesloopt, zodat wij dolblij waren eindelijk ergens onder de bomen te kunnen neervallen en te 
horen dat wij de eerste uren rust hadden. Dat was hard nodig. Het was 1 km van de plaats waar wij 
gestart waren bij de eerste modderpoel. Deze modderpoel was ontstaan, evenals de anderen, doordat 
een enorm gat in de weg met een bulldozer was vol geschoven en daarna afgedekt met 
boomstammen. Die waren iets gezakt, waardoor de bovenkomende modder door de auto’s tot pap 
gereden was, mede door de aanhoudende regens van de vorige dag. Daardoor was het geheel zo 
glad geworden dat enkele auto’s afgleden en diep wegzakten. Maar een zware breakdown sleurde 
hen eruit, zelfs wij die toch wel iets gewend zijn, staan hier verstomd van. De ontzaglijke hoeveelheid 
materiaal die hier in actie is gekomen, maar vooral hoe enorm veel daarmee te bereiken is. Zelfs als 
de T.R.I. uit goede soldaten bestond zou ze het met een 10-voudige meerderheid nog af moeten 
leggen tegen zulk materiaal.  
Op de plaats waar wij nu werden neergelegd, was juist de bulldozer aangekomen. In een half uur had 
die over enkele meters alle bomen, soms van een halve meter dik, weggeschoven als lucifers. Het 
was nog maar een lichte, gemaakt van een gewone Caterpillar zoals die normaal voor de landbouw 
gebruikt wordt. Een bomkrater, ontstaan door het laten ontploffen van een als mijn gebruikt projectiel, 
werd in een kwartier gedicht. Dat was vlak voor een opgeblazen grote brug, maar achter de bulldozer 
stonden al de auto’s met baileybruggen en werd er dadelijk met de bouw ervan begonnen.  
Daarvoor echter deed zich het eerste gevaarlijke incident voor, de bulldozer schoof met gemak een 
betonnen bunker die op de weg stond opzij, maar daarmee waren de bewoners van een bijennest in 
de bunker het niet eens en in een ommezien was het instrument evenals de bestuurder overdekt met 
een friemelende laag bijen. De bestuurder was niet toonbaar meer, zijn hoofd was vergroot en zijn 
ogen zaten dicht en de jongen die al dag en nacht in touw was geweest zonder de bulldozer uit 
handen te geven, capituleerde voor deze aanval. Bij het brugbouwen was het nest een voortdurende 
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bedreiging. Eén steentje en het werk zou weer 2 uur stil liggen. De beestjes waren ‘maar’ 4 keer zo 
groot als normale bijen. 
Tot de brug klaar was bleven wij waar we waren en hadden we rust. Het was een hels kabaal van 
bruggenbouwers, stoomhamers om het wegdek op te breken, machine-zagen en de bulldozer. De 
leuning van de andere brug zat in de weg en liet men springen.  
Onze keukenwagen had thee en een kantinewagen zorgde voor limonade en koek. Het eten bestond 
uit restjes rantsoenen in Amerikaanse verpakking, dat zijn 3 dozen van ieder 4x10x25 cm met 4 
biscuitjes, 1 pakje kauwgom, 4 sigaretten, closetpapier, 1 blikje met kaas of ham, ei of ham en vlees, 
zuurtjes of chocolade of toffees, koffie of limonade of bouillon, lucifers, suiker en nog enige van die 
dingen. Van alles een beetje en het lijkt nog niets want het is meest snoep, maar men kan er ruim op 
leven. Het weer was lekker en wij hadden het best naar ons zin, lagen wat of bekeken en bekriti-
seerden het werk. De oorlog was ergens ver weg en geheel vergeten, al dreunde af en toe ook de 
artillerie.  
Ondertussen komen wij niet aan de weet wat er buiten ons gebeurt. Jongens die een halve dag 1 km 
verder lagen, worden als lang niet geziene kennissen begroet en 1 km verder schijnt de wereld op te 
houden. Dat is het leven van een frontsoldaat, want dit is front al lachen wij om het idee. Buiten het 
lawaai dat wij zelf maken is het zo mooi en vredig rondom, zoals wij in lang niet mee maakten. De 
natuur is hier heerlijk.  
Van de brug is een richel overgebleven van 50cm, daar trekken de mannen over die verder gaan. 
Maar ook de paarden van 1-4 R.I. moeten erover, dat valt niet mee, er rolt er een vanaf, 4 meter lager, 
de begeleider eronder, maar beiden mankeren niets, het kan raar lopen.  
Van 11-R.I. vielen er gisteren 3 af, 1 paard was gewond. Vanmorgen vonden wij het met een groot 
verband om het bovenbeen.  
Volgens geruchten moet 11-R.I. niet veel tegenstand hebben en zijn er nog maar 2 lichtgewonden, al 
is er heel wat T.R.I.  in de buurt. De V-brigade moet het enorm zwaar hebben, en veel gewonden. 
Soekaboemi moet zonder veel moeite ingenomen zijn door de E.M. en ook Willem zal wel ergens in 
de Republiek zitten. Wij zijn tevreden en blij, eindelijk gaat ons doel verwezenlijkt worden. Het schijnt 
te mooi om waar te zijn, er is zo lang op gewacht. 
Tegen de avond gaat een deel van ons bataljon verder, de brug over. En als tegen 19.00 uur de brug 
bijna klaar is, breekt ook ons peloton op en gaat verderop Genie beveiligen, die de hele nacht zal 
doorwerken. Onze sectie moet met de 3

e
 naar het laatste bruggetje voor de kampong, daar gaan wij 

liggen langs de kant van de weg. Het is iets lager en al minder koud.  
Op mijn plaats ligt een laag dood gras, een goed hooibed. Er worden posten uitgezet en ik kruip onder 
mijn zeil. 
 
Woensdag, 23 Juli 1947 
Om 21.00 uur gisteravond was het mijn beurt om op wacht te staan tot 22.30 uur. Ik had lekker 
geslapen en werd wel kil en vochtig maar toch niet koud, wakker.  
Waardoor het kwam weet ik nog niet, maar de 1½ uur vlogen om. Jantje, die met mij op wacht stond, 
had last van koorts. Ik dacht eerst aan malaria. ’s Morgens bleek dat velen er last van hadden gehad, 
het zal wel oververmoeidheid geweest zijn. Wel gek dat ik er geen last van heb gehad, terwijl ik meer 
heb moeten sjouwen, vooral de zware bren, waardoor mijn schouder bijna op een windkussen leek. 
Voorheen thuis had ik wel last van die koortsen.  
Toen de wacht erop zat spande ik ook mijn klamboe en kroop helemaal onder het zeil zodat mijn 
warme adem eronder bleef. De grond gaf echter koud op waardoor ik af en toe met een verstijfde zijde 
wakker werd. Een keer draaien en ik sliep weer heerlijk tot ik de volgende keer wakker werd.  
We hadden een goede nacht en ’s morgens was iedereen weer behoorlijk fit en goed uitgeslapen. Het 
was toen echt koud en het was heerlijk rond het warme kampvuur. Het was weer net als op de hoge 
post buiten bij de centrale, ruim een jaar terug. Jantje had de vorige dag het schoonmaaktasje 
vergeten en dat gingen wij, na wat gegeten te hebben, ophalen. Het werd een stevig marsje naar onze 
laatste bivak. Met alleen een geweer en enige patronen was het niet erg. De genie had hard gewerkt: 
een stalen brug van buisijzer en een baileybrug waren bijna klaar en de bulldozer had een heel stuk 
bomen geruimd. Zo’n baileybrug is een mooi ding, het is net meccano en de stukken kunnen door 6 
man handig vervoerd en aangesloten worden. Het geheel wordt op speciale rollen gebouwd en 
eenmaal klaar wordt het reuzengevaarte, gewoon met de hand aan de rol gebracht en over het gat 
geschoven. Daarna halen ze de rollen weg. Het overbodige wordt weer gesloopt en de brug is klaar 
voor het zware verkeer. Er moesten nu nog 3 bruggetjes gemaakt worden met houten balken en de 
weg naar de kampong was klaar.   
Het tasje lag nog waar wij gezeten hadden. We gingen meteen terug en gelijk ging het eerste konvooi 
auto’s over de brug. Wij erop tot de volgende brug die met een half uur klaar zou zijn. Daar lag de rest 
van het peloton die niet zo goed had geslapen door het lawaai van de bruggenbouwers. Zij hadden 
brood en thee staan die wij meteen meenamen naar ons eigen bivak. Een beetje gesjouw met 2 ketels 
over de vele hindernissen. Ze waren niet zwaar zodat het nog meeviel, al was het nog 2 kilometer 
lopen. 
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De stemming was prima vandaag, iedereen was vol goede moed. De genie die nog geen eten had, 
deelde mee met de warme thee en het brood en toen hij zei dat hij ons eten niet op wilde maken, 
kreeg hij naar zijn hoofd: “Eten of moet je een pak op je mieter hebben?” 
Het is weer helemaal een Hollands leven, vol strijd en na-ijver zolang er niets te doen is, maar als één 
grote groep die elkaar helpt waar te helpen is, wanneer dat nodig is. 
Om 9.00 uur kwam onze supportcompagnie met de paarden. Het kostte nogal wat moeite om de 
beesten over het gammele smalle bruggetje te krijgen. Daarachter moesten ook wij aansluiten, de 2

e
 

compagnie zou onze taak overnemen en wij zouden werkelijk rust krijgen in de kampong. Daar 
werden wij ingedeeld in de huizen die doorzocht waren en verder mochten wij op de weg komen. 
Daarbuiten was taboe want het wemelde er van de boobytraps.  
In een huis vond men een hele stapel bommen en de deur was geboobytrapped. Hier en daar staan 
gewone bamboestokjes zomaar in de grond, of een touwtje tussen het gras. Soms een touwtje dat los 
is en als je er tegenaan loopt is het fout. Op de onmogelijkste manieren zijn boobytraps gemaakt, alle 
van vliegtuigbommen, maar ze zijn al even gevaarlijk als de T.R.I. zelf.  
Niemand gaat buiten de veilige zone en zo is er dus geen gevaar. Ondertussen zoekt men met 
detectors alles af. Dat zijn dingen die geweldig gaan zoemen als ze een halve meter van zo’n 
projectiel af zijn. De T.R.I. zelf moet nog veel hopelozer zijn dan wij in onze stoutste dromen hadden 
durven denken, ze denken eenvoudig niet aan tegenstand.  
11-R.I. moet al in Soebang zijn, en het stadje waar de hevigste tegenstand verwacht werd al lang 
gepasseerd zijn. De T.R.I. laat zelfs alle wapens achter en heel 11-R.I. moet zich hebben uitgerust 
met buitgemaakte klewangs. Soebang ligt precies in het midden tussen Bandoeng en de kust. Dat wil 
dus zeggen dat daar 800 man van ons precies midden in het binnenland zitten. Dat noemt men nu 
oorlog! Ook 1-4 schijnt al ver weg te zijn en dit bataljon heeft de hele dag geen steun van artillerie 
gehad omdat het te ver weg was.  
In de middag waren alle bruggen nog heel en de versperringen geruimd, onze auto’s stoomden 
binnen, op de voet gevolgd door de artillerie die nu weer in stelling staat, maar nog niet gebruikt is.  
Met de auto’s kwam voor ons ieder een kidbag mee met ons bed en een deken, zodat wij vannacht 
weer ideaal slapen.  
Vanavond hebben wij ook weer warm eten gehad maar de restjes voedden zo dat niemand nog 
honger had. Deze kampong moet toch wel bewoond geweest zijn. De T.R.I. heeft de bevolking 
meegenomen en deze keren volgens de I.D. morgen terug, al snappen wij niet hoe men in deze wrak-
ke huizen kan wonen. 
De T.R.I. moet wel uit échte soldaten bestaan. Soldaten nemen het onder elkaar niet zo nauw met fat-
soen, maar wat de T.R.I. hier aan tekeningen op de muur heeft aangebracht, heb ik in het smerigste 
tijdschrift in Europa nog nooit gezien. Echt Oosters, reëel, zonder er doekjes om te winden. Deze 
tekeningen zijn ons, toch aan heel wat gewend, zelfs te bar.  
Trouwens, hierin spreekt de Japanse leermeester. Er is zelfs voor gewaarschuwd dat mooie maar 
zieke vrouwen in de gevechtszones geplaatst worden om daarmee het leger te verzwakken. En dat 
zijn gevaarlijkere boobytraps dan bommen.  
 
Donderdag, 24 Juli 1947, Tjiater 
Om 19.00 uur gisteravond ging ik naar bed om om 6.00 uur goed uitgeslapen wakker te worden. 
Gistermiddag hadden wij voor het eerst weer eens ons gezicht en voeten kunnen wassen. Omdat het  
’s nachts geregend had, had ik ook weer wat waswater, waarvoor ik mijn helmen voor het dak gezet. 
 
De gehele dag zijn wij hier gebleven, wat wel een geweldige tegenvaller was, het is nu eenmaal niet 
leuk steeds het achterste peloton te zijn.  
11-R.I. is niet te stoppen. Gisteren werd hen per radio aangezegd te stoppen, maar iedere radio-
oproep beantwoordden zij met “geen tijd”. Ze hadden zogenaamd geen tijd om berichten te ontvangen 
en trokken door.  
Er is geen lol meer aan. Uit tekeningen, wachtlijsten en dientrooster blijkt dat ze goed georganiseerd 
waren. Op het zien van de Hollanders gooiden zij hun wapens weg en gingen er vandoor.  
11-R.I. beschoot enige vluchtende T.R.I.-leden met de zware mitrailleur. 1-4 is door een gebied 
getrokken met prima onderhouden theetuinen en mooie kampongs, waar de bevolking langs de weg 
stond met de duimen omhoog (misschien stond de T.R.I. er tussen). De ‘V’-brigade had in de eerste 
dagen hevige tegenstand omdat ze door een bunkergebied moest dat nog voor de oorlog door de 
KNIL gebouwd was met alle wapens er nog in, die nu trouw door de T.R.I. gebruikt werden. 
Daarachter moet het echter vliegend gegaan zijn want Cheribon is gevallen. 
Dat is 100 kilometer in 2 dagen. Ook Poerwakarta is gevallen, dat wil dus zeggen dat ook de brigade 
waar Willem in zit vliegend er vandoor is gegaan. 
Vanmorgen ben ik met een kameraad naar de theefabriek gaan kijken, die 400 meter hier vandaan 
staat. Aan de bewerkte theestruiken is te zien dat die nog gebruikt is. Het is een prachtige grote 
fabriek, al heeft de kampong er omheen al jaren leeg gestaan.  
Toen 11-R.I. de fabriek in zicht kreeg, ontplofte er een bom, die een zolder, een stuk muur en 2 
zeefmachines vernielde. Er werd in dezelfde hal nog een bom gevonden. De grote, niet snel te 
vervangen machines zijn echter nog alle in tact en in behoorlijke staat. Zoals de gehele fabriek 



 259 

trouwens, met een groot veld dat klaar is voor de oogst. Wij worden doodgegooid met prima eten, dat 
is veel waard. 
 
Vrijdag, 25 Juli 1947 
Gisteravond had ik de wacht van 22.00 tot 24.00 uur. De dominee en de dokter met 2 hospikken 
kwamen ons opzoeken. De dominee is een ideale overbrenger van nieuws dat geen andere 
commandant wil loslaten, zeker gisteravond. Want het gezelschap had een paar borreltjes gehad en 
was gezellig vrolijk. Hij vertelde dat 1-4 zo goed als uitgeput was. Dan kan het niet anders of 11-R.I. 
dat ervoor zit, is ook bekaf. Wij zouden vandaag verplaatst worden en een dag rust krijgen om dan 
met de auto’s vooraan op te rukken, het is al gedeeltelijk uitgekomen. 
Om 4.00 uur moest ik weer op wacht. Om 5.00 uur moest iedereen uit bed om om 6.00 uur klaar te 
staan voor vertrek.  
Om 6.30 uur kwamen de auto’s en ging het verder langs de hoofdweg. Wat een rare oorlog is dit! Er 
trekken voortdurend troepen en auto’s langs de weg. De weg is het enige waar onze soldaten 
geweest zijn, er staat geen bewaking aan en toch is het of er geen vijand bestaat. Nergens is een 
schot te horen en de artillerie stond langs de weg opgesteld terwijl men de geweren rustig aan het 
schoonmaken was. Hier en daar stonden groepjes mensen langs de weg die de duim opstaken of 
graaiden naar toegeworpen biscuits of brood. Het was zo rustig en vredig dat men er steeds om 
moest denken, anders vergat men dat het oorlog is en 10 meter langs de weg nog geen Hollander één 
voet gezet heeft. 
Alles zag er goed uit, goed bewerkte sawah-velden en ook uitgestrekte theevelden waren goed 
onderhouden. Langs de weg waren de mensen in vodden gekleed en zagen er slecht uit, maar in de 
grote kampong waar wij nu liggen is men goed gekleed en gevoed en ziet alles er keurig en prima 
onderhouden uit. Het viel wel erg op dat de bevolking nergens angstig of schuw was. Ik heb ook geen 
afwijzend of woedend gezicht gezien, wat voorheen toch nogal eens voorkwam. Het was of men blij 
was oude kennissen te zien. Ik kreeg tenminste het gevoel tussen oude vrienden te komen. 
 
De weg was nog vrij goed, wel had de T.R.I. op één plaats vier kuilen van 4 m diep in de weg 
aangebracht. Zigzag steeds de halve weg breed en zo dat de auto’s er rustig door konden laveren. 
Verder waren 2 bommen ontploft vlak voor een brug waar ook een bom onder gebarsten was. Ook al 
niet goed genoeg om de auto’s tegen te houden. 
15 Kilometer reden wij, toen stopten de auto’s op een kampongplein, een van de mooiste kampongs 
die ik tot nu toe heb gezien.  
We zijn ingekwartierd in een groot mooi inlands huis, wat nog door 1 man bewoond wordt. Hij zegt de 
eigenaar te zijn maar dat geloof ik niet. Liegen is hier een 2

e
 natuur.  Overigens is hij heel welwillend.  

Aan de vele Arabische wandversieringen vermoedde ik al meteen dat hier een Hadji woonde. Dat zal 
ook wel, want later vond ik een nog niet zo oude foto van een Hadji met een grote familie. De foto was 
genomen voor dit huis. Een passend soort mensen voor dit grote en mooie huis, beter dan de man die 
er nu nog zit, er niet erg beschaafd uitziet en in lompen loopt. Het zal de bediende wel zijn wiens baas 
de benen heeft genomen, want bij aankomst stond het rood-wit nog voor de deur. Toch geloof ik niet 
in vijandigheid, het rood-wit was men blijkbaar vergeten weg te halen. De bediende wekt te veel 
vertrouwen om in zijn baas een echte vijand te zien, die komt nog wel terug vermoed ik.  
Meteen na aankomst en nadat het bed was uitgezet, gingen wij ons wassen. Heerlijk na 4 dagen. 
Tegelijk sokken en ondergoed gewassen zodat wij weer voort kunnen. Het had wel wat om het water 
op te halen uit een put van 25 meter.  
De berichten zijn erg verwarrend en ik kan er geen wijs uit worden. Enkele berichten van gisteren zijn 
verkeerd. 11-R.I. moet dicht aan de kust zitten en Cheribon is gevallen. Niet door de “V”-brigade maar 
door de E.M. uit Krantji. Die moeten in een trein doorgestoten zijn voordat de T.R.I. iets over 
vijandelijkheden wist. Bij iedere brug werden mannen afgezet. Zo was men al vlug in Cheribon vóór er 
een brug gesprongen was, een prachtstaaltje.  
Er wordt beweerd dat ze zo met een dwarslijn ook Poerwakarta genomen hebben, maar ook wordt 
beweerd dat Inf.-1 erheen is en zelfs van de E.M. uit Tjikalong Koelon. 
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Ons huis te Segala-herang (Maleis voor ‘alles schoon’). 

 
Wij gaan morgen het doodvermoeide 11-R.I. en 1-4 voorbij en nemen de voorste linie over. Omdat er 
zo goed als geen tegenstand is, wil men ons op de auto’s vooruit laten gaan, om zo door te kunnen 
denderen naar Cheribon, omdat de E.M. daar in een vervangbare basis zit en een railbaan 
kwetsbaarder is dan een weg. Het kan heftig worden en daarom hebben wij vandaag rust.  
Het lijkt allemaal een sprookje, zo mooi gaat het. De regering heeft voorgoed met deze Republiek 
gebroken. In Batavia zijn alle officiële gebouwen niet alleen bezet maar ook overgenomen. Voor het 
grootste deel spreekt men in Batavia, waar men altijd alleen Maleis sprak, nu ineens Soedanees. Niet 
alleen in ons driehoekig gebied maar overal op Java denderen Nederlandse legers dwars door dit 
reusachtige land. Een land zo groot als half Europa en het kleine Holland dendert erdoor met maar 
liefst 10 speerpunten. Hoe het met de anderen is weet ik niet, maar de W-brigade heeft met 2 
aanvalslinies nog niet één dode of zelfs zwaargewonde, alleen enkele licht-gewonden. Wel hebben 
verschillende jongens kogelgaatjes in hun rugzakken, dat is alles.  
Het deed mij vannacht op wacht denken aan de Engelsen, die met verlies van honderden mensen, 
auto’s en tanks, eindelijk Bandoeng haalden en bij Soerabaja en Semarang, na diep in het binnenland 
te zijn geweest, moesten terugtrekken ten koste van grote verliezen.  
Ik vertelde mijn gedachten aan de jongens en wij hebben gelachen vol leedvermaak om de onthutste 
gezichten die de Engelse generaals, die verantwoordelijk waren voor deze debacles, zullen trekken. 
Graag zouden wij nu de gezichten eens zien van de Engelse soldaten, die hier hun kameraden naast 
hen zagen vallen en van de vrouwen en meisjes wiens boys nooit terugkeerden, als zij van deze 
Hollandse successen horen.  
Het is erg voor hen die hier nodeloos vielen, maar het Engelse volk gunnen wij van harte deze 
schande. Het lijkt gek, maar is het toch niet, dat het zo gaat, terwijl ons leger weinig sterker is dan 
voorheen de Engelsen. Dit volk is enorm klein als hun land wordt aangepakt, maar krijgt reuze lef als 
het zich sterk voelt. Daarom vielen de Engelsen steeds bij het terugtrekken en de Hollanders aan de 
demarcatielijn en is de Republiek nu een gebroken wanorde. Het is nog maar een begin en heel veel 
zal er nog moeten gebeuren. Als nu onze tijd erop zit en wij weer naar Holland komen, kunnen wij 
terugzien op enige goed bestede jaren, waar heel Nederland wel bij zal varen. 
Het is ook dwaasheid om ongerust te zijn. Tjikalong was een mooie tijd, maar met het materiaal wat 
wij nu hebben zullen wij nooit meer het gevaar lopen uit die tijd. Nu begrijp ik niet hoe wij toen nog 
zoveel hebben kunnen doen met zulk slecht en weinige materiaal. Bij ons moet nooit meer iemand 
aankomen met gruwelverhalen van de Engelsen in Birma.  
Hier zit op de bulldozer een jongen van de 2

e
 divisie, nu 12 dagen in Indië. Hij is steeds de eerste van 

de genie en zit dag en nacht op zijn tractor en rust alleen als er geen werk voor hem is, dat is een 
Hollander! 
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Het is hier zo welvarend omdat de theeplantages Engels zijn, Soekarno en Blokzijl brachten er een 
bezoek aan. 
 
 
 
Maandag, 28 Juli 1947 - Brebes 
We gaan 240 kilometer op één dag. Na precies 16 maanden in Soenda, nu één dag naar Djawa, Java 
met zijn geheel ander volk. Cheribon ligt 60 kilometer voor ons en nog zitten wij achter het front dat in 
Lembang begon.  
Van 22.00 tot 23.00 uur had ik wacht gisteravond. Een uurtje dat vlug om was in de mooie heldere 
nacht met een zachte maan.  
Om 5.00 uur werden wij eruit getrommeld om te pakken en om 6.30 uur vertrokken de auto’s naar 
Cheribon dat het einddoel zou zijn. Het leek een triomftocht, overal stond de bevolking langs de kant 
van de weg enthousiast te juichen. Al eerder schreef ik hoe in Segala Herang alles er even goed 
uitzag, maar dat werd langzamerhand minder. De sawa’s werden slechter, wel beter bewerkt, maar 
onvakkundig onderhouden. Rubberbossen stonden te kwijnen en de kleding van de bevolking werd 
slechter. Wij kwamen uit de bergen in de vlakten waar de wind zwoeler werd.  
Eindeloze vlakten, 10, 20 of soms wel 30 km ver, begrensd door de bomen van de kampongs. De 
grote vlakke Hollandse polders verzonken in het niet bij deze uitgestrektheden. Een vlakte die zich 
uitstrekt van Tangerang tot Cheribon, van wel 60 km breed, niet heuvelachtig, maar geheel vlak. Ik 
geloof dat ik mijn hele verdere leven zal gruwen van deze vlaktes en het was een verademing dat bij 
Cheribon de spitse ‘Hamat’ opdook, gelukkig weer bergen. In het begin bestond deze vlakte nog uit 
bewerkte sawa’s. Dat werd steeds minder, tot het in Soebang helemaal gedaan was en zich alleen 
nog honderden vierkante kilometers gele woestenij uitstrekten, geel van oud-rijststro, dat nog op de 
velden stond, wie weet hoe lang al.  
Tot Soebang was de bevolking oprecht vriendelijk en juichte uit alle macht. Soebang was een mooi 
stadje, maar lag grotendeels in puin. Toen wij erdoor waren, waren zelfs de silhouetten van de bergen 
in de mist verdwenen en waren wij omgeven door niets dan de oneindige vlakten, waarbij men zich 
afvroeg waar de mensen vandaan kwamen. Want waar wij kwamen deze hele lange dag, heeft ons 
het gejuich van mensen in de oren geklonken en zeker naar 100.000 mensen heb ik de duimen 
opgestoken, tot wij het beu werden.  
Zagen wij voor Soebang al diepe armoe, verder werd het een gruwel. De huizen werden hutten, het 
water wat men zag was overal drek. Alles was vervuild, de mensen liepen in enkele vodden en de 
jongens tot 10 jaar, de meisjes tot 8 of 9 jaar liepen grotendeels geheel naakt. Dat wil dus zeggen tot 
heel dicht aan de volwassenheid toe. Overal wemelde het van de mensen die vel over been waren en 
vol zweren zaten. Zoveel ellende op één dag te zien is ongelooflijk.  
Het waren mensen en zelden reden wij een hele kilometer zonder dat er zo’n groep langs de weg 
stond die uitbundig juichte. Hoe armer de streek, hoe minder oprecht het gejuich was en hoe sneller 
het verstomde als wij geen sigaretten of koek uitgooiden. Massa’s hebben wij uitgegooid, maar een 
hele dag lang hielden wij dat toch niet vol.  
Eerst gingen wij steeds naar het noorden tot Soebang, daarna meer west om tenslotte weer noord bij 
te draaien tot aan de grote weg die van Batavia tot Soerabaja de kust volgt. Het was een enorme 
omweg, maar het moest vlugger gaan dan de rechte weg die zwaar beschadigd moet zijn. Zo gauw 
wij uit de bergen kwamen lag overal langs de weg smalspoor. Voor de oorlog werden de 
reuzenvlakten regelmatig gehuurd door de grote suikerondernemingen. Afwisselend met suikerriet en 
rijst bebouwd, was dit veruit het rijkste gebied van de archipel, waarschijnlijk een van de rijkste ter 
wereld. Nu is het als een sahara, een woestenij van alle ellende, waar Blokzijl zeker niet geweest is. 
Tenslotte verdwenen in het noorden zelfs de bomenrijen aan de verre horizon, was er alleen maar 
vlakte, tot daar waar de lucht de aarde raakte. Heel in de verte stak iets uit die vlakte op. Eerst wisten 
wij niet wat, tot het een prauw bleek te zijn, een prauw op het water van de Javazee. Tenslotte zagen 
wij een blauw-zilveren streep die breder werd, de zee. Nog niet eerder hebben wij deze zachtblauwe, 
zilveren vlakte met de vliegende zeilen zo mooi gevonden. 
Na al die ellendige troosteloosheid daarvoor en vanavond, gaven allen toe dat dit het mooiste was wat 
wij op deze dag zagen. Hier ligt geen dijk aan zee en de hele reuzenvlakte ligt voor een groot deel 
geen 2 meter hoger. Tot 1 of een ½ km van de kust strekken zich de sawa’s uit; het laatste stuk is slib, 
daarop wil zelfs geen onkruid groeien. Begrijpelijk dat ook de laatste 5 km sawa vanaf de zee niet in 
staat is iets behoorlijks voort te brengen.  
In de verschillende grote kali’s die hun bruin-gele drab in zee spuien lagen de vele vissersprauwen. 
De vissers woonden in hutten waarbij de krotten van Malakka nog mooi waren, 3 x 3 meter en 1½ m 
hoog en met één duwtje omver te werpen. Daar was de ellende van de bevolking op haar allergrootst 
en dat bleef zo verder de hele weg, zelfs in streken waar de rest er beter uitzag. Het werd beter, nog 
een tiental kilometers en hier en daar stond een boomgaard met mango’s, met een augurkenveld 
ervoor, een beeld dat erg Hollands aandeed.  
Er kwamen meer tuinderijen en een heel rijstveld, er kwamen ook meer kleine stadjes. Wij passeerden 
de kali Tjimanoel en kwamen daarbij in Javaans gebied. Een ander volk met een andere taal, zeden 
en gewoonten, fanatieker en laffer, werkzamer, melancholieker.  



 262 

Het gelaat van de Soedanees is ovaal, dat van de Javaan van boven breed en loopt spits uit naar 
beneden door de uitstekende jukbeenderen.  
 
 
 
In de arme gebieden die wij aan de kust zijn gepasseerd was het volk wezenloos en gelaten. Men 
juichte als overal, alleen in de hoop op sigaretten en eten. Kwamen die niet, dan verstomde het 
gejuich zo gauw als de wagens voorbij waren, wie zal het ze in hun ellende kwalijk nemen?  
In het Javaanse, waar het wat beter was wat velden en bomen betrof (al was de bevolking er even 
slecht aan toe, met uitzondering van enkelen die het tamelijk goed schenen te hebben en die duidelijk 
tegen onze komst waren), was het volk weer anders. Ze juichten om de sigaretten, maar men kon 
merken dat ze geen vertrouwen in ons hadden. Het merdeka-gif zit te diep. Hier zullen wij daden 
moeten tonen, de Javaan is minder bevattelijk voor woorden.  
De eigenaardigste mentaliteiten komt men zo tegen. Niet altijd werden er alleen maar duimen omhoog 
gestoken. Soms met 2 handen tegelijk en vaak werd er een Javaans woord gebruld, wat “geweldig” 
betekent, maar meestal schreeuwde men; “rokko, rokko” (roken), wat wel erg overtuigend, maar niet 
vriendelijk klonk. Voor een sigaret vloog men door een modderkali en vocht men erom, maar nooit als 
iemand een sigaret vast had, dat scheen een ongeschreven wet. Er waren ook meisjes en vrouwen 
die wenkten, alsof zij wilden zeggen: “kom bij mij”. Eenmaal zelfs wenkte er een vrouw en stak haar 
kleine kindje op, dat was wel overtuigend. Het bewijst dat de blanken nog altijd zo hoog 
aangeschreven staan dat men graag een blank kindje wil.  
 
Zo reden wij tegen 17.00 uur Cheribon binnen en hielden halt voor het grote stadhuis naast een 
bureau van Antara. 
De weg was overal vrij goed. Het asfalt was in de loop der jaren verweerd en verdwenen, maar door 
weinig verkeer waren de wegen nog vlak, al zal dat bij veel verkeer niet lang meer duren.  
De Republiek heeft in zijn 2-jarig bestaan minder gepresteerd dan de grootste pessimist kon dromen. 
Ze hebben alleen gepraat. Wat er gedaan is heeft de bevolking gedaan uit eigen beweging door de 
noodzaak om te overleven, waardoor vele belangen tegen elkaar uitwerkten zodat in de ene kampong 
weelde en in de andere grote armoe ging heersen. Door het stilstaan van de invoer echter is kleding 
zo goed als niet te krijgen en over een jaar zal bijna iedereen naakt lopen.  
 
Om niet af te dwalen, niemand vond het nodig om wegen te maken en daarom is er niets aan gedaan. 
Tot nu toe echter zijn ze nog behoorlijk goed. Tot aan Soebang waren bijna alle bruggen stuk geweest 
en hier en daar waren bommen ontploft.  
Na het stadje waren alle bruggen heel. Hier en daar zat er een brandgaatje in van een handgranaat, 
maar daar reden wij zo overheen. Het was maar goed ook, want langs de meer dan honderd kilometer 
kustweg lagen enorm veel bruggen en de meesten waren 20 meter of meer. Ook passeerden wij 
enkele suikerfabrieken, rijstpellerijen en een rubberfabriek, die op één na door een of meer bommen 
beschadigd waren, werk van de T.R.I.  
Bij het eerste zo ellendige vissersdorp lag een grote rijstpellerij, waar Hollandse troepen van de E.M. 
lagen. Daar lagen ook stellingen, gebouwd op het moeras. Het zou echter zelfmoord zijn om ze te 
gebruiken. Ze lagen bovengronds, uit een vliegtuig gemakkelijk te zien. Er was geen kans er uit te 
ontvluchten omdat ze aan alle kanten door vlakke slik waren omgeven.  
De vissersprauwen bestonden uit 2 soorten, grote en kleine. De kleine iets groter dan ons oud-
puntertje en de grote 2 maal zo groot als een grote punter. Het model had daar ook iets van, alleen 
meer rond gebouwd met nog meer oplopende punt en staart, waaraan een besneden en soms mooi 
beschilderd stuk hout. Het leek op een kruising tussen een punter en een Canadese kano. Ze voerden 
een driehoekzeil.  
Voorbij dit vissersdorp lag een hele rij doodarme kampongs, waar men leefde van pottenbakken en 
waar men in alle huizen grote stapels rode potten en pannen zag, in alle soorten en modellen. Soms 
heel mooi en dikwijls met mooie motieven beschildert. Door al dat mooie nieuwe spul stak de 
ellendige armoede nog meer af. 
 
In het Soedanese stonden alle huizen op palen, zelfs de huizen van de rijken, die grotendeels van 
steen waren, al waren dan de zijkanten dichtgemetseld. Zij hadden ook altijd een vierkante voorgalerij 
in een hoek tot 2/3 van de voorkant, grotendeels van bamboe, meer weelderig van voren en van 
onderen steen en hout. Het steen was altijd beton of graniet met beton, nooit baksteen.  
Aan de kust zag men al gauw dat men baksteen gebruikt had. Dat werd in Java steeds meer de 
gewoonte en de huizen waren er veel lelijker, net als het hele volk, minder vriendelijk.  
De huizen staan hier op de grond. Het andere gedeelte van slechte brokkelende baksteen, zelfs hier 
en daar geheel stenen huizen. Nog armoediger dan bamboe. Net pakhuizen, met alleen een klein 
afdak over de hele lengte met voor het huis een laag trapje met brede treden om op te zitten, ook over 
de hele lengte; kaal en lelijk. Meestal was er gemetseld met slechte kalk of soms lagen de stenen los 
en waren zo op elkaar gepast dat ze bleven liggen.  
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Maar toen wij in Java kwamen viel meteen het verschil met onze karren op, die zijn hier veel beter 
afgewerkt, lichter en toch even sterk. 
Ze worden ook niet alleen gebruikt voor landbouwwerk, want netjes opgemaakt zijn het mooie 
uitgaanskarren. De huizen hebben hier allen een afdak, een zadeldak, in het midden laag met 
oplopende punten.  
 
Enkele malen hielden wij halt onderweg om wat uit te rusten. De kantinewagen kwam dan langs. De 
ene keer met limonade, dan weer met een handvol zuurtjes, dat was lekker tegen het stof happen, 
want dat was een gruwel. Dan weer met sigaretten en ook wel met sigaretten om rond te delen.  
Nog maar enige kilometers op Javaans grond hielden wij halt in een flinke kampong. Er ging een 
ploegje rusten in stoelen op de veranda van een groot huis. Even later kwam de bewoner, een 
beschaafd persoon die geen Indisch, maar zuiver Hollands sprak, een zeldzaamheid.  
Wij raakten in gesprek. Hij was heel beleefd en voorkomend, kwam met fris water aan en rookte met 
ons. Het was een overtuigd Republikein, die geen kwaad van de Republiek wilde horen. Ik ben er 
zeker van dat hij vroeg of laat die fouten zal moeten inzien.  
Hij zei dat ook de democratie fouten heeft, maar als hij ziet dat het toch anders kan, zoals Soekarno 
het doet, dan zal er juist met zijn soort een beter onafhankelijk Indië zijn op te bouwen, dat toch goede 
vrienden met Holland zal blijven. 
De houding van de Chinezen was verschillend. Velen vertrokken geen spier, wuifden niet, maar keken 
ons wezenloos na. Zij voelen zich nog niet zeker en houden zich neutraal. Een groot gedeelte echter 
gaf onomwonden blijk van hun vreugde. Ze waren niet zo wild als de inlanders, maar staken rustig en 
overtuigd de duim op. Wel eigenaardig is dat tussen de grootste armoe of weelde de Chinezen er 
overal hetzelfde uitzien. Rijke en ook arme. De verhouding blijft hetzelfde, in wat voor milieu ze ook 
zitten, zodat ze hier wel heel erg opvielen met hun veel betere kleding. 
 
Cheribon zag er vrij netjes uit, maar het volk zag er voor het grootste deel ellendig uit. Wij hadden er 
op gerekend in Cheribon te blijven en verlangden alleen nog naar water. Water om ons te wassen en 
om te drinken. Water, niets is zo in staat om alle verlangens en zinnen van een mens te bekeren als 
water in de tropen. Maar na een kwartier kwam het bericht: “wij moeten verder, 60 kilometer”.  
Zo´n verlangen naar water hadden wij niet, of het verlangen naar een treffen met vijanden om eindelijk 
eens voorop te komen, was groter en weer stoven de auto´s de lange weg op.  
In de haven was al bedrijvigheid, Hollandse mariniers in actie. We gingen de stad uit en weer de 
uitgestrekte vlakten in, ellendiger dan ooit. Voor het eerst zag ik in Indië cactussen in grote bossen 
langs de weg groeien. Zo slecht was de grond, zo droog, terwijl overal vuile stinkende moerassen 
lagen. Ook hier stonden overal Javanen langs de weg te juichen.  
Langs dit stuk waren 2 bruggen vernield en gerepareerd met baileybruggen. Twee carriers stonden 
kapot langs de weg, ze waren op een bom gelopen. Verderop waren nog wel wat verwaarloosde 
sawa´s, die natte schriele rijst bevatten en eenmaal zagen we een groot veld met suikerriet. Twee 
grote suikerfabrieken waren nog geheel in tact. De vlakte was hier ongeveer 60 km breed, zodat aan 
één kant de zee en aan de andere kant de bergen te zien waren.  
In `Brebes` hielden wij halt, het was toen ongeveer 20.00 uur. Wij zaten vast bij een grote versperring, 
een kapotte brug, bommen in de weg. We hadden vandaag een heel eind gereden en in het donker 
werd een slaapplaats gezocht.  
Er was nog geen Hollander in het stadje geweest; de `V`-brigade was er op 10 km langs getrokken. 
Wij kwamen in een groot stenen huis. Toen ik mijn bren neerzette, vlogen er 10 grote kakkerlakken 
weg, een bijtijdse waarschuwing om alle spullen op te hangen.  
Er was een grote put, zodat wij heerlijk konden mandiën, waarna wij een ander mens waren. De kok 
zette vlug thee van helder duinwater, waar wij kotsmisselijk van werden. Het was brak omdat er zee-
water was ingetrokken. 
 
Dinsdag, 29 Juli 1947 - Politionele actie 
Waar zijn wij nu in beland? Hier wordt men beest tussen beesten. Wie van ons kan niet met lachend 
gezicht zijn mitrailleur op de mensenmassa zetten om dat stinkende addergebroed uit te roeien, te 
verdelgen als wandluizen? Ik gruw niet meer van de ellende, alleen van al het beestachtige wat ik 
vandaag gehoord en gezien heb. Nog geen uur waren wij hier gisteren toen er al mensen kwamen, 
ménsen zeg ik. De kruipende slangen die rampokkers kwamen aanbrengen. De ene hyena verraadde 
de ander.  
Wie kent niet de gruwelverhalen uit Tangerang, waar kleine kinderen levend op een bamboespeer 
werden gestoken en als wajangpop gebruikt. Het hele volk hier is tot zoiets in staat. Gisteren gooide 
een van de jongens een pakje koek naar een klein meisje, een grote kerel nam het af en holde er mee 
weg. Dit plebs is pro-merdeka en waarom? Ze zeggen “In merdeka-tijd hadden wij het goed, wij 
leefden als renteniers en hoefden niet te werken”. Mensenogen ziet men hier niet en ik ken geen dier 
met zulke gluiperige ogen. 
In de eerste merdeka-tijd zijn hier 50 Europeanen afgeslacht.  Meisjes van 15 of 16 jaar werden voor 
de ogen van de ouders verkracht door soms 50 van deze vuile stinkende zwarte honden.  
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Kinderen werden tegen de grond dood geslagen en nu kruipen diezelfde hyena’s langs en om ons 
heen in wat vodden, stinkend en onder de zweren.  
Het land ligt braak, zij kunnen verdienen en beter leven, maar denken niet aan werken. De vrouwen 
ja, die werken op de sawa, terwijl ze tussendoor eten koken en kinderen voortbrengen aan de lopende 
band. Een gruwelijke uitdrukking, maar er is geen andere. Als de naakte stinkende kinderen huilen,  
 
 
worden ze zoet gehouden door de geslachtsdelen aan te raken en met de vingers te bewerken, 
waardoor al vroeg de zinnen opgewekt worden. Alles is hier even gruwelijk en vreselijk.  
Enige kilometers verder zitten duizend Chinezen in de gevangenis, die in Hollandse handen is. Ze 
durven er nog niet uit, durven niet in dit stadje terug te komen, zelfs niet nu wij er zitten. Drie dagen 
terug trok de “V”-brigade op een afstand langs het stadje, dat was voor de ALRI genoeg om de brug 
op te blazen en de benen te nemen. De kust was vrij en meteen viel deze kruipende bruine massa, de 
Chinese wijk binnen en plunderde alles, stak de huizen in brand en zette de Chinezen in de 
gevangenis. In een halve dag werd voor één miljoen schade toegebracht. Niet omdat men een hekel 
aan de Chinezen had, niet omdat ze samenwerkten met de blanken, maar alleen omdat dit bruine 
gebroed te lui is om te werken. Ze stelen liever omdat het beesten zijn. Tussen het puin liggen de 
rottende varkens, kadavers en dode paarden in de kali. Nu stonden vanmorgen al vroeg dezelfde 
stinkers om ons heen. Niet bedelend, brutaal of afkerig, was het maar zo. Nee, als geslagen honden 
die hopen dat er een stukje been af valt. Is het een wonder dat een doodgoeie makker die geen kip 
kwaad zal doen, zei: “Ik zou willen dat ik ze met een zweep mocht wegslaan, ik zou ranselen tot ik er 
bij neerviel”.  
O, wat haten wij dit Javaanse volk. Wij zouden even terug willen naar ons dierbaar Soenda-land om te 
dansen en te juichen met dat vrolijke volk waarnaar wij heimwee hebben. 
Veel hebben wij hier geleerd. Om dit volk uit zijn ellende te halen is een zweep nodig om ze aan het 
werk te slaan. Geef ze 100 gulden als ze een dag werken, ze blijven nog op hun rug liggen; maar laat 
in het donker een klein meisje passeren met een dubbeltje, ze zullen het kind aan stukken snijden om 
het dubbeltje te krijgen. En nu komen ze eraan, stiekem en kruipend: ”Die en die heeft geramd”. Kan 
het lager en minner? Ik geloof niet dat er goede zijn, ik walg van die ogen van allemaal en er is geen 
paar menselijke ogen bij. Ze hebben liever merdeka, want dan hoeven ze niet te werken, hun vrouwen 
moeten maar werken. Er heeft Hizboellah in dit stadje gezeten, de hoofdman moet 4 km verder zitten, 
maar dit hele volk is niet beter dan de Hizboellah, al is dat de ergste van alle extremistenorganisaties. 
 
Wij hebben dorst geleden vandaag, 6 liter water de man is in thee verwerkt. Het was nog tekort in 
deze stinkende moerashitte, al is die evengoed hard meegevallen.  
Reeds om 10.00 uur werd gezegd dat wij weer zouden verhuizen, om 13.00 uur moest alles klaar 
staan. Eerst moest de brug gemaakt worden, een aantal inwoners werd als koelie gecharterd om 
balen aan te slepen. Daarmee werd het gat gevuld en er werd een wacht bij gezet want zulk lui volk 
hebben wij nog nooit mee gemaakt. 
Met een groepje gingen we even kijken en brachten meteen een bezoek aan de ALRI-kazerne. De 
grote mast op het voorerf, de grote reclameprenten in de hal met grote zeereuzen, het deed aan als 
een echte marinebasis. Ook waren er stapels springstof en bommen. De Soekaboemi-handgranaten 
leken weer nergens op, evenals de stapels houten geweren en de schermsabels, gemaakt van een 
plat getimmerd stuk buisijzer. Allemaal kinderspeelgoed. Zo ook de grote school, waar in de in Holland 
gedrukte atlassen alle Hollandse namen netjes waren weggekrast, waardoor het geheel erg 
onduidelijk was geworden. 
Als in een bewaarschool had men er rood-witte vlaggetjes gemaakt. Japanse boeken en een grote 
kaart van Japan die beter was dan de kaarten van Java, toonden hun leermeesters. Ik vond nog een 
zakboekje en een randteken van een matroos 2

e
 klas. Uit papieren bleek dat de meeste matrozen 17 

of 18 jaar waren.  
Daarna liepen wij een eindje de kali langs, een stroompje van een halve meter diep en 4 meter breed, 
de bedding is 30 à 40 meter breed en 11 hoog met vrij steile wanden. Een oude inwoner die meteen 
naar ons toe kwam vertelde dat kort geleden een bandjir deze bedding geheel gevuld had tot het zelfs 
overstroomde. Zo’n bandjir komt als een muur van water aanstromen. Ik heb de reuzenkracht daarvan 
nooit zo goed begrepen als nu ik mij indacht dat dit kalme stroompje in 10 minuten tot zo’n ontzaglijke 
rivier kon stijgen.  
Er kwamen nog meer van die oudjes om ons heen, tuk op een praatje met de eindelijk teruggekomen 
blanda. Eén van hen was zelfs in alle grote steden van geheel Azië geweest. Ze waren wel echt blij 
dat wij er waren. Toch moest ik ze niet, ze stonden mij tegen als dit hele volk. Ik kan mij zelfs van hen 
best voorstellen dat ze rustig naar moordpartijen stonden te kijken.  
Even verder op een pad zaten enige halfnaakte vrouwen met geheel naakte meisjes. Het pad was niet 
breed, zodat wij er vlak langs moesten. “Djempol”, klonk het als op commando, terwijl de duimen 
omhoog gingen. Het waren duimen en monden die groetten, maar de ogen bleven leeg en hol, iets 
afstotelijks. De jongens hadden een varken geschoten, een van de honderden die de vuurdood in de 
Chinese huizen ontlopen was. Hij werd geslacht, een extra hapje dat ’s avonds bij het brood best 
smaakte.  
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Het enige product waaraan wij altijd veel te kort hebben gehad, hebben we hier in overvloed: suiker. 
Grote zakken vol heeft de kok staan en wij hebben allemaal een grote bus vol.  
Het verhuizen houdt heel wat in, het werd al donker. Tenslotte werd het 20.00 uur, toen waren 
eindelijk de auto’s bij de brug, die niet sterk genoeg was voor 3-tonners. Dus moesten we 400 meter 
lopen met alles op, maar het was toch beter dan 30 km omrijden. Zo laat nog, nu was het maar 12 km 
naar Tegal. 
 
Hadden wij aan de zijden van de brug waar wij tot nu toe waren geweest al enkele Chinese huizen in 
de as gezien, waar wij nu doorreden was één lange straat van smeulende puinhopen met overal 
stukken meubel en kapok over de straat. De zekere aanwijzingen van een gehaaste plundering.  
Even van te voren nog hadden wij gehoord hoe de V–brigade net op tijd was gekomen om de 
gevangenis te bezetten. Men had niet genoeg aan deze plundering en brandstichting. Men had de 
Chinezen ook willen vermoorden, de meisjes lagen reeds vastgebonden op de grond. Natuurlijk 
hadden dat weer de eerste slachtoffers moeten worden van de beesten en nu ik door deze 
verwoesting reed, maakte ik mij woedend op dit zo in en in laffe, luie en verdierlijkte volk. Gelukkig 
klonk door de late avond geen “djempol” (geweldig) meer. Ik was in staat de bren erop te zetten. Wel 
zaten nog hier en daar armelijke figuren bij een lampje aan de weg, maar ik had zo laat geen 
meelijden meer. 
We hielden halt voor een groot gebouw, daar trokken wij in. Overal wemelde het van papier. Het was 
een groot kantoor van de Masjoemi, de grote islamitische partij, die als strijdorganisatie de Hizboellah 
heeft. Ze hebben er blijkbaar een enorme administratie op na gehouden met fantastisch veel papier. 
Zo is de hele Republiek, geweldig veel woorden, alles los en leeg.  
Wij konden niet mandiën, dat was beroerd en we vervloekten de suiker in de auto’s die al onze spullen 
en daardoor onze handen zo kleverig hadden gemaakt en die wij nu niet konden wassen. Het was er 
echter ruim en luchtig, lekker om te slapen en het brood met varkensvlees smaakte best. 
 
Woensdag, 30 Juli 1947 - Slawi 
Om 13.00 uur vandaag gingen wij weer op de auto’s, 12 km noordwest van Tegal. Er liggen hier in 
een gebied zo’n 50 kampongs, zo dicht opeen dat het meer een grote stad lijkt. Het is niet onmogelijk 
dat hier 5 miljoen mensen wonen in een gebied als de Wieringermeer. 
 
Natuurlijk begon al weer dadelijk langs de weg het duim opsteken en “Djempol” geroep, maar ik 
negeerde het, had teveel gezien de laatste dagen. Algauw echter viel het op dat de bevolking voor 
een groot deel beter gekleed was en dat juist deze mensen heel vaak hun duim omhoog staken met 
een open en eerlijke lach, waarachter ik geen bijbedoeling kon vinden. Ze meenden het “Djempol” 
(geweldig), zodat ik ook weer met plezier mijn duim terug opstak. 
 
Langs de weg waren veel Chinese toko’s die er hier goed uitzagen, maar waarvan vele eigenaars 
beslist vijandig keken, later hoorden wij het waarom.  
Wij kwamen te liggen in enige mooie woningen, met vlak ervoor een geweldige fabriek. Een 
suikerfabriek oorspronkelijk, later ingericht voor textiel. Er staat nog een kapitaal aan waardevolle 
machines in.  
Meteen na aankomst kwam van hoog bevel “iedereen uit de buurt van het kamp houden, na een 
waarschuwing meteen schieten: 1

e
 keer mis, 2

e
 keer raak”. Het was niet voor niets, dat kwamen wij 

aan de weet. Al gauw werd de fabriek bezichtigd en meteen klonk de roep: “Pas op, boobytraps!” Ze 
waren er legio. Een schrijfmachine hoefde je maar op te tillen om een bom onder je voeten te laten 
springen. Een vat precies voor een deur hoefde je maar opzij te schuiven en je was verdwenen. Al zo 
vaak hebben wij daarvan gehoord, hoe de Amerikanen het hadden met de Jap. Toen vonden wij het 
vreselijk, nu maken wij het zelf mee en lachen erom. 
Alles wat vreemd is lijkt erg, maar als je nergens aan komt kan er niets gebeuren, tot valmensen alles 
afgezocht hebben.  
 
Er is een brandje in de fabriek geweest en alweer geblust. Toen wij na een half uur terugkwamen was 
er weer brand. Langs het terrein stonden wat inlanders te patjollen. Ze werden verjaagd maar kwamen 
al gauw weer terug. Een kogelregen erover,…doodkalm liepen ze weg.  
Op het station staat een wagon met olie om de fabrieken hier in brand te steken, men was te laat. Al 2 
keer zijn de stelende inlanders erbij verjaagd, met 10 man tegelijk. Over hun hoofd schieten en nog 
liepen ze heel langzaam, het is vreselijk volk.  
Alle kampongs zitten vol met wapens en vijanden, maar ze lossen geen schot. Ze verraden elkaar 
voor een dubbeltje, al is het hun eigen vader. Henk van den Berg, een Indische jongen die al vanaf 
Purmerend bij ons is, heeft hier al zijn Chinese familie. Een vijftal Indo’s, neven van hem hebben met 
hun oude vader al die tijd ondergedoken gezeten. Eenmaal kwamen wel drieduizend gewapende lui 
om hen te beroven en te vermoorden. De oude man ging in de deur staan; “Kom maar op als je durft, 
maar je komt niet binnen alleen over mijn bijl.” Hij was gewapend. En 3000 man dropen af. Ze hadden 
7 wapens die ze nu moeten inleveren. 
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Eergisteren was die ene alleen ongewapend op de pasar en werd door 7 man aangevallen. Hij gaf er 
een een opstopper en de 6 anderen namen de benen. Ontzaglijke gruwelen heeft dat stel mee-
gemaakt en van 2 schurken wil hij de naam niet zeggen, die zijn voor hem. Dat heeft hij een door die 
boeven vermoorde vriend, gezworen. De Chinezen zijn voor een groot deel schatrijk geworden van 
hun smokkel uit Singapore. Producten van hier, wapens van daar. De T.R.I. hier was even goed 
bewapend als wij, maar ze kunnen er niet mee omgaan, daarom zijn ze er vandoor gegaan. 
 
 
Donderdag, 31 Juli 1947 - Politionele actie 
Vannacht had ik wacht achter de fabriek. Het bleef rustig, er kwam niemand. 
Om 7.30 uur kwam ik uit bed. Er werden enige mensen gevraagd om het station aan te vegen, er 
werd weer braaf gerampokt. 
Toen wij er kwamen wemelde het van mensen om de tankwagen met olie. Maar na een hel van vuur 
die losbarstte, gingen ze toch op de loop. Niet ver, want achter de wagens liepen ze weer gewoon 
weg met de oliekannen, tot nieuw vuur hen uiteen deed stuiven door het veld. Je kon daar beter 
richten en er vielen er enkelen.  
Achter de wagens lag er een te kermen met een schot in de borst, waar iedere blanke geen 5 minuten 
meer mee geleefd zou hebben, maar deze bruine liep later nog weg. Een zat verstopt in het gras en 
werd het veld in getrapt. Twee lagen al dood bij de wagen, ’s nachts neergelegd door onbekenden. 
Zelfs dat had de rampokkers niet afgeschrikt, ze hadden de doden zelfs uitgekleed om een paar 
vodden extra te bezitten. 
 
Ook in de fabriek werden weer brandstichters aangetroffen. Er werden er beslist verwond, maar dit 
volk loopt rustig door met een kogel, zolang die niet precies door hoofd of hart gaat. Enigen zaten in 
de knel en werden voor de deur neergelegd. Het bleek tenslotte toch geholpen te hebben, de rest van 
de dag kwamen er geen mensen meer bij de fabriek of het station. Na de middag ben ik met 2 
anderen wat aan de loop gegaan, we hebben de omgeving verkend.  
Men kon best merken dat het merendeel van de Chinezen heel blij is met de bevrijding, al heeft een 
gedeelte zwaar de pé in, hun gouden smokkeltijd is afgelopen. Een Chinees bracht ons enige 
djeroeks. Alles ziet er hier erg armoedig maar heel netjes uit, in tegenstelling tot het smerige Brebes.  
Wij liepen even binnen bij de Chinese C.P., die met thee en allerlei onbekende lekkernijen aankwam. 
Ze vertelde van rampokken en moorden van inlandse bendes.  
 
Vanmiddag kwam de genie met een locomotief langs om 2 wagons op te halen die 2 km verder 
ontdekt zijn, beladen met nieuwe sten- en brenhouders, alle soorten munitie en zelfs revolvers.  
Van 18.00 tot 19.00 uur had ik wacht, de spoorlijn achter het kamp op en neer lopen. Er was geen 
licht, maar volle maan en de hele avond zat de hele ploeg op de trap voor het huis en door de 
tropenavond klonken alle liedjes die wij maar kenden, van het strijdlied tot Jarig Jetje en Sari Marijs 
aan toe. Tot de een na de ander het bed opzocht. Ik ben benieuwd wat de dag van morgen zal 
brengen. Dat is het mooie van deze tijd, het niets weten van de komende dagen. 
 
Zaterdag, 2 augustus 1947 - Politionele actie 
Wij zijn weer verder. Gisteren om 4.30 uur stonden we klaar. Pas laat in de avond tevoren hoorden wij 
dat wij weer gingen verhuizen, op naar Pekalongang. Deze keer ging het niet per legerwagens; de 
AAT kan het niet alleen af, nu is ook de MTD ingeschakeld. Dat is een semi-militair corps, waarbij alle 
burgerwagens staan opgegeven en die met hun glimmende Fargo’s en bloedrode Dodges de aan- en 
afvoer verzorgen voor de burgers. De wagens zijn veel lichter gebouwd dan legerwagens en hebben 
in deze dagen bewezen geweldig veel te kunnen presteren.  
Om 6.30 uur waren wij in Tegal, waar het hele bataljon klaar stond. Aan de rand van de stad was een 
geweldig veld vol auto’s, soldaten, pantsers en artillerie. Het begin ging vlot, 30 km zonder hindernis, 
men was de T.R.I. voor geweest. Toen verliet onze compagnie met enige pantserwagens en Genie de 
grote weg en ging onbekend gebied in. Gebied dus waar men in geen jaren Hollanders zag, maar op 
het zicht van onze colonne kwamen alle mensen uit hun huizen en stonden vrolijk te wuiven. Dit 
waren andere mensen als in het ellendige Brebes, dit was het gewone landbouwvolk, dat zich niet met 
roven, plunderen of Republiek ophoudt. Eenvoudig, blij de belanda weer te zien in die enorme auto’s, 
zoals men ze nog nooit zag. 
 
Na een heel eind door verschillende kampongs te hebben gereden, zijn we uitgestapt en gingen wij 
lopen. Enige honderden meters tot een kampong. Daar gingen we in linie doorheen. Er konden 
vijanden zijn, want de brug over de grote kali was vernield, en in stormloop, onder dekking van de 
brens, ging men door het water. Een persfotograaf wilde een foto maken, maar we waren er net over 
en weer op de andere oever en voelden er niets voor om terug te gaan. Hij moest maar genoegen 
nemen met de brengroep. Wij trokken de kali over waar en zoals hij wilde, en we staan nu misschien 
binnenkort in de krant als echte frontsoldaten.  
Dat er geen vijand te bekennen was, was niet de schuld van de fotograaf, al was hij er misschien wel 
de schuld van dat hij rustig de foto kon maken van de kant van de vijand. Dat is propaganda, van de 
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week stond in de krant: “Bij de verovering van Tegal wierp de T.R.I. uniformen en wapens weg en 
stond de binnenkomende Hollandse troepen toe te juichen”. Geen woord van gelogen, alleen borgen 
ze wapens en uniformen weg om ze bij een betere kans weer te gebruiken. En ze juichten in de hoop 
ook een paar sigaretten op te vangen. Zo gek zijn ze nog niet om met plezier hun luie leventje eraan 
te geven. 
  
 
 
De kampong werd doorgetrokken en aan de andere kant namen wij stelling tot de brug, die inmiddels  
gemaakt was, zodat dat de auto’s er overheen konden. Daarna gingen we weer verder op de auto’s. 
Toen ging het niet snel, honderd meter autorijden – stoppen - 100 meter rijden – stoppen, kleine gaten 
in de weg, vernielde kleine bruggen, steeds moest de Genie de zaak eerst dichten. Dat ging goed tot 
wij aan de kampongs kwamen, waar om de 50 meter een gat van 4 x 4 en 1½ meter diep in de weg 
zat. 
De Genie ging met 2 man door om de bevolking op te roepen. Nog geen 10 minuten later stond aan 
ieder gat 100  man te dichten met glunderende gezichten. Waarschijnlijk hadden ze deze gaten zelf 
voor de T.R.I. gegraven. Ik ben ervan overtuigd dat ze het met meer zin dichtten, al dachten velen van 
niet. De meesten staan overal sceptisch tegenover, terwijl later wel uitkwam hoe blij de mensen 
werkelijk waren. Zelfs van een ondoorgrondelijke inlander kan ik niet geloven dat hij van angst kan 
lachen met heldere schitterende ogen, als iemand die heel blij is. Daarvoor is de gewone tani te 
spontaan. De Javaan is ons vreemd en vele jongens zoeken achter alles alleen het verkeerde, ze 
geloven vast dat dit hele volk alleen uit boeven en schurken bestaat, wat ik niet wil geloven. Alleen 
aan de kust, maar dat is een heel ander volk.  
Later kreeg ik trouwens steeds meer bewijs, ik geloof niet eens meer dat een inlander zo erg 
ondoorgrondelijk is. 
 
Wij moesten lopen, in formatie langs de weg, langs verschillende kampongs, totdat wij weer open weg 
kregen. Aan één kant links een grote sawahvlakte met 100 meter verder een kampong, 50 meter van 
de weg tot die weer 100 meter verder haaks tot aan de weg liep. Rechts lag een vaart, een weg en 
daarachter was het heuvelachtig met lage struiken. Plotseling een korte droge ratel, iedereen valt als 
een baksteen en kruipt naar de lage wegrichel voor dekking.  
Ze hadden het prachtig uitgezocht voor een hinderlaag. Het kon niet beter, van 3 kanten komt een 
vijandig vuur. Het scherpe fluiten van kogels is een angstig gehoor en hetzij van links of van rechts.  
Allemaal liggen wij maar voor één kant gedekt en er wordt weinig teruggeschoten omdat we niets 
zien. Ik lig naar de kampong zo mooi als maar kan en kijk niet om, waar de T.R.I. vrij zicht heeft op 
mijn rug. Al toen ik mij liet vallen zag ik uit een bosje een rookwolk, maar er komt geen vuur-com-
mando. Ik heb de adjudant erop gewezen, die vond het goed. Het is een heerlijk gevoel als de 
schokkende bren het lood door het bosje jaagt.  
25 Meter van ons af knalt regelmatig een pistool, maar de vent is onzichtbaar. De adjudant geeft een 
bevel hem te zoeken en een lange brenroffel langs de kampongrand doet hem zwijgen, al zal hij niet 
geraakt zijn.  
Ik kijk eens om naar Jantje, mijn dienstplichtige brenhelper, die de vuurdoop krijgt. Hij ligt diep 
weggekropen achter zijn kleine walletje en kijkt verschrikt, maar na een paar grappen lacht hij alweer. 
Ik mag niet mopperen, het dichte gefluit kwam van een meter afstand, ze schieten bar slecht. We 
zitten in een knijptang, lastig geval. Het eerste peloton is nog voor ons, dat weet met flink vuur de 
lastige rechterkant wat kalmer te maken, zodat wij gebukt langs de kali op kunnen trekken en boven 
stelling nemen, het gevaar is voorbij.  
De pantserwagens hebben door een binnen-weggetje de gaten weten te omzeilen en zijn in de rug 
van de kampong gekomen, waar ze in zwaar vuur liggen. Dan is het gauw afgelopen en trekken wij op 
naar het kruispunt even verderop. Een brenschutter heeft kramp in de benen gekregen en is er bij 
neergevallen. Hij was het zware werk met de bren niet gewend en kreeg het op zijn zenuwen toen hij 
niet kon meekomen. Dat gaat wel over en gewonden zijn er niet, zodat het gevalletje gauw vergeten 
is.  
Als ik mijn gezicht afveeg omdat het zweet in mijn ogen komt is met één veeg mijn zakdoek doorweekt 
en een korte rust is dan ook niet overbodig.  
Als de pantserwagen en auto’s komen, gaan we weer verder naar de overkant van de vaart, over de 
brug die per ongeluk heel gelaten is. Daar ligt op iedere 10 meter een boom, maar het zijn geen zware 
en de bijeenzittende kampongbewoners, die voor het schieten gevlucht zijn, worden aan het werk 
gezet. Met z’n allen nemen ze een boom en sjorren hem opzij tot er een auto kan passeren.  
Ik loop voorop, voor het geval er geschoten mocht worden, al is daar niet veel kans meer op. Iets 
verderop zit in een hokje langs de weg een aantal mannen. Ik wenk ze en beduid dat de bomen opzij 
moeten. Ze komen er snel aan en werken hard, het is goed te merken dat ze het met plezier doen. 
Even verderop weer een groepje, die komen al dadelijk uit zichzelf aanzetten, ik heb zelden inlanders 
zo hard zien werken. Onder geweldig geschreeuw gaat de ene boom na de ander aan de kant, zo 
snel dat ik gewoon kan doorlopen over zeker 300 meter, maar een stuk verder liggen er weer 
boomstammen. Met 2 anderen die achter mij aangekomen zijn, wacht ik echter op de auto’s, waar alle 
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anderen al op zitten. Voor ons gaat het versperringen ruimen door tot er weer gaten in de weg komen. 
Al doende leert men, de gaten worden niet meer gedicht. Wij blijven op de auto’s en rijden er omheen. 
De pantserwagen voorop, die de tuinhekjes, pisangbomen en bamboe plat rijdt op de voorerven.  
De auto’s moeten zich door greppels en oneffenheden in alle bochten wringen. Soms is het of ze 
zullen omslaan, maar de taaie M.T.D.-wagen komen overal doorheen.  
 
 
 
Eindelijk zijn wij erdoor en op de open weg. Er worden enige pakjes sigaretten verdeeld onder de 
behulpzame bevolking. Wij hebben genoeg sigaretten, kregen er van de week ieder 400 extra, 
buitgemaakt van de T.R.I. en nog niet eens hele slechte, zeker beter dan onze Midway.  
Nog enige kilometers en wij staan weer dicht aan de grote weg. Niet de oorspronkelijke hoofdweg, 
maar de weg die het gehele konvooi volgt. Dan wordt er uitgerust en kunnen wij eten. Het 
eigenaardige is dat wij geen enkele mijn gezien hebben in de weg, die waren er niet. 
 
Als wij weer verder gaan is dat met het hele bataljon en wij in de achterhoede, de Genie voorop, 
daarachter het hele konvooi. Twee kilometer verder is een enorme brug vernield, een boogbrug van 
40 meter aan een zijde neergestort. De bulldozer schuift grond af en de opgehaalde kampong-
bevolking werkt mee om de vernielde kant schuin te maken zodat auto’s eerst naar beneden en 
verder gewoon tegen de brug weer omhoog kunnen.  
Onze compagnie betrekt stelling om de brug, een heel legerkampong mensen komt om ons heen 
staan kijken. Enkelen zijn ons niet gezind, maar dat zijn uitzonderingen, de meesten kijken hun ogen 
uit naar al dat nieuwe. Het meest naar die weelde van kleding die wij aanhebben en voor hen is het 
zien van onze schoenen iets veel mooiers dan voor ons een atoombom. Zij hebben allen van de 
atoombom gehoord, maar ze hebben nooit vermoed dat er zulke schoenen bestonden.  
Ons drinken is al lang op, maar er komen klappers en zelfs een glas als wij dat vragen. Als al onze 
auto’s over de brug zijn gaan wij er heen om in te stijgen. Ik weet nog even mijn veldfles half te vullen 
aan een waterwagen. Dan gaan we verder. Eerst tamelijk vlot, na 500 meter 5 minuten wachten, maar 
na een uur is het 200 meter rijden, 10 minuten wachten. Langs een smalle weg door kampongs, waar 
wij maar net doorkunnen. Af en toe klinkt een ontploffing en eenmaal een reuzendreun. Twee 
kilometer voor ons vliegt de boel in de lucht en hier en daar woeden hevige branden, geen fabriek 
ontkomt aan de vernieling. Uit dorre vlaktes zijn wij gekomen, tussen mooie groene kampongs, 
ingesloten door enorme vlakke velden waarop de rijst zachtgroen, halfhoog staat. Een mooi gezicht! 
Het echte Indië met vriendelijke bewoners langs de weg.  
Het is opvallend dat in de weelderigste gebieden de bevolking het meeste blij is met onze komst. 
Tenslotte staat het konvooi stil op een smalle weg, schuift in 1 uur enige honderden meters op en blijft 
staan. Het wordt steeds later, de weg is hier wat breder en de genie gaat ons met een konvooi voorbij 
om meer spullen bij de hand te hebben. Wij vergaan van de dorst, 4 liter water is hier beslist nodig, 
maar wij hebben amper 1 liter gehad. Sommigen baden zich in de vaart naast de weg. Het is wel 
verleidelijk, onder het stof en dik bezweet als wij zijn, maar ik waag mij niet aan het gele water waarin 
ook de inlanders zich wassen die hier vol zweren en lepra zitten.  
De Genie komt met een waterwagen, ieder kan een halve fles vol krijgen. Het is niet veel, maar het 
helpt weer even. Pas om 24.00 uur komt onze eigen foeragewagen, die met het grote konvooi zich 
een andere weg heeft gebaand. We krijgen eten en wat warme thee, zodat wij weer wat opknappen. 
De meesten liggen tussen de spullen op de wagens, of op de grond waar je weer meer last hebt van 
muskieten. Ik ga ook even liggen, maar niet lang, de muskieten steken gemeen.  
Plotseling enige knallen, helemaal vooraan, gevolgd door lichtspoorbanen en kleine granaten uit de 
pantserwagens. De vijand schoot een paar mortiergranaten, maar krijgt wat terug. Het is weer gauw 
over. Eindelijk moeten wij weer op de wagens en gaan om het half uur 100 meter vooruit. Maar wij 
hebben er weinig benul van, liggen half slapend, half wakker in alle standen op de wagens en zakken 
soms even weg als de muskieten ons even rust gunnen. Dat duurt van 2.00 tot 5.00 uur, dan heb ik 
even geslapen en ben weer goed wakker.  
De auto’s staan weer stil, ik stap uit en ga wat rondlopen. De T.R.I. had hier een handige stunt 
geprobeerd door struiken en hekken te plaatsen op de weg.  
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Men had die aan het oog onttrokken en daarvoor in de plaats een nieuwe weg gemaakt, recht op de 
kali aan. Als de auto’s in het donker gewoon doorgereden waren, dan waren zij aan de kalirand 10 
meter naar beneden gestort op bamboesperen, echt kinderlijk om zoiets te bedenken. Het was 
misschien gelukt aan een vrije weg zonder versperringen, nu echter moesten we goed uitkijken en 
dan loopt men niet in een kaliravijn van 150 meter breed.  
Over de gehele nacht bleken wij maar 4 kilometer opgerukt. Tot de middag kwamen er nog 2 bij, toen 
hielden we halt. Ondertussen waren alweer de nodige konvooien gepasseerd. Wij moesten uitstappen 
en lopend verder, onze eerste compagnie aflossen, die reeds de hele morgen wacht hadden gehad bij 
de brug over de kali. Het was 2 kilometer naar de brug en we liepen aangesloten, soms tussen een 
dubbele rij auto’s en materiaal, waartussen het wemelde van mensen in alle soorten en rassen.  
De 50 meter lange brug lag in elkaar en daarnaast ook de spoorbrug, de eerste vernielde spoorbrug 
die ik heb gezien. De bulldozers maakten een afrit naar de kali die uit een 20 meter brede strook 
bestond van ruim een halve meter water. Het overige was grauw strand. Er reden al enige jeeps in 
rond. 1-4 trok met het hele bataljon in lange colonne over de kapotte brug.  
We gingen, al was het langzaam, over de kapotte verbogen ijzeren balken, zwaar uitgerust met weinig 
houvast. Zij gingen links de grote weg op naar Pekalongan, wij rechts om posten uit te zetten voor 
beveiliging van de rivierovergang. Daarbij kwamen wij langs de grote suiker- en spiritusfabriek. De 
muren stonden overeind, maar het grote stalen dak was als een slap blaadje papier in elkaar gezakt. 
De gehele bodem leek op een enorme ketel vuur met een dikke laag suiker waar in het midden een 
grote hoop lag te branden. Als een dikke laag zwarte pek was de verbrande en gesmolten suiker uit 
de fabriek gevloeid tot ver er buiten. Ik neem aan dat er op heel Java in deze dagen genoeg suiker is 
verbrand om de hele wereld er een week van te voorzien, misschien zelfs veel langer. Wij hebben 
steeds erg slecht in de suiker gezeten op Java, maar nu ben ik er bijna zeker van.  
Wij kregen een post aan de kali. Daar was het een bende van jewelste, een Normandische kust in het 
klein. Wij zaten 100 meter van de brug en men probeerde hier materiaal over te zetten, maar de 
bodem is drijfzandachtig en als de auto’s te snel in het water gaan, vliegt het water over de motor en 
in de uitlaat en slaat hij af. Gaan ze dan met te weinig gas, dan slaan ze ook af en staan ze eenmaal 
stil, dan komen ze niet meer weg maar zakken met hoog toerental. In de eerste versnelling gaat het 
best, maar de meesten deden het verkeerd. Aan de overkant zat een drietonner met vaten tot de 
assen erin, 2 jeeps zakten midden in het water weg, 3 brencarriers, 1 zware patrouillewagen, 2 
drietonners en een MTD-wagen, zaten aan deze kant vast. Iedereen was als een paard aan het werk 
en alle inlanders die in de buurt kwamen, werden ook aan de gang gezet. Die kwamen trouwens al 
vrijwillig, zelfs van 1 kilometer ver langs de kali en werkten ook als paarden. 
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100 inlanders leggen stenen door de kali en dan gaat het beter.  

De bulldozers gaan naar de helling om een weg te graven. 
 
 
Erg prettig was het er niet. Al vanaf 4.30 uur waren wij in de weer, zonder rust met veel honger en 
dorst. Ook nu waren ons water en onze thee alweer op en sinds vanmorgen hadden wij niets meer te 
eten gehad. De vermoeidheid in de broeiende zon deed zich voelen, wij konden niet gaan liggen, 
daarvoor zorgden de mieren wel. 
 
 

Invasie van de W-brigade over de kali te Tjomal. De eerste carriers trekken door het water. 
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Ook andere wagens volgen. De helft zit vast in het zand. 

 
 

 
Carriers en jeeps trekken elkaar vast in het drijfzand. 
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Om geen water in de motor te krijgen gaat een M.T.D. wagen voorzichtig over. 

 
Ondertussen had men de overgang bij de brug klaar. Daar ging men rechts van de brug naar 
beneden, onder de brug door en links weer omhoog. Honderden koelies hadden stenen op het pad 
gelegd, die van de gesprongen fundamenten kwamen. Per half uur passeerde daar één, erg veel 
schot zat er nog niet in.  
Na een uur was bij ons het beeld van modderende mensen en auto’s in de kali veranderd in het 
gewone beeld van voorheen. Er waren een paar vrouwen, die zich kwamen wassen of hun behoefte 
kwamen doen in het water, niet altijd een verheffend uitzicht, maar alles went.  
 
Om 16.00 uur werden wij afgelost door een ander ploegje van ons peloton. Wat in zoverre ver-
andering bracht, dat wij niet meer hoefden uit te kijken en op de grond wat konden slapen in een oebi-
tuintje. Dat is hetzelfde als aardappelruggetjes, maar met dit verschil dat de grond hier alleen van stof 
is, zo licht. Dus dat was niet gemakkelijk en de muggen maakten ons het slapen onmogelijk, honger 
en dorst, misselijk. Met 2 man ging ik daarom maar een eind de kampong in op zoek naar eieren. We 
kwamen bij een jong stel dat ons niet verstond, zelfs niet begreep. Een jongen die Maleis kende hielp 
ons uit de brand. Ze keken wat wantrouwig naar het Nica-geld, maar wij vertelden dat het 50 cent 
biljet gelijk was aan 5 gulden Republiek. De mensen waren overigens heel vriendelijk en het was 
opvallend dat men onze bewering over het geld meteen geloofde en het blij aannamen. Er werden 
nog 3 eieren ontdekt en terug bij onze post kookte iemand ze voor ons, zodat we tenminste iets te 
eten hadden.  
Tegen de schemering werden wij eindelijk afgelost en ging het weer naar de brug en terug erover. 
Ons konvooi was een eind opgeschoven, zodat het niet zo ver meer was. Er was eten en drinken en 
achter lag een put, om het stof van 2 dagen van ons te wassen. Daarna waren wij zo opgeknapt dat 
de vermoeidheid totaal vergeten was. De bedden werden bezet in de openlucht en een uur later lag 
alles in rust. 
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1-4 R.I. vaart op landingsboten de haven van Pekalongan binnen. 

 
 

O
ntscheping van 1-4 R.I. in de haven van Pekalongan. 

 

Maandag, 4 augustus 1947- Politionele actie 

Weer liggen er 2 dagen achter ons, en wat voor dagen! De zwaarste die wij ooit kenden, met toch ook 
veel moois, maar een ellendig slot. Want het is weer wapenstilstand, het ergste wat ons kon 
overkomen.  
De gehele dag hebben wij zondag op dezelfde plaats gelegen. Het is niet te geloven wat ons in die 
ene dag gepasseerd is, de ene colonne na de ander en dat alles alleen maar “W”-brigade. Een 
colonne lang genoeg om blaren op de voeten te krijgen als men ze langs moest lopen.  
Ondertussen bleven wij maar staan. Staf “W”, 11-RI, LTD, Verbandplaats, Artillerie en nog meer 
korpsen passeerden, maar wij bleven staan. Alles trok op naar Pekalongan, het nieuwe hoofdkwartier 
van de “W”-brigade.  
Tegen de avond gingen zelfs onze eerste en tweede compagnie. Wij hoorden niets en stalden onze 
bedden weer. Om 22.00 uur werden wij uit onze zware slaap (het tekort van vorige nachten deed zich 
gelden) wakker geschud; “In een kwartier klaarstaan!”  
Wij stonden klaar en op de auto’s in het donker ging het op de kali aan, waardoor al de hele dag een 
eindeloze stoet getrokken was. Naar beneden ging best, onder de brug door ook. Daarna kwam het 
water, daar stond er een te schreeuwen: “Langzaam, langzaam” en heel langzaam ging het door het 
water. Bijna erdoor stonden 20 mannen van de Genie te brullen “gas, gas”. De chauffeur reageerde 
goed, de motor zette het uiterste in en klom tegen de steile helling op. De aanwijzingen waren niet 
overbodig, één kleine fout en de bulldozer zou de wagen eruit moeten halen, wat veel oponthoud 
geeft. Weinig chauffeurs werken zich goed door zo’n hindernis. Een chauffeur die zo uit Holland komt, 
kan dan gerust gaan lopen.  
Toen alles compleet was ging het op Pekalongan aan, langs veel boomversperringen en gaten in de 
weg. Ook hier waren nergens bommen gebruikt en alle bruggen waren heel. Ergens stond een 



 274 

konvooi langs de weg dat ons toeschreeuwde te stoppen en de lichten te doven. Even van te voren 
waren zij van achter de spoorbaan beschoten.  
Wij gingen echter weer gauw verder tot 25 km van Pekalongan. We zouden moeten lopen. Het zag er 
niet best uit, een halve veldfles met thee, 10 biscuitjes voor de volgende morgen en weer geen slaap 
na al zoveel achter te zijn. De sergeant en een jongen namen ieder een brenhouder van mij over, 
zodat het voor mij iets lichter werd. Gelukkig kwam er een tegenorder toen wij zouden afmarcheren. 
Allemaal gingen we weer op de wagens verder. Zo naderden wij Pekalongan. In de voorkampongs 
wemelde het van het materiaal van de speciale korpsen. Overal langs de weg, al van Tegal af, 
hebben wij steeds erepoorten aangetroffen. Eerst meenden wij dat die waren ter herdenking van het 
tweejarig bestaan van de Republiek. Later bleek dat het was voor het bezoek van Blokzijl.  
Voor in Pekalongan stond een hele grote boog met een reusachtig bord eronder waarop een heel 
duidelijk “Merdeka”. Eerst Blokzijl, nu wij onder dezelfde poort door. 
 
Al heel gauw kwamen wij in de hoofdstraat, de altijd Chinese winkelstraat. Zij vertoonde hetzelfde 
beeld van overal: alles verbrand en geplunderd. In sommige huizen gloeide het vuur nog na.  
Wij gingen het stadje door en nog verder, zigzag tussen de vele versperringen door die overigens met 
enige hindernissen waren. Plotseling 2 knallen, uitstappen, in de greppel vallen en voor ons een 
fabriek in vuur. 1-11 ligt al bij de fabriek. Een paar honderd meter rijden, om weer te stoppen voor het 
kampement van 1-11 R.I. Er komt een ziekenwagen met een gewonde, een van de Genie, die bezig 
was met bomen ruimen. Een Arabier komt plotseling uit een huis en raakt hem met 2 revolverschoten. 
Het is goed afgelopen, de Arabier is aan mootjes geschoten.  
Nu horen wij ook wat er gaat gebeuren, 2-4 moet oprukken om vandaag nog contact te krijgen met de 
T-brigade, die komt opzetten vanuit Semarang. Het is aan ons om de laatste strook tussen 
Pekalongan en Batavia te dichten. Wij vragen ons af hoe dat moet zonder eten of drinken. Wie 
begrijpt een oorlog? Ook 1-4 moet al twee dagen op pad zijn, maar niemand weet waar zij zitten. Een 
heel bataljon van 800 man is zoek, opgelost in Java, zelfs de brigade weet niet waar 1-4 uithangt.  
 

 
 
Wij staan aan het begin van Batang, een stadje 8 km verder dan Pekalongan, waarvan het vliegveld 
en de haven reeds een dag door de marine vanuit zee bezet is. Het gehele bataljon stapt uit. Twee 
compagnies gaan lopend de grote weg op, niemandsland in. Onze compagnie gaat linksaf tot aan de 
spoorlijn en begint deze te volgen. Er staat een heldere maan, zodat het zicht goed is. Het gaat best, 
af en toe moet even gestopt worden als verkenners een brug of een bosje naderen. Dan gaat het 
weer langzaam verder. Op het station staat een reusachtige jumbo-locomotief, onbeschadigd. De 
kostbaarste buit die ik tot nu toe zag want deze dag zal de spoorlijn Batavia-Semarang-Soerabaja 
geheel in onze handen komen met maar één vernielde brug. Dan is deze locomotief goud waard!  
Aan de rand van het stadje gaan we over een grote spoorbrug, de bielzen liggen een kleine pas van 
elkaar, maar zijn bikkel glad en er ligt niets onder. Om kogels geef ik niet veel maar van zoiets houd ik 
niet.  
Na de brug komt de vlakte. Wij lopen onderlangs de lage spoordijk en moeten af en toe naar boven 
voor een klein bruggetje. Op enige kilometers links klinkt een regelmatig geruis, hoogstwaarschijnlijk 
de zee waar wij dan niet ver vanaf zijn. 
 
Om 3.00 uur begonnen wij, zo gaat het door tot 5.00 uur. Af en toe zijn wij al vlak langs de heuvels ge-
komen. Die buigen nu ineens sterk naar links en wij gaan er dwars doorheen. Dan gaan we niet langs 
de nu holle spoorbaan maar over de hoge kanten. Plotseling schieten voor ons (even maar) iedereen 
dekt zich - het blijkt niets. Het zijn 2 plotseling vluchtende mannen waar de onzen op schoten, hadden 
ze beter kunnen laten.  
Met het opkomende zonlicht komen wij door de heuvels, de zon vóór ons. Een klein jochie komt 
aanlopen over een pad, ziet plotseling die 400 meter lange colonne gewapende mannen en draait 
even snel weer om. Even wordt nog doorgelopen tot aan de vlakte, dan wordt even 5 minuten rust 
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gehouden. Het is nu licht en iedereen steekt een sigaret op die heerlijk smaakt na die mars van 3 uur. 
Voor ons ligt nu een stuk van 1 km kaarsrechte weg. Aan het eind komen de heuvels weer aan de 
horizon en het is of er een dijk ligt naar links. Hier klinkt weer duidelijk het zware ruisen alsof de zee 
vlakbij is, maar ze is nergens te zien en achter de dijk steken bomen omhoog tot heel ver, raadsel-
achtig.  
Als wij op de dijk komen die een glooiend terrein blijkt, ligt toch de zee geen 2 km verder. Altijd weer 
een heerlijk gezicht, die enorme vlakte zo rustig en sterk.  
Tegen de heuvelhelling ligt een kampong. Er loopt een weg doorheen, aan het begin versperd met 
bomen. Ineens ziet een ontwakende bewoner de colonne belanda’s en even later staat een hele 
groep mensen in verwondering te kijken naar de lange stoet in wonderlijke kleding, die daar om de 
hoek komt aanzetten.  
Ook op de sawah’s overal die verwondering. Hoe kan het anders, onze uitrusting, de zware kleding en 
schoenen, het is voor hen of wij uit de lucht komen vallen. Wat weet men in deze verlaten woestenij 
van oorlog. Men ziet alleen na 6 jaar plotseling de belanda’s weer, maar niet als vroeger de KNIL-
soldaten. De wapens en schoenen zijn veel zwaarder, dit zijn allemaal blanken en hebben pakken 
aan, even bont als een tijger. Wat een woestenij hier, enkele armoedige tuinen, klapper- en 
kapokbossen, daartussen moerassen en ellendige hutten. Het is nog erger dan op mijn zwerftochten 
door Mersing. Alles is hier even armoedig en ellendig, alles herinnert mij hier aan mijn moerastochten 
en de wandeling door de Chinese kampongs. Hier beseft men pas goed hoe ellendig Malakka bij Java 
afsteekt.  
Nog eenmaal komt er een grote spoorbrug. Nog 1 km en dan vallen wij doodop van vermoeidheid, 
honger en dorst neer bij een klein station in de wildernis, waar vroeger de producten uit de klapper-, 
kapok-, rubber- en djati-houtplantages per smalspoor werden aangevoerd en daarna overgeladen.  
Wij hadden onze biscuits nog, maar konden dat met droge keel niet eten. Het duurde geen 10 minuten 
of bijna iedereen lag te slapen. Ik zonk ook weg, tot ik op het idee kwam eens rond te gaan kijken wie 
er bleef waken. Van onze ploeg lag iedereen in ruste, dat was toch wat te gek, zodat ik maar bleef 
zitten. Verderop waren ook nog enkelen wakker zodat er tenminste genoeg waren om de wacht te 
houden. Het zag er niet naar uit dat hier vijanden zouden zitten maar men kan nooit weten zo’n 20 
kilometer in vreemd gebied. 
We zouden hier moeten wachten op de “V”-brigade die ons hier zou ontmoeten, of op onze andere 
compagnies. Een radio was niet mee zodat wij geen enkele verbinding hadden.  
Er kwamen een paar inlanders langs met een dode. Ze werden ondervraagd maar wisten niet veel. 
Later kwamen er enige anderen die er op uit werden gestuurd om klappers te halen. Langzamerhand 
kwamen er meer, tot er wel 25 om ons heen zaten, waarschijnlijk spoorwegwerkers. Ze hadden 
allemaal nog een fatsoenlijk stuk kleding en spraken behoorlijk Maleis. Ze waren blij weer Hollanders 
te zien en hoopten dat de ondernemingen nu weer zouden gaan draaien. Dan zouden ze weer geld 
kunnen verdienen om kleding te kopen. Achterlijk waren ze niet want mijn broek werd heel wat keer 
bevoeld en bewonderd onder veel “adoe”-geroep. Het is een groene overall van het soort dat door de 
tijd bewezen heeft het allerbeste soort uniformstof te zijn, al kunnen wij het niet zomaar van anderen 
onderscheiden. Deze inlanders echter zagen het meteen. De schoenen genoten de meeste belang-
stelling. Daar kwamen ze niet op uitgekeken. Dat in die zware dingen nog sokken gingen en kappen 
erboven, dat was teveel voor hun begrip.  
Regelmatig droegen ze klappers aan. Wij moesten nu eenmaal iets eten en drinken. Onze biscuits 
gaven wij aan hen en af en toe een sigaret. 
 
Het werd steeds later. De kapitein zei, dat als om 15.00 uur ons bataljon of 7-R.I. uit Semarang nog 
niet waren komen opdagen, wij naar de grote weg zouden gaan lopen. Ik liep nog steeds wat heen en 
weer, bang dat als ik zou gaan liggen, ik helemaal geen mens meer zou zijn.  
Tenslotte echter werd het mij toch te machtig. Er liepen er al weer enigen rond zodat ik het er maar op 
waagde. Eén uurtje lag ik in de schaduw, meer bewusteloos dan slapend, want de vliegen gaven me 
geen rust in deze stinkende, broeiende moerasomgeving.  
Toen ik overeind kwam was ik half verdoofd met droge keel en een wee, hol gevoel in mijn maag. Dat 
was niet het ergste. De verdoving, waardoor ik liep te slingeren en niet meer normaal kon denken. Dat 
was geen vermoeidheid, maar het gevolg van het klappervlees en het water, wat een uitwerking heeft 
als bier en toch niet dronken maakt. Meer als iemand met een geweldig zware kater na een roes.  
Om echter een beetje bij te komen nam ik nog 2 slokjes klappervocht en ik waste mijn gezicht in een 
tamelijk heldere poel, even helder en fris als een Hollandse veensloot, met dezelfde gele kleur en 
stank en broeiend warm. Met een nat gezicht in het zwoele zeewindje, friste het toch op. Het stof was 
tenminste weer wat afgespoeld.  
Om 15.00 uur moesten we de spullen weer aandoen, alles leek van lood. We liepen allemaal onvast, 
de vijand zou een gemakkelijke buit aan ons hebben gehad. Daarbij moest nog over veel 
versperringen geklauterd worden en de stijgende weg was slecht. Wij sjokten automatisch vooruit, 
steeds hoger, het bergland in.  
Na een uur werd rust gehouden, waarvan wij werkelijk iets opknapten. Het eerste gedeelte hadden wij 
langs half begroeide hellingen gelopen en soms langs rubberbossen, steeds in een brandende zon. 
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Nu kwamen wij tussen niets dan djatibossen, de grote (20 à 40 cm) dode bladeren op de grond 
knapten regelmatig weg onder de voeten van de colonne.  
Ons peloton, dat ’s nachts steeds achteraan had gelopen, liep nu voor, zodat ik in de eerste sectie de 
3

e
 man achter de verkenners was. Dus zo goed als vooraan, wat veel lichter loopt.  

Weer liepen wij een kilometer, veel lichter nu tussen de koele bomen en de weg was vlakker. Af en 
toe drong een geruis tot ons door, waarvan ons hart sneller ging kloppen. Het leek op denderende 
auto’s en plotseling een hels geratel op nog geen 200 meter afstand. “Brencarriers” riepen enkelen.  
Een ander bezorgde ons een geweldige averechtse domper: “een waterval” zei hij nuchter. Geen 
brencarriers om ons te halen, maar een waterval, onbereikbaar terwijl wij vergingen van de dorst. 
Moedeloos gingen we verder, volhouden maar, er zat niets anders op. Toch was steeds weer op zo’n 
200 meter dat geluid van auto’s die gas gaven en bij iedere bocht, zo hoopten wij steeds, zou het eind 
in zicht zijn. Steeds was het mis, tot plotseling,… was het duidelijk en zeker, over het ravijn trok een 
auto zwaar op. Dan kon het niet anders, wij liepen al lang parallel met de hoofdweg. Nog geen 50 
meter verder staan huizen en daar tussendoor zien wij even een glimp van een voorbijschietende 
auto.  
De laatste 200 meter gaan nu iets vlotter, al schijnt ze eindeloos en bij de eerste stop op de weg 
passeert een waterwagen. Wij roepen, hij rijdt door. Ik zou nu weleens willen weten hoe verwilderd wij 
op dat moment keken, maar dat was niet voor lang. Het lijkt een wonder, vlak daarachter komt onze 
kantinewagen en daarachter de compagnie-keukenwagen.  
De kantinewagen stopt en begint dadelijk limonade uit te delen. Hij moet wel haast maken anders 
wordt alles eraf getrokken. We krijgen een klein kopje limonade en 2 koeken. Het is nog niet veel 
maar allemaal zijn we op slag veranderd.  
De meesten hebben nog niets geleerd en jagen een leger bruine jochies in de klapperbomen. Ik drink 
liever in geen uur meer. Een inlander deelt dunne, maar hete koffie uit zonder suiker of melk. Ik krijg 
een kopje, heel klein maar. Het is zo heerlijk als ik ooit iets proefde, warm, het brandt in de keel tot in 
de maag, het is of er nieuwe kracht in je body brandt. Daarom geef ik van de 4 slokjes nog de helft 
weg zodat een ander ook zoiets heeft. Een oude man is ook aan het koffieschenken, gitzwart, maar je 
knapt er van op.  
Even verder staat een kantinewagen van de “V”-brigade met warme koffie met suiker en melk. Daar 
moeten wij wel wat lang in de rij staan, maar wij zijn dan al goed bijgekomen. Vermoeidheid is maar 
bijzaak, drinken, voor alles drinken en dan eten.  
Onze auto’s zijn er ook. De chauffeurs zijn dolblij ons weer te zien en glunderen over hun hele gezicht, 
vooral onze Soedanese boy. Na de kantinewagen van de “V”-brigade is het met mijn dorst even 
gedaan, er is ook al iets te eten. Dat wil echter eerst niet erg, het ligt vreemd in de maag. Als ik door 
eet gaat het smaken en al mijn brood gaat op, van de meesten echter niet. Dat komt omdat zij meteen 
weer aan klappers zijn begonnen en goed eten is nu hard nodig. De stemming is wel gekeerd, 
omgeslagen en alles is weer vergeten. Geen mens zal geloven dat wij zo lang slaaptekort en zo’n 
zware tocht hebben gehad. Dat is gewoon vergeten nu wij eten en drinken hebben gehad.  
We moeten weer op de auto’s, er is nog geen maan. Overal liggen versperringen op de weg, auto’s 
kunnen net passeren, een hopeloze tocht voor de chauffeurs. Het stof van de weg is hier overal nog 
lichter dan meel, want dat is vet maar dit is totaal droog.  
Wij zijn al gewend geen 20 meter zicht te hebben en te verstikken in dat vreselijke goedje, dat is nu al 
bijna 400 kilometer zo. Nu is het stikdonker. De auto’s mogen zo min mogelijk licht voeren en hebben 
zij licht aan, dan kaatst dat terug op het stof, nog erger dan bij dikke mist.  
Soms zitten ze naast de weg en hobbelen over grinthopen of staan plotseling met een hevig 
remgeknars stil, vlak voor een dikke boom waar zij langs moeten.  
Zo gaat het een heel eind, want wij moeten naar een stadje vlak voor Semarang. Plotseling stopt 
alles. Het stadje schijnt vol te zijn en wij gaan terug tot kort voor ons uitgangspunt, “Soebah” 45 km 
voorbij Pekalongan. Daar komen wij in een school. De zaak wordt uitgestald en dan is het water 
zoeken om te wassen, want naast slaap is mandiën in deze warme lage streken even belangrijk.  
Dan komt men plotseling met het ergste wat ons nog kon overkomen. Erger dan honger en dorst of 
vermoeidheid: “Het is wapenstilstand, al 24 uur. Daarom zijn jullie uitgestuurd, zo gehaast vóór er voor 
eten en drinken gezorgd kon worden en zonder verbinding. Jullie mochten het niet weten, want de 
verbinding Batavia-Semarang moest tot stand komen”. 
Wij hebben de verbinding tot stand gebracht. Al is het niet onze compagnie geweest, wij hebben de 
kust geveegd. Terwijl het onze eerste en tweede compagnie waren die over de weg oprolden en het 
eerst de hand reikte aan de jongens van 6-R.I. Nu vragen wij ons af waarom? Waarom gaat men 
praten nu alles zo goed ging. Wij zien een donkere tijd voor ons. Wat zal er nu gebeuren? Als alles 
gaat zoals het steeds gegaan is en zoals wij dit volk kennen, dan zal de strijd nu pas beginnen. Wij 
hebben nu geen tijd om er lang bij stil te staan, wij zijn al zoveel gewend en gaan ons eerst baden. 
Heerlijk fris is het kaliwater, al ben ik blij dat het donker is. Overdag zou ik er waarschijnlijk bang van 
zijn. Nu maar niet aan denken en te zien is het niet. Het is fris en je wordt er schoon van, een ander 
mens. Wacht is er niet, nog even wordt gewacht op verse thee van de koks, want dorst van een hele 
dag is niet in één keer te voldoen. Dan duikt iedereen te bed. 
 
Dinsdag, 5 augustus 1947 - Soebah 
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Na de moordende afgelopen dagen hadden wij gehoopt te kunnen uitslapen, maar dat ging niet. Om 
7.30 uur moesten wij eruit en om 8.00 uur moest alles klaar staan om te verhuizen. Niet ver deze keer, 
500 meter verder. De staf en ons peloton in een grote deftige villa.  
Ik lig niet gek op de open veranda. Na de kusthitte is het hier lekker, ongeveer als in Tjikalong. Een 
deken is geen overbodige luxe ’s nachts, vooral ’s avonds is het heerlijk koel en toch niet kil.  
Vanavond was er film. De T-brigade uit Semarang zorgt goed voor ons. Eerst die grote kantinekar met 
koffie toen wij aankwamen en nu een grote filmwagen die een duidelijke film gaf met korte rustpauzes 
voor het erin zetten. Het is erg vervelend als er steeds lange pauzes tussen de films zijn, maar deze 
werkte het vlot af en met helder beeld en geluid in de heldere avond buiten. De kantinewagen zorgde 
voor thee met koek zodat het een prettige avond werd.  
Het eten is goed; alle dagen kippensoep en veel eieren, die kopen wij 10 voor ƒ1,- (in Bandoeng 
ƒ0,60 per stuk). 
 
Woensdag, 6 Augustus 1947 - Soebah 
Vanmorgen was er een mis om 10.00 uur. De meester van de school waarin wij de eerste nacht 
doorbrachten is katholiek. Een eenzaam katholiek inlands huishouden midden in dit Mohammedaanse 
land. Enige malen per jaar komt er een Javaanse priester op bezoek en toen onze pater er kwam, 
konden ze maar half geloven dat deze soldaat priester was. Maar onder de mis kon men zien hoe 
gelukkig deze mensen waren. In het huis en op de veranda hingen godsdienstige prenten. Dat was 
ook het enige waaraan men kon zien dat ze katholiek waren. De man droeg zelfs het zwarte mutsje 
dat eigenlijk Mohammedaans is. 
Vanmiddag ben ik ook even de kampong in geweest. Een inlander haalde ons binnen. Er kwamen 
klappers, iets anders hadden de mensen niet om aan te bieden.  
Bij het schieten was de hele kampong gevlucht, vandaag waren ze weer teruggekomen. Wij vertelden 
waar ze heen moesten gaan als er gestolen werd of zo, waar ze heel blij mee waren en zichtbaar 
gerustgesteld. Hier en daar is men nog erg bang voor de blanda’s. Die angst is snel overwonnen als 
men merkt dat men geen last van ons heeft. Vooral durft men niets terug te doen als er bij hen 
gestolen wordt en een frontsoldaat is nu eenmaal gauw geneigd te nemen wat hij nodig heeft. Eerst 
alleen van de vijand. Sommigen ontzien niets en de bevolking durft niets te zeggen. Toen wij hen 
vertelden dat ze dan naar de commandant moesten gaan was daarmee heel wat vertrouwen 
gewonnen. De T.R.I. rampokte ook veel. Het haalt niets uit om daar tegenop te komen.   
 

Donderdag, 7 augustus 1947 - Pekalongan 

Wij zijn weer verhuisd, nu terug naar Pekalongan. Om 15.00 uur was alles klaar en kwamen de auto´s 
onze 2

e
 compagnie brengen en gingen wij terug. In Pekalongan werd de hele stad naar alle hoeken 

doorkruist omdat men niet kon vinden waar wij moesten zijn. Het bleek tenslotte een blok nieuwe 
Europese woningen te zijn, zo nieuw dat de Jap ze nog heeft moeten afbouwen, prachtige villaatjes. 
Daar ligt ons hele peloton ruim in één huis, de compagniestaf in een ander, ertussen bleef een huis 
vrij. Ik ging eens kijken of het leeg was, er bleken 4 Chinezen te wonen sinds enkele dagen terug hun 
huizen verbrand waren. Ik moest dadelijk binnenkomen. Ze waren zichtbaar blij met hun nieuwe 
buren. Twee Chinezen waren er thuis, 1 sprak Hollands, de ander Engels. Ze vertelden dat de T.R.I. 
hier 4 à 500 man sterk was en voor een groot deel bewapend met alle moderne wapens. Ook was er 
heel veel B.T.R.I. Dat zijn de eigenlijke extremisten, de mensen van Soekarno. Een onderdeel ervan 
is de Hizboellah, wat weer de strijdorganisatie is van de Masjoemi, de Islampartij. De B.T.R.I. was 
evenals de Laskar Rajat zo goed als niet bewapend. Allemaal waren ze slecht gedisciplineerd. Er 
waren 2 Jappen en er waren ook veel ‘Pemoedi’s’, dat is hetzelfde als ons V.H.K.(Vrouwen Hulp-
korps) 
Een week voordat wij hier in de stad kwamen (dat was dus toen wij nog meer dan 150 km ver in 
Cheribon zaten en de T-brigade nog nauwelijks uit Semarang gestart was), nam alles wat zich soldaat 
en Republikein noemde al de benen uit de stad. Daags tevoren was men begonnen met het plunderen 
en in brand steken van de Chinese woningen. De T.R.I. durfde niet langer meer te wachten en ging er 
vandoor, 3000 Chinezen meenemend. Een dag later hoorde men van de bezetting van Tegal, nog 
altijd 60 km van hier. De T.R.I. schrok zo dat ze de wapens en kisten munitie langs de weg 
neergooiden om sneller weg te kunnen komen. Twintig kilometer ver de bergen in hielden ze halt en 
bleven ± 30 man zitten met de Chinezen, de rest trok door. Toen de stad hier werd bezet, nam ook de 
30 man de benen, al zaten ze al 20 km ver en lieten de Chinezen aan hun lot over. Dat is nu een 
staaltje van de Republikeinse wehrmacht. Ondertussen zijn alle Chinezen geplunderd, ligt hun straat 
in de as als ook fabrieken, handelsbank, scheepswerven, zelfs de gevangenis is verbrand. Zo 
nutteloos en onzinnig is de brandstichting maar overal gebeurt dat. Het doet mij steeds denken aan 
Nero, die voor zijn plezier Rome in brand liet steken, alleen omdat hij die brand zo mooi vond. 
Ook vanavond ben ik met 2 anderen nog een tijd bij onze Chinese buren gaan praten 
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Station van Pekalongan. 

 
Vrijdag, 8 Augustus 1947 - Pekalongan 
We zijn eens wat op het station wezen neuzen, in de remise staan verschillende locomotieven en het 
emplacement vol wagons en niets was vernield.  
Wij hebben die nacht afwisselend wacht maar het was niet druk. Het is maar 2 km van de zee. Er ligt 
echter een kampong tussen die de zeewind opvangt zodat wij hier leven in de volle tropische hitte. Dat 
doen wij nu al het grootste deel van de opmars maar toen hadden wij geen tijd daaraan te denken. Nu 
wij weer wat tot rust komen, merken wij pas weer in Bataafse hitte te zijn, het valt erg mee.  
Na zo lang op het frisse Lembang gezeten te hebben, hadden wij het ons erger voorgesteld. Het enige 
lastige is dat men bij de geringste inspanning al zweet.  
Loom als bij de Hollandse warmte ben ik echter nog niet geweest. Ook de avonden zijn zwoel, heerlijk 
om rustig buiten te zitten of te wandelen, ´s morgens is het fris. 
 
Zaterdag, 9 Augustus 1947 - Pekalongan 
Wij hebben vanmorgen patrouille gelopen. Zo op ons gemak door de kampongs wandelend, was pas 
goed te merken hoe hier alles anders is als in het ons nog steeds dierbare Soendaland. Het begint al 
met de huizen die geen voorgalerij hebben en op de grond staan en gebouwd zijn van heel ander 
vlechtwerk. Het volk is ook heel anders van karakter, vrijer, niet zo verlegen, brutaler. Geef je ze een 
sigaret, ze vragen meteen om 10. Geef ze een klap en ze kruipen als slangen. Voor een gesprek zijn 
ze dikwijls wel aangenaam. Ze praten vrijer, niet steeds zo onderdanig, waardoor men veel vlotter kan 
praten. Daardoor schijnen ze intelligenter maar ze zijn dommer en ze laten zich meteen opzwepen. Ze 
zijn geweldig laf, maar opgezweept zijn ze vlug hysterisch en lopen dan zo de dood in. Razernij is 
echter even vlug weer over om plaats te maken voor een even hysterische angst. 
Wij kunnen nog steeds moeilijk aan dit volk wennen, ik zou er niet graag tussen wonen. Vandaag zijn 
het je beste vrienden, morgen maken ze je af. Ook de meisjes zijn natuurlijk anders, er zijn veel 
werkelijk heel mooie meisjes bij. Evenals het hele volk lang niet zo verlegen als de Soendanesen, wat 
voor meisjes wel prettig is. Een Soedanese draait bij een knipoogje van een Hollandse soldaat  
verlegen lachend om. De meisjes hier lachen terug met fonkelend lachende ogen, lokkend en mooi als 
een jonge vogel. Dat maakt het hier dubbel uitkijken, want de hitte hier na de inspannende laatste 
weken doen sterk hun invloed gelden. Temeer omdat wij ondanks de warmte steeds goed hebben 
gegeten en er waren vooral veel eieren. Daarbij zullen de meeste van deze mooie meisjes wel 
Permoedi´s geweest zijn, die van Soekarno in de bezette gebieden moesten achterblijven om de 
Republiek te dienen met lichaam en ziel. Ik vermoed dat ze deze reden wel vergeten zullen zijn, maar 
de blanke kerels vinden ze leuk en dat komt op hetzelfde neer. Soekarno kent zijn volk. Tegen de 
Permoedi´s zegt hij; “Blijf achter het front en dien de Republiek met lichaam en ziel”. Hij weet wel dat 
ze de blanken aantrekkelijk zullen vinden als zijn Merdeka. Zijn woorden zijn overbodig. Als de 
Hollandse jongens in de ziekenhuizen komen, zullen de buitenlanders zeggen: “Soekarno wint door 
zijn Permoedi´s”.  
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Zo krijgt hij de schijn mee. Wij weten waar wij aan toe zijn en een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
Soekarno sprak ook tot de T.R.I.: “Trek u terug en als de waakzaamheid van de belanda´s verslapt, 
slaan wij toe”. Zo sprak hij weer omdat hij zijn volk kent en zal de wereld geloven dat men zijn bevelen 
opvolgt. In werkelijkheid oogst hij zijn natuurlijke instincten. Hoe lachten wij niet in augustus 1945 bij 
de eerste rede van Soekarno toen hij sprak; “Wij zullen vechten met speren, slangen en vuur”. Wij 
lachten maar het sprak tot de verbeelding van het volk. Meer dan geweren en mitrailleurs, daarvoor 
had men de schouders opgehaald. Toen ze mochten gaan vechten met speren gilden ze “Merdeka”.  
Nog kan men nergens komen of men vindt speren, soms van ijzer, meestal van gewoon bamboe. De 
T.R.I. in lawi geloofde vast dat, als ze met zo´n speer op een vliegtuig richtte, dat vliegtuig dan neer 
zou storten. Dat kwam altijd uit want ieder toestel verdwijnt in de verte onder de horizon. Soms 
sprenkelen Hadjies water op de weg. Heilig water, waar onze auto´s dan niet over zouden kunnen. 
Met geesten en demonen wordt dit volk grootgebracht. Zelfs de meest ontwikkelden geloven in dingen 
waar wij om lachen. Dikwijls hebben wij daar veel voordeel van.  
 
Gisteren hebben wij even verder in een huis een 2 cm mitrailleur gevonden. Een van het soort waar 
alle oorlogsschepen tientallen van aan boord hebben voor luchtafweer. Naast de Amerikaanse “pom-
pom”, het beste luchtafweer uit deze oorlog. Hij lag helemaal uit elkaar maar is op één pal na wel 
geheel kompleet. 
 
Zondag, 10 Augustus 1947 - Pekalongan 
Er was kerk vanmorgen. Ik had wacht gehad en werd niet gewekt. Pech gehad, maar niets aan te 
doen. ’s Middags gingen wij even naar de kantine. Het bataljon heeft alweer een goede kantine. Toen 
wij er uit kwamen liepen er een paar inlandse meisjes voor ons. Een van de jongens wenkte ze, dat 
gebeurt wel meer voor de grap om te zien hoe ze reageren. Deze bleven pardoes op ons wachten. 
Het waren geen inlandse, maar Arabieren die in het Hollands, zo rap als het vlugste Italiaans 
begonnen te ratelen. De meisjes waren afschuwelijk lelijk en zwaar geschminkt. De een had een 
briefje waarop stond; “bij deze dame zijn 6 sarongs in beslag genomen” P.H. 
Dat moest afgegeven zijn door een soldaat die de sarongs meegenomen had. Heel wijs was het in 
blokletters geschreven en naar de P.H. kan men eeuwig zoeken. Ondertussen waren wij wel 
genoodzaakt het verhaal aan te horen en ons te laten welgevallen dat zelfs de inlanders ons met grote 
ogen vol verbazing nakeken, en een jochie op een auto veelbetekenend de pink opstak. Duim op is 
“best”; pink op is hier heel slecht, zodat ik maar blij was bij de eerste de beste dwarsstraat het stel 
vaarwel te kunnen zeggen. Het is niet goed als zelfs inlanders hun ogen uitkijken omdat je met een 
bepaald persoon meeloopt. Je kunt wat beleven in dit land van wandelende zweren en skeletten en 
puinhopen. 
 
Maandag, 11 augustus 1947 - Batang 
Weer zijn wij verhuisd. Nu naar Batang, 8 of 12 km voorbij Pekalongan, het stadje waaruit onze 25 km 
opmars begon. Wij zijn de enige soldaten met ons peloton hier, al is er vandaag een groep C.P. 
bijgekomen. Geen kampong-C.P., maar goed getrainde, geklede en bewapende politie. De orders 
waren om streng op te treden want het zit vol rampokkers. Eerste keer waarschuwen, dan meteen 
goed raak schieten.  
Dit is een raar volk. Een Wodana (hoofd van enkele gemeenten) zei gisteren dat als er iets 
onregelmatigs gebeurt, we niet moeten waarschuwen of mis schieten, want dan denken ze dat we 
bang zijn en zij onkwetsbaar. Zet er een mitrailleur op en voor maanden is het geheel rustig. 
Na de middag zijn wij meteen op patrouille gegaan. Vier kilometer richting zee, door een sawa, een 
andere kampong en af en toe wisselde het af met moeras, Mersing-achtig. Hier en daar leefde de 
bevolking van tapiorameel-malen. Een volk van zieken, geraamten en naakten, wonend in krotten, 
waarvan soms de geweldig mooi met houtsnijwerk versierde grote deuren herinnerden aan betere 
dagen.  
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Vissersprauwen op zee en in de riviermonding bij Batang. 

 
 

Aan het eind kwamen wij aan de haven, Eigenlijk een kalimonding die raar aan het verzanden is. De 
vaargeul is van 30 nu nog maar 4 meter. Het is een lust om te zien hoe de kleine vissersboten met de 
enorme zeilen vanuit de woelige zee keurig dat smalle gaatje binnen laveren. De boten zijn iets groter 
dan een zeesloep, oersterk van djatihout gemaakt en enorm snel. Een schip dat als een vlekje tegen 
de horizon stond, voer na een half uur binnen. Ze dragen een langwerpig zeil en grote borden voor en 
achter die veelal mooi beschilderd zijn. 
 
 

 
Vissersprauwen op zee bij Batang. 
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Vissersprauwen op zee bij Batang. 

 
 
 
 

 
Vissersprauwen op zee bij Batang. 
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Vissershaven te Batang. 

 
Terug gingen wij door het moeras tot wij weer op de kali uitkwamen en in een grote kampong. Ook 
hier waren veel zieken en weinig kleding maar voor het overige zag het er welvarend uit.  
Het was een vissersdorp. De kali lag vol met vissersprauwen in alle maten, een mooi gezicht en er 
heerste bedrijvigheid zoals men dat hier zelden ziet. De bevolking was ook heel vriendelijk.  
 
 

 
Vissersprauwen te Batang. 
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De haven te Batang. 

 
Wat verder kwamen wij weer aan het begin van het stadje. Hier stonden aan weerszijden van de weg 
enorme paleizen die deden denken aan Romeinse tempels, afgewisseld met even zware, maar veel 
donkerder en massiever gebouwen van zwaar hout met uitsnijwerk in de dikke daklijsten en met 
zadelvormige dakpunten er boven.  
De uitlopende balken van het uitstaande dak waren versierd met drakenkoppen en drakenlichamen 
slingerden zich tussen de balken door. Alles even zwaar en massief, al het snijwerk versierd met veel 
rood en goud. Zo ook de vele enorme Chinese letters die erop stonden.  
Het waren allemaal hele oude Chinese gebouwen. De Chinezen moeten hier zo’n honderd jaar terug 
een waar glorietijdperk gekend hebben. Zo’n Chinese gebouwenrijkdom zag ik nog nergens. De 
gebouwen waren nog prima, onverwoestbaar, al moesten ze beslist al 5 jaar leegstaan. Hier en daar 
stonden bootjes geschilderd door de ‘ALRI’ (republikeinse Marine). Waar je ook komt, heel vaak komt 
men tot de ontdekking dat Indonesiërs geweldig goede tekenaars heeft voor karikatuur en reclame, 
maar geen kunstschilders.  
Voor een school stond een Indonesische onderwijzer, katholiek maar Republikein tot in zijn botten. 
Zelfs de houten geweren van de T.R.I. en het harde lopen vond hij nog goed. Precies als een kind dat 
je durft vertellen dat haar lelijke oude lappenpop niet mooi is. Echt zo’n kwade ontwikkelde, van het 
soort dat dit prachtige land met hun waanideeën tot een woestenij maakt, die luid juichen voor schone 
beloften en absoluut niet zien dat er totaal geen daden op volgen. Oosters sentiment waar niet mee te 
praten is. 
 
Zo kwamen wij thuis en vroegen ons af waar de rampokkers moesten wonen. Wij hebben nog nooit 
zo’n vredig volk ontmoet, dom en arm, maar beslist ongevaarlijk. 
Tot de avond aan toe is het pasar bij ons aan de overkant van de hoofdstraat die naast ons huis loopt. 
De voorkant ziet uit op de aloon aloon. Op die pasar wordt wat groenten en fruit verkocht, niet veel 
meer. De ellende maakt je kotsmisselijk. Er loopt een meisje, ze kan 16 maar ook 50 zijn, achter in 
haar hals wat lang heel dun haar. Verder kaal, haar hele lichaam en hoofd bijna wit van de schurft, 
lang en zo mager dat er beslist geen pond vlees onder het vel tussen de botten zit, een 
weerzinwekkend wandelend lijk. Ze is een van de velen. 
Vanmiddag liep er een klein meisje van 16 jaar ongeveer, een groen kort rokje, wit bloesje, mooi 
stevig en gezond. Af en toe keek ze eens schuin naar ons, waarop wij wuifden en de zwarte ogen 
prompt vuur schoten.  
In Bandoeng zouden de meesten zo gekleed door de weeks maar amper zo in de stad durven lopen. 
Hier zag ze eruit als een prinses tussen het pasarvolk. 
 
Vanavond reed een meisje op de fiets enige malen op en neer voor ons huis, 3 jongens er op af. Ze 
zocht kennelijk contact, waarvan de jongens best gediend waren. Het bleek dat ze Hollands sprak en 
steeds hier gewoond had. Haar vader was KNIL-sergeant geweest in Mjel en gepensioneerd, al werd  
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dat nu al jaren niet betaald. Hij hoorde bij de eerste Hollandse troepen. Ze had met nog enige vriend-
innen geholpen met kleren wassen en zo. Haar meeste vriendinnen waren met de jongens mee naar 
Semarang, maar zij durfde niet omdat ze hoorde dat men daar nog vocht.    
Een van deze jongens had een ring van haar die hij aan zijn vrienden had willen laten zien, maar hij 
had plotseling moeten vertrekken met haar ring. Nu hoopte ze hem te zien, nu er weer Hollanders 
waren. Ze komt nu morgen wassen voor de 3

e
 sectie. Wij zitten nogal met ons wasgoed de laatste 

dagen, er moeten weer nodig baboes komen. Ze vertelde dat zij zich in de merdeka-tijd steeds 
verscholen voor de bendes en altijd in huis bleven. Nu was alleen de Hizboellah en B.P.R.I. (Barisan 
Pemberontakan Rakyat Indonesia – het revolutiefront o.l.v. Soetomo) nog lastig, de T.R.I. niet. Dat 
waren geronselde Tamils, 400 man, iedere 20 man had één geweer, de rest houten, de ALRI dito. Ze 
kregen erg slecht te eten. Ze waren wel gedisciplineerd en kregen flink straf voor fouten. Zelfs voor 
meisjes nemen tegen hun zin, wat in dit land toch niet als iets ergs wordt aangerekend. Zelfs bij de 
Hollanders is dat niet zo erg. Toen deze soldaten hoorden van de opmars van de Hollanders, smeten 
ze meteen hun houten geweer weg, hun uniformen in de kali, en gingen weer op het land werken. Zo 
is het overal verschillend. Toen wij binnentrokken stond de T.R.I. tussen de rest te juichen om “Roko 
Toean” (sigaretten meneer) en was werkelijk blij dat wij er waren. 
Je krijgt hier de indruk dat de gewone bevolking de Republiek beschouwd heeft als een leuk spelletje, 
maar er nooit aan heeft getwijfeld dat wij vroeg of laat zouden terugkomen. De blanke toean hoort hier 
nu eenmaal en ze vinden het best gewoon dat hij nu weer terug is en alles weer wordt als vroeger. 
 
Dinsdag, 12 augustus 1947 - Batang 
Wij hebben hier putten om te mandiën maar een wc is er nog niet. Het is niet ideaal, maar in de putten 
is veel water, dat is de hoofdzaak. Avonturen zijn hier overigens niet van de lucht. Enige dagen ben ik 
niet geweest als anders, rusteloos en niet zeker. We hadden teveel te verwerken gekregen in korte tijd 
en dan is het moeilijk op de been te blijven. Nu begin ik alles wat te verwerken en wordt het leven 
mooier. De avonturen worden wat meer geordend en overzichtelijk, niet in zo’n razend tempo maar 
kalm in volgorde zodat men er volop spanning of plezier van kan hebben.    
Wij zitten met veel vuil goed en geen baboes. Gisteravond wist een van de jongens mensen waar wij 
misschien konden laten wassen, ik met Jantje erheen. Het was best, vanmorgen dus de was 
bijeengeraapt en weggebracht. Meteen gevraagd wat het zou kosten “2 gulden”. Ik sloeg achterover, 
en begreep het gauw en vroeg; “Republiek”, “Ja”. Ik wilde 1 gulden Hollands geld geven maar dat was 
niet goed. Opeens schoot mij te binnen dat ik een Republikeins tientje had geruild bij onze Chinese 
kennissen voor 1 Hollandse gulden, zodat ik vlug het wassen voor 2 gulden aannam. Als men geen 
gulden van ons wil hebben, dan maar voor 20 cent en we waren alle twee blij. Ik vertelde de bak aan 
de kok. Die vroeg meteen een Repuliek gulden om wat prei op de pasar te kopen. Hij stuurt de 
djongos weg met het hele tientje. Die komt met prei die 3 gulden moest kosten volgens hem, maar hij 
gaf maar 4 gulden terug. Dit klopte niet, dus werd hij weggestuurd voor de andere 3 gulden, maar hij 
begreep het niet en kwam weer met prei en 4 gulden aan. Zoiets maak je alleen hier mee.  
Met Jantje ging ik wandelen. Een heel stuk de weg op richting de Chinese paleizen en bij de senti-
mentele schoolmeester rechtsaf tot de kali, die zich als een stil donker lint slingerde tussen 2 meter 
hoge oevers met moeras-begroeiing. Er is veel wat mooi is. Voor zoiets gaat mijn hart altijd open en 
doet mij denken aan Mersings stille pracht. Er is hier veel wat aan Mersing herinnert. Wat hebben wij 
daar een paradijs gehad indertijd. Bijna alle andere bataljons hadden op Malakka hun slechtste tijd, 
behalve 2-4.  
 
Langs de kali was een prauwmakerij en het is de moeite waard die houten vissersschuiten te zien 
bouwen, nog met dezelfde beperkte middelen als duizenden jaren terug. De Hollandse bouwers van 
houten schepen kunnen er nog wat van leren.  
Wij zwierven van de ene kampong naar de andere, soms langs de kali dan weer eraf. In de meeste 
kampongs had men nog geen Hollander gezien en werden wij vreemd aangekeken, langzamerhand 
begin ik dat volk te begrijpen. Wij dachten eerst dat het afkeer was als men ons stil, zonder een woord 
te zeggen liet passeren, maar dit volk is anders, het is nog bang voor ons. In Soenda riep het volk dat 
bang voor ons was om het hardst “tabe djoerakan” als wij passeerden. Hier kijkt men alleen donker en 
stil voor zich uit, slechts een enkele groet, maar ze menen het evengoed.  
Men groet hier ook nooit uit zichzelf. In Soenda hoort dat, hier is dat niet beleefd. Als men niet bang 
meer is wordt een groet even beleefd beantwoord en even veel op prijs gesteld.  
Tenslotte kwamen wij uit op de spoorlijn, rustten daar wat en staken toen over om op de grote weg uit 
te komen bij een flinke pasar wiens bestaan wij niet kenden. Tot een wat brutaler inlander ons zijn 
waren aanprees. Wij alles bekijken, zeggen hoe wij het vonden en ons verontschuldigden dat wij geen 
Republiekgeld hadden. Enige grappen liepen er snel in en de angst was weg, temeer toen wij naar 
een andere toko gingen, waar de eigenaar keek of wij alles wilden stelen, de spullen doorkeken en 
zeiden alles mooi te vinden, toen was het ijs gebroken.  
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Vissershaven te Batang. 

 
Later aan de weg spraken wij een oude Chinees aan, er werden 2 krukjes gehaald en koffie en na een 
praatje gingen wij weer. Voor zo’n gezellig vriendelijk praatje vind je hier de mensen even snel als 
bijen bij een pan met honing. Om met ze te praten als ze niet meer bang voor ons zijn heb ik dit volk 
liever dan de Soendanees. Ze zijn lang niet zo onderdanig, wat veel prettiger is. Ze proberen ook altijd 
zelf het gesprek aan de gang te houden, dat moesten wij in Soenda altijd doen en dat valt niet mee.  
 
Voor het eten waren wij thuis. Een van onze jongens had kennissen gemaakt en vroeg of ik mee ging. 
Hij had kennis gemaakt met een Javaans danseresje dat geweldig mooi moest zijn. Dat wilde ik ook 
weleens zien. Ik mee met hoge verwachtingen, dat valt dan meestal tegen, maar deze keer niet. Het 
was een Javaanse schoonheid, zoals ik er nog nooit een zag, zo blank als wij en heel gaaf. Ze 
woonde in het theater waar het gezelschap een uitvoering zou geven die door de komst van de 
Hollanders was afgelast omdat de vlucht van velen het onmogelijk maakte.  
Deze Javaanse schone is niet te vergelijken met een Europese. Haar hele gezicht en houding is 
anders en vooral haar doen en laten. Van kinds af is zij opgeleid voor de dans. Uit gegoede stand 
afkomstig, verwend tot en met. Toch is het geen hautaine gratie. Ze is eenvoudig vlot, met echte 
Javaanse beleefdheid. Het aantrekkelijkst is echter de onderdanige beleefdheid tegen haar gasten, 
het allermooiste aan een vrouw, wat je in Europa nergens meer vindt. Dat hebben de blanke vrouwen 
verleerd en daarmee het mooiste vrouwelijke overboord gegooid, denkend dat dat vooruitgang is, 
terwijl het in werkelijkheid de oorzaak is dat de mannen in vrouwen de natuurlijke en noodzakelijke 
afstand zijn gaan verliezen.  
Overigens had ik niets met het danseresje te maken, dat duidelijk ingenomen was met haar blanke 
gasten. Wij hadden een mooie middag omdat het hele gezelschap bestond uit mensen die tot en met 
weten wat vlotte gastvrijheid is, een soort mensen waartussen het beslist aangenamer is dan tussen 
blanken.  
Een oude man was de oom van de danseres, die sprak maar af en toe even als zijn vrouw en haar 
moeder iets vroegen. Een ander vlug oud mannetje hield van lol en praatte veel en vrolijk. Zo ook een 
jong donker vrouwtje dat alle Hollandse woorden die wij haar voorzegden wist om te zetten in Maleis, 
geen Hollands sprak maar er wel wat van verstond. Zij had het geleerd op een missieschool.  
Het is vreemd, bij een gesprek met inlanders wordt altijd veel meer gelachen dan tussen blanken en 
niet zomaar op niets af, ze hebben meer humor. Ik word bijna vervelend met alle goeds te noemen, 
dat is nu eenmaal zo in dit land van tegenstellingen.  
Ze zitten vol ellende en gebreken en even vol met uitmuntende eigenschappen en het is verdraaid 
moeilijk dit volk volledig te begrijpen, daarom schrijf ik het maar zoals ik het steeds zie, dat is 
tenminste echt.  
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Danseres Soelastri uit Batang. 

 

 
Soelastri en familie. 
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Het was goed te zien hoe zo’n danseresje verwend wordt. Ze leefden met z’n allen op en achter het 
toneel van de zaal, een echt inlandse zaal, door gebrek aan alles sinds zoveel jaren in een slechte 
staat. Het hele gezelschap zag er sjofel uit, behalve het danseresje, dat het mooiste bed had waarop 
heerlijk geurende lotusbloemen gestrooid waren. In Indonesië zit ‘Boeddha’ altijd op een lotusbloem, 
dat zegt dus genoeg over de goede eigenschappen van deze bloempjes. Ze bezat vele sarongs en 
slendangs. In één woord, niets wordt gespaard om haar zo goed mogelijk te laten leven. Ze had een 
speciale dienster, een niet jong meer en lelijk geval, dat echter heel grappig kon loskomen, vooral met 
haar Soendanees, waarvan ze evenveel en dezelfde woorden kende als wij. Behalve dan natuurlijk de 
woorden die een soldaat altijd het eerst kent maar die in een gemengd gezelschap niet thuis horen. 
Ze was jaren baboe geweest bij Hollanders en wilde graag bij ons komen. Wij zaten erom te springen 
en zouden er met de anderen over spreken. Ze was ook in Bandoeng en Batavia geweest.  
Ook bij deze mensen werd over de Republiek gepraat alsof het een leuk spelletje was dat de 
Hollanders begon te vervelen en dat ze nu blij waren kwijt te zijn nu de blanke toean er niets aan 
vond. Met belangstelling werd geluisterd naar de verhalen over de weelde in Bandoeng en Batavia en 
dat dat nu allemaal ook hier zou komen. Het werd tenslotte onze tijd en wij gingen naar huis. 
 

 
Toon en Tonia op de Aloon te Batang. 

 

Gezicht op Aloon Aloon vanuit ons huis te Batang. 
Op de achtergrond de Missigit (Islamitisch bedehuis). 
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Antonia is ondertussen de hele dag druk in de weer geweest voor de 3

e
 sectie. Het Hollands spreken-

de meisje dat de 3
e
 sectie helpt stond natuurlijk de hele dag in het middelpunt van de belangstelling, 

want dit is een gelegenheid om wat aan de weet te komen van deze nieuwe vreemde wereld waar wij 
zo plotseling midden in zijn gevallen en waar wij niets van weten dan uit verhalen. Verhalen als uit een 
vreemd sprookjesland en al menigmaal denk ik werkelijk dromend in een sprookjesland te lopen. De 
eerste tijd was het alleen een land van boze geesten en demonen. Nu blijken er ook goede kabouters 
en feeën te zijn, al moeten we toch altijd oppassen, want de schoonste fee kan plotseling een 
toverheks blijken. Een wonder sprookjesland is het en meer zelfs dan men uit Hollandse boeken zou 
geloven. Al ben ik van één ding zeker, in dit Java waar wij niet meer als soldaten op grote hopen 
zitten, gaan wij een onvergetelijke tijd tegemoet.  
Niet alles is nog mooi, een stukje van ons vandaan staat een groot gebouw van de Hizboellah. De 
Ambonezen hebben er uit woede geen stukje van heel gelaten. In ons huis woonde T.R.I., daarnaast 
was de Postspaarbank, daarnaast T.R.I. en weer daarnaast de gevangenis die half verbrand is. Ook 
de twee grote villa’s waar T.R.I. in lag, dwars voor de aloon-aloon, zijn afgebrand. Tegenover ons is 
de grote moskee, die er als overal ook hier keurig uitziet. Men doet hier overigens heel weinig meer 
aan de Mohammedaanse godsdienst en eet zelfs varkensvlees. De missie heeft ijverig gewerkt en er 
zijn verschillende katholieken, ook Antonia en haar vader. 
 
Om 17.00 uur kwam het danseresje met de vrouw die graag baboe bij ons wil worden langs. Ze ging-
en naar de C.P. om vergunning te vragen voor een middag optreden. Ik liep juist buiten en merkte ze 
op, toen ze mij wenkte. Ze wilde graag Antonia die een vriendin van haar bleek, spreken, maar de 
anderen vroegen of ik ze mee binnen haalde. Alle monden vielen open van verbazing bij het zien van 
zo’n schoonheid die op haar allerbest was gekleed. Ze waren zelfs zo onder de indruk dat ze er wel 
allemaal bij kwamen maar zich ook allemaal netjes gedroegen en dat wil wat zeggen voor soldaten in 
Indië als er vrouwen in de kamer opduiken.  
Het werd gezellig met zo’n vrolijk drietal en na een uurtje gingen ze weer weg. Ondertussen zit ik met 
een puzzel, het danseresje is wel erg mooi, maar ik voel niets voor een speciaal vriendinnetje. Een 
hele groep is wel aardig, maar één wordt zo gauw intiem. Ten tweede is het de speciale vriendin van 
Jaap en ik schiet niet graag onder andermans duiven. Ik had vanmiddag met alle jongens erbij die 
probeerden in de gunst te komen gedacht, aardig op de achtergrond te zijn geraakt, maar ik ben bang 
dat het precies andersom is. Enfin, mag ook niet hinderen, het is weleens leuk in de gunst te staan bij 
het mooiste inlandse meisje dat wij tot nu toe zagen. Tenslotte is ze evengoed niet te vergelijken met 
een blanke en daarover zijn wij het in de loop van de tijd allemaal eens geworden. Blank en bruin zijn 
twee tegenstellingen die niet bij elkaar passen. 
Ondertussen ben ik het meest blij met deze dag omdat ik de hele dag behoorlijk vlot gepraat heb in 
het Maleis. Dat ik daar zo goed mee overweg kon had ik nooit gedroomd en dat nog wel met mensen 
die zelf het Maleis maar slecht spreken. Hun taal is het Javaans. 
 
Woensdag, 13 Augustus 1947 - Batang 
Plotseling kwam gisteravond laat het bericht; ”morgen om 6.30 uur klaar staan voor actie”.  
Met wapenstilstand is nu eenmaal alles mogelijk. Vanmorgen werd het toch nog 8.00 uur toen wij 
startten, 1 compagnie met 2 scoutcars ging oost, ons peloton met een scoutcar naar het zuiden en 
een peloton 4

e
 compagnie eerst oost en dan zuid op ons aan met 1 scoutcar. De scoutcar ging 

voorop, wij op de auto er achter.  
Ik heb meteen ontdekt dat dit stadje nog een straat telt met tamelijk welgestelde mensen, moet ik 
eens mee gaan kennismaken. Ze moeten ons nog maar even hier laten zitten.  
Het ging langzaam omhoog, eerst de heuvels, later de bergen in. Twee dingen zijn mij steeds 
opgevallen, ten eerste dat de Javaan zijn sawah zo langs de hellingen laat slingeren dat het zuivere 
trappen worden. Wel met slingerende treden die niet steeds even breed zijn, maar toch zijn het zo 
lange stroken die hij allemaal met de os en ploeg kan bewerken. In Soenda zijn het langs de hellingen 
allemaal gebroken stukken op verschillende hoogte, zodat alleen glooiend terrein kan worden bewerkt 
met de ploeg. De rest moet dan met de hand gehakt worden. En als tweede de huizen, die de mooie 
en gerieflijk voorgalerij missen en op de grond staan. Wel meestal een groot paneel met 4 deuren 
voor, hebben geweldig mooi houtsnijwerk en ook op de dakrand geheel boven, zo’n prachtige strook 
handwerk. Hiermee blijkt weer een stuk van het sprookje waar, dat de Javaan meer kunstgevoel heeft 
en een betere landbouwer is.  
Wel waren hele sawahhellingen onbebouwd, maar dit komt hoofdzakelijk door het ontbreken van het 
Hollandse toezicht op de irrigatie. Honderd Hollanders kunnen door daar aan te gaan werken zeker 2 
miljoen landbouwers weer van een goed bestaan verzekeren. Ik geloof dat dat al genoeg is om het 
onzinnige van een Republiek te bewijzen. 
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Ossewagens op de grote weg naast ons huis te Batang. 

 

 
Bengaalse ossen met Javaanse wagens. 

 
Bijna de gehele heenweg passeerden wij voortdurend hele rijen van tweewielige wagens bespannen 
met paarden en veel zwaardere met 2 grote karbouwen. Beesten die hier ook al heel anders zijn dan 
in Soenda, al vind je het donkere Soendanese type veel in kuddes lang de kust. De trekdieren hier zijn 
lichter van kleur, zwaar gebouwd met een grote bult op de hals.  
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De zware ossenwagens hebben een zadeldak, zijn mooi van houtsnijwerk en beschildering. De 
paardenwagens niet, die zijn hoger dan in Soenda, met een dak, geheel dicht, met handige kleppen 
voor het in- en uitladen.  
Alles was zwaar beladen met honderden terugkerende vluchtelingen en zakte af naar de kust. Al 
waren er bijna geen vrouwen en gewone ‘barang’ (bagage) bij. Ook met producten als klapper en 
pisang. Ik vermoedde dat het handelaren waren die in ons gebied wilden gaan verkopen.  
Er tussendoor liepen nog vele pikolandragers. Wij reden dus langs een drukke weg waarlangs het volk 
ons rustig als iets vanzelfsprekends liet passeren, wat wel zo gemakkelijk was met de gillende 
‘djempol’ (kinderscharen).  
Als er nu gegroet werd was het tenminste niet om sigaretten. Men groette nog vaak genoeg en de 
menigte die niet groette zag er beslist niet onsympathiek uit.  
Na een heel stuk optrekken moesten we uitstappen en gaan lopen, de scoutcar voorop. Van armoe 
moest onze auto daar vlak achter blijven omdat de pantserwagen steeds opgeduwd moest worden als 
de motor afsloeg.  
Na een eind lopen kwam de auto terug. Ze waren doorgereden en de pantserwagen had vuur gehad. 
Toen wij op de auto’s dichterbij kwamen spuwde de wagen af en toe vuur. Er is geen mooier vuurzicht 
dan dat van eigen zware wapens als er vijand in de buurt is, geen lelijker als de knallen van de vijand 
zelf.  
Door het vuur van de pantserwagens was de vijand al wel op de loop gegaan maar de kampong 
waaruit geschoten was werd in linie doorgetrokken. Daarbij stootte onze sectie op een “markas” 
(commandopost). Ik had pech, moest met de bren buiten stelling nemen. Mart van Etten kwam er met 
een prachtige klewang uit, een ander met twee krissen en de sectiecommandant met 3 vlaggen. Toen 
wij wat verder waren, ging een van de jongens nog vlug terug om een stapel kleren te halen, altijd 
goed voor de vele arme mensen bij ons.  
 
Afwisselend lopend en rijdend gingen we verder. De bomen die overal langs de weg hadden gelegen 
waren door de bevolking even hard weer geruimd als men ze voor de T.R.I. had moeten aanleggen en 
alle bruggen waren heel.  
Het laatste stuk ging helemaal rijdend tot wij in een grote kampong kwamen waar het peloton van de 
4

e
 compagnie al was. 500 meter voor deze kampong kwamen wij een hele ploeg mensen tegen, allen 

gekleed in eenzelfde bruin pak. Toen wij voor hen stopten riepen zij: “Tabé toean, jaja orang miskin, 
orang pendjara, sajo dapat merdeka dari toean sito” (wij zijn arme mensen, gevangen, die vrijheid 
kregen van de heren daar). Losgelaten gevangenen dus, losgelaten blijkbaar door onze 4

e
 

compagnie. Dolblij vervolgden deze mensen hun weg. Later bleek dat de 4
e
 compagnie de gevangen-

is geforceerd had en deze mensen losgelaten.  
 
Waar wij stopten bleek een heel belangrijke T.R.I.-post te zijn, buit voor ons dus. Ieder neemt wat voor 
zichzelf of voor anderen van hun gading is. Grote stapels kleren werden meegenomen voor de arme 
mensen in ons kamp. Een djongos was mee om granaten te sjouwen. In minder dan geen tijd was hij 
aangekleed als dessa-hoofd.  
Drie zakken rijst en suiker gingen mee voor de keuken. Er waren ook klewangs gevonden en 
revolvers maar over het laatste werd alleen gefluisterd, daar heeft geen officier iets mee nodig.  
De hogeren die erbij waren knepen een oogje dicht en het hoefde niet hogerop, anders moeten ze 
worden ingeleverd.  
Dat zoeken is prachtig werk waar veel geluk bij komt kijken. Een jongen maakt een lade open, voelt er 
even in en loopt door, een ander trapt de lade eruit en laat een 12 cm colt in zijn zak verdwijnen.  
 
Later op de dag lopen wij langs een pikol (man met draagstok met goederen) die midden op de weg 
staat. Aan de ene kant 2 klappers aan de ander een halfvolle zak en er is niemand bij. Een jongen 
bukt zich en neemt onder het lopen de 2 klappers mee om te drinken, een ander kijkt even in de zak, 
er zitten flessen limonade in en rijst. Hij neemt een fles limonade mee, anderen dito. Een jongen van 
de 4

e
 compagnie die achter ons komt heeft een lege zak nodig en schudt het leeg. Uit de rijst komen 2 

pistolen. Een van onze jongens had nog in de rijst gevoeld, maar het harde wat hij aanraakt voor een 
steen versleten. 
Toen ik er tenslotte ook naar binnen liep zei onze sergeant spottend; “Wil je rommel, is dat niets voor 
jou?” Hij wijst op een metalen kistje van 20 x 15 x 10 cm. Ik neem het op en bedenk me niet lang, 
zulke rommel laat ik niet staan. Het is van Djokja-zilver en geheel met de hand vervaardigd, er staan 
de prachtigste motieven op. Een zeldzaam stukje werk waar wij in de Bandoengse etalages onze 
ogen op uit keken. Hier waren er al 25 aan voorbij gelopen. Een zilveren sigarettenkoker zoals ik Kees 
eens stuurde, kostte in Bandoeng 60 gulden op zijn minst toen wij er weg gingen. De motieven van dit 
kistje zijn veel mooier, reken maar uit!  
Later vond ik een even groot kistje van houtsnijwerk, ook zeldzaam mooi en een paar doosjes van 
Djokja-zilver. Ook vond ik nog een paar goede schoenen, goed voor de een of andere djongos. 
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Voor de keuken werd een hele stapel dozen met Australische spaghetti en macaroni meegenomen. 
De communisten daar moesten eens weten dat ze nog voor Holland geladen hebben. Dat betekent 
eens goed eten en geen rijsttroep.  
 
Toen alles klaar was gingen we verder. Op de auto’s nu, de 2 pelotons samen, de 4

e
 compagnie 

voorop.  
Na een paar kilometer lagen er enige bomen over de weg, vers gekapt. De pantserwagen schoof ze 
op. Even verder waren 2 bruggen, nog geheel intact, dat was niet mis. Verderop weer bomen, ook die 
waren vlug aan de kant en een heel stuk ging het goed, toen begon de soesa. Er lagen kapalbomen 
over de weg van een meter dik. Kapalbomen zijn zacht en niet zwaar, maar een meter is heel wat en 
de takken staan dwars en zaten vast in de grond.  
Na een tijd modderen hebben we het opgegeven. We waren 200 meter van een kampong waaruit nog 
enige schoten op ons afgevuurd werden. Dat hoorde ik vertellen tenminste toen onze mortier ze een 
paar granaten gaf want ik had het zelf niet eens gehoord.  
 
Wij gingen terug naar de kampong met de belangrijke T.R.I.-post. Het laatste stukje voor de 
uitgeplunderde ‘markas’ (commandopost) werd gelopen, waarbij wij de pikol met revolvers voorbij 
liepen. Ik sloeg er niet eens acht op, zag wel dat de man voor mij de ploppers opnam.  
Na aankomst werd er meteen verspreid, de 2

e
 compagnie ging links van de grote weg, wij rechts en in 

linie ging het door de kampong, alles doorzoekend. Ik liep met Mart van Etten over een paadje, voor 
ons geen huizen, dus niets te doorzoeken. Tot wij voor een groot huis kwamen, een grote galerij met 
veel meubels en daarnaast een klein kamertje waarin een telefoontoestel. In huis waren alleen 
vrouwen, een kast en 2 koffers op slot. Verder niets verdachts. De vrouwen waren bang, maar één 
was wat brutaal; “die manna kontji” snauwen wij (waar is de sleutel). “Tida taoe”. Dat hoor je honderd 
keer als men iets niet wil zeggen; “Ik weet het niet”. Ik laat Mart even alleen en loop op het hokje toe 
naast de galerij. Het is op slot, lastig, met een bren kun je geen deur inslaan, maar met de voet gaat 
het ook.  
Ik zie een bureau en een kast, alles vol papier en in een hoek staat doodnuchter de mooiste buit die ik 
maar verlangde, op een revolver na, een prima complete KNIL-klewang, lang met goede schede en 
groot beugelhandvat. Die stop ik tussen mijn koppel. Nu is er geen reden meer om iets te ontzien. Dit 
huis is fout en ik gooi alles in het hokje omver, maar er zijn geen papieren die mij bezwaarlijk toe 
schijnen en verder is er niets.  
Wij denken er nu ook niet meer aan om de gesloten kasten en koffers met rust te laten. Ze worden 
opengebroken, maar er is niets van belang. Twee krissen worden meegenomen, dan gaat we verder. 
Overal zijn de mensen bang, maar al zoekende worden ze zoveel mogelijk gerustgesteld; het zijn 
meestal tani’s (landbouwers).  
Als wij krissen vinden worden ze aan de mensen teruggeven, een beter middel is er niet om ze gerust 
te stellen, de krissen zijn hun heilig.  
Wij vinden verder geen verdachte huizen meer tot wij aan het eind zijn en naar opzij lopen waar de 
majoor voor een huis staat. Daar zijn nog enige huizen niet doorzocht. Er is er in een huis een bezig 
die zegt; “Er moeten revolvers zijn, ik heb tassen gevonden”. De eigenaar, een oude baas, is erg 
zenuwachtig en volgens mij meer schuldbewust dan angstig.  
In het huis ernaast zijn helmen van het KNIL, patroontassen, 4 klewangs, een paar KNIL-schoenen, 
een trommel met stokken en nog enige legervoorwerpen gevonden. Ook revolvertassen, maar 
revolvers zijn er nergens. Onder tafel is de grond vers omgewoeld, een paar mannen worden aan het 
werk gezet en er komt een grote kist uit met alle papieren van de T.R.I.-leiding uit Pekalongan en een 
grote zak met papieren, verzegelt. Het wordt uitgezocht en gedeeltelijk verbrand, de rest gaat mee.  
 
Bij de auto’s wordt verzameld, daar komen er meer, Chinezen wier leven nu gevaar loopt. Heel zeker 
zal er wraak op hen worden genomen als wij weg zijn. De auto’s, toch al vol met soldaten en allerlei 
spullen, worden overladen met zwangere vrouwen en kinderen. Wij zitten als haringen in een ton, 
maar die mensen moeten mee, enkele soldaten gaan op de pantserwagens.  
Er is nog een gevangene in de wagen, een hoofdman die zich verborgen had onder zakken. Het gaat 
om het een of het ander, de vrouwen zijn het belangrijkst en die vent zal toch na verhoor wel 
verdwijnen. Daarom gaat een van de jongens met hem mee de kampong in en komt alleen terug, 
meelij is niet nodig.  
Toen wij hier het eerst kwamen, hielpen 2 van de losgelaten gevangenen ons. Toen wij na een ruim 
uur doortrekken weer terugkeerden, lag een van hen dood, met alle ingewanden eruit. Zo is Indië, 
liever gezegd het hele Oosten, wreed, barbaars wreed en als men dat niet kan zien dan hoeft men 
niet naar Azië te gaan, als men maar rechtvaardig is.  
Tenslotte gaan wij weg. Op de auto’s is ook nog een oude Hollander, in de kampong gevonden, 
gekleed als inlander, iets lichter van kleur. Toch is het moeilijk te geloven dat dit wrak eens een blanke 
was als wij. Hij ziet eruit als 80, maar is 53 jaar. Hij wist dat wij er waren. Hij wilde eerst eten voor hij 
ons ging opzoeken. Dat zegt hij, maar de man is in al zijn doen en laten inlander. Wat moet men van 
hem geloven? Hij zegt dat de Japanse kampbehandeling hem zo toegetakeld heeft.  
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Wie kan men in dit land geloven? Wat doet hij in een kampong en is hij niet in een evacuatiekamp? 
Misschien is hij gebruikt om leiding te geven over een plantage. Dat deed de Republiek meer en 
vertelde dan dat deze mensen vrijwillig genaturaliseerd waren tot Indonesiër. Vrouwen hebben meer 
mannen in de kampong doen belanden en de inlandse vrouwen kunnen iemand ook snel aftakelen. 
Men weet niet. Hij gaat mee en dan zal het wel uitkomen.  
Onderweg ontmoeten wij de lopende Chinese mannen met de jonge gezonde vrouwen. Bij het vertrek 
hebben wij maar niet omgekeken naar de enkelen die niet konden lopen en niet meer op de wagens 
konden en wanhopig van angst moesten achterblijven. Misschien kunnen zij een ossenwagen 
bemachtigen. 
Zo komen wij thuis waar de jongens en de spullen worden uitgeladen. De auto’s met de Chinezen 
gaan door naar Pekalongan. Na een uur komt een auto terug. Dat had hij beloofd, als hij zou kunnen, 
om de andere Chinezen die lopend waren op te halen. Helemaal terug gaat niet, dat wordt te laat. Er 
zijn nu niet zoveel vrijwilligers meer te vinden als eerst. Nu de jongens thuis zijn voelen ze er niet veel 
meer voor. Iemand die thuis gebleven was met een bren, Jantje met een geweer en ik met de bren, 
gaan mee. Dat is wel genoeg. Met een bren aan iedere kant, geweer over de kap en met een prima 
chauffeur, zo daveren wij in razende vaart over de weg. Het is een koele avond, geen auto’s voor ons, 
dus geen grote dikke stofwolken. Het gaat snel, in een ommezien zijn we 20 km verder aan de 
dwarsweg. Daar staan al veel Chinezen. “Ida laki sanu”, is de vraag. “Ada”, er zijn dus nog Chinezen 
verderop. Dus nog een kilometer verder, dan hebben wij de laatste groep van hen die lopend gingen. 
Een geweldig eind hebben die afgelegd. Het bloed loopt hun van de voeten. Wij denderen terug met 
dezelfde gang en als wij bij de Tangsi (kazerne) uitstappen omdat de wagen naar Pekalongan geen 
beveiliging nodig heeft, hebben wij het voldane gevoel van een goed bestede dag. 
 
Donderdag, 14 Augustus 1947 - Batang 
Om 13.00 uur zijn we met de ploeg naar het inlandse theater gegaan. Er zou een uitvoering gegeven 
worden. Dat ging niet door wegens gebrek aan inlands publiek. De mensen durven nog niet, ze zijn 
bang dat wij zo’n massabijeenkomst niet dulden.  
De meeste jongens zijn hier vreemd en gaan weer weg. Met een van de jongens waarmee ik al eerder 
hier was, ga ik achter het toneel waar het gezelschap woont. Het is een gezellige middag geworden 
en ik kan mij al beter redden in het Maleis. Waar je ook komt bij inlanders, overal sta je verbaasd, zo 
hecht als dit volk eens aan ons verbonden was. Ik ben er heel zeker van dat vele vooraanstaande 
Republikeinen en mensen die heel luid “merdelaän” scholden, de naam van Wilhelmina nooit anders 
dan met eerbied noemden.  
 
In ieder kamponghuis bijna vindt men Hollandse boeken, natuurlijk gerampokt uit Hollandse huizen.  
Wie verklaart waarom blijkbaar iedere inlander zo graag Hollandse boeken bezit? Gisteren vonden wij 
veel knopen en speldjes met de ‘W’, gedekt door een kroon in die T.R.I-post. 
De oude oom van het danseresje kwam met een erekruis aanzetten van de sultan van Solo, voor 30 
jaar (dienstjaren dus 15) trouwe dienst als kapitein. Die heeft nu 5 jaar pensioen moeten missen. Ik 
heb hem verteld dat hij zich bij de commandant van Pekalongan moet melden, dan krijgt hij nog 5 jaar 
uitbetaald, het gaf een enorme blijdschap.  
Een hele tijd heb ik met een jong vrouwtje samen over een schoolboekje gebogen gezeten. Ze heeft 3 
jaar missieschool gehad en kent veel Hollandse woorden, maar geen zinsbouw. Zo leerde ik Maleis 
en zij Hollands, wel leuk.  
Wij kregen ook eten, waar ik mij een ongeluk van zweette door de enorme hoeveelheid sambal 
(Spaanse peper) die er in zat. Als dat er niet in zit, is rijst niet eetbaar. Maar als het eten bij ons een 
beetje heet is, is het scherp en krijg je de hik. Bij inlandse mensen is het nog veel heter, maar kan 
men het toch eten, al begint je mond en maag te branden als vuur. Het is iets wat men hier echter 
nodig heeft voor de gezondheid en op den duur even onmisbaar wordt als roken.  
Zo vloog de tijd om en om 17.00 uur waren wij weer thuis. 
 
Vrijdag, 15 Augustus 1947 - Batang 
Om 3.00 uur vannacht werden we gewekt, een jonge Chinees had bij ons geslapen. Hij had inlicht-
ingen verstrekt en wist de 2 huizen te staan die ingenomen moesten worden. Op sandalen of 
gymschoenen gingen we er vandoor.  
Even buiten het centrum sloegen de honden aan, dat is in Indië altijd een ware plaag. Even verder ook 
weer, voor de rest hadden we geen last meer.  
Met een omweg van de zeekant af, kwamen wij het vissersdorp in. In alle stilte werden de 2 huizen 
nog vóór 4.00 uur afgezet. Toen moesten wij wachten. In het huis waar ik voor zat brandde het licht, 
maar het bleef stil tot 5.00 uur. Toen kwam er leven in het huis, iemand ging zich mandiën. De 
bewoners van deze huizen moesten rampokkers zijn, die tevens naburige kampongs opstookten. De 
ergste had in Boven-Digoel gezeten.  
Langzamerhand kwam er meer leven, ook in de naburige huizen. Af en toe komen er mensen langs, 
die plotseling op nog geen 5 meter afstand een belanda met een groot wapen zien en dan van schrik 
verstijven.  
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Om 5.30 uur wordt het iets lichter, er komt iemand uit de bijgebouwen. Ik kan hem niet zien omdat hij 
achter een stapel hout bezig is. Ik zie manden omhoog gaan, dan wordt het weer stil. Het mag niet 
hinderen wat men doet, weg kan men toch niet.  
 
Om 6.00 uur gaat de sergeant met onze tolk en de Chinees naar het tegenoverliggende huis en 
sommeert de mannen eruit te komen. Er komt een oude man, even vlug doorzoeken, meer mannen 
zijn er niet, ook geen vrouwen. De jonge kerel die heel belangrijk is, is niet thuis, dat is jammer. Dan 
gaat men naar ons huis aan de andere kant dan waar ik sta. Er komen 2 jonge kerels, maar niet de 
hoofddader. Ik hoor plotseling de sergeant zeggen: “Pas op jongens, ik ga schieten”, meteen “boem” 
en stukken dakpannen en grint vliegen door de lucht. Hij schoot door de hoek van het dak. Als een 
golf stijgt een hevig gejammer en geweeklaag uit het huis op, wat in de verschrikte kampong 
doorklinkt als een echo. Onze jongens gaan naar binnen en komen even later de voordeur uit met 4 
vrouwen, waarbij een oude, een jong meisje en 3 kinderen. Ze moeten aan de overkant plaatsnemen, 
zodat ik die ook onder bewaking heb. Dat is niet moeilijk, ze zijn veel te bang om weg te lopen. Ik weet 
niet dat de jongens nog naar de hoofddader zoeken, maar het geeft algemeen gelach als hij onder de 
manden vandaan komt die ik zag bewegen.  
Dan gaat men weer in huis zoeken. Ik neem de vrouwen eens op, te goed gekleed voor hier. Twee 
aardige vrouwtjes zien er niet verdacht uit, een ander en de oude brutaal. Indisch brutaal dan, want ze 
blijven Javaans beleefd. Het kleine, niet lelijke meisje kijkt of ze mij wil vermoorden, maar het meeste 
is angst. Ze praatten af en toe, de jonge brutale het meest, dat deed men in Soenda nooit. Ik mag het 
wel, kan nu wat terug zeggen en als zij beginnen over onschuld, vergiffenis, geef ik ze sarcastisch 
terug: “Twee jaar lef, maar nu belanda komt, bang. Jullie met je Republiek, als zo belanda’s 500 
T.R.I.’s ontmoeten, vlucht de T.R.I. Onder de Jap had je lef en daarna durfden jullie te gillen; 
“Merdeka, Merdekaän” en bestalen jullie de kampongbevolking, maar nu vraag je medelijden “Saja 
tida kasian sama orang djalat” (wij hebben geen medelij met slechte mensen).  
Het Maleis is veel scherper dan het Hollands. Toch had ik wel medelij met een teer bleek vrouwtje dat 
in doodsangst zat om de ene jongen die wij zelf voor goed hielden. Een beetje angst maken is wel 
goed voor dit volk. Als ze rechtvaardig behandeld worden is het zelfs beter om ze te vriend te krijgen 
wanneer ze goed blijken te zijn en losgelaten worden. 
 
Later lossen de jongens mij af om mij ook eens wat te laten zoeken. Er moeten revolvers zijn. Alles 
wordt overhoop gehaald maar niets gevonden. Het ene huis lijkt ook in tweeën te zijn gedeeld. De 
voorkant was eenvoudig ingericht als bij een visser. Dit gedeelte was blijkbaar van de 2 jonge 
stelletjes. In het achterste gedeelte vonden we een radio, een grote naaimachine, een hele stapel 
sarongs en kleren, rijst en suiker. Dan wordt ook het huis schuin tegenover doorzocht. Er zit een 
luidspreker in de buitendeur van het kantoortje en ook hier ligt van alles, wat beslist gestolen is. Er 
wordt een jongen op de fiets weggestuurd om terug te komen met de adjudant en een auto. Alle 
voorraden worden in beslag genomen en opgeladen, behalve enige sarongs die vrije buit verklaard 
worden. Ik heb 2 kaïns en 1 slendang. Later thuis blijkt het een zeldzame keus. Juist de kaïn die ik 
slechts oppervlakkig gezien voor de slechtste hield, blijkt van het zuiverste batikwerk te zijn en die zijn 
er niet veel meer in ons oude gebied. De andere kaïn, daar durf ik niet voor in te staan. Het motief is 
prachtig maar ik geloof dat het een bedrukte is, al is het dan evengoed mooi handwerk. Zo-een koste 
in Bandoeng 100 gulden. De ander als je ze per ongeluk vond misschien wel 700 gulden. Ook de 
slendang is mooi en echt batik.  
Alles gaat op de wagen, ook de gevangenen, waar het hoofdkwartier later dolblij mee is. De 2 ouderen 
zijn een eersteklas vangst. De jongeren worden bij ons al snel losgelaten; ze zijn onschuldig en gaan 
blij weg als ze wat eten en roken gehad hebben.  
 
’s Middags wil mijn kameraad weer naar het danseresje. Ik ga mee maar met andere gevoelens dan 
voorheen. Je weet hier nooit precies wat je aan het volk hebt en je moet met mensen die je als je 
beste vrienden beschouwt nog voorzichtig zijn. Het danseresje vraagt zoveel en heeft zoveel mooie 
kleren, toch ga ik mee.  
Het is er gezellig en dat is wel nodig na de afgelopen weken en alles in dit Javaland is nog zo nieuw, 
daar wil ik veel van weten.  
Eerst gaan we even naar de pasar. Onderweg roept een oude Chinees ons binnen, hij heeft een 
dochter die Hollands spreekt. Dat is makkelijk als wij de oude man niet begrijpen. Overigens is het een 
echte Chinese, dat wil zeggen dat zij niet anders met ons praat dan om vragen te beantwoorden en 
om eten te brengen, dat is hopeloos. De oude man laat van alles aandragen, zelfs een goede sterke 
drank.  
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Jantje aan de Hoofdstraat van Batang. 

 
Zaterdag, 16 Augustus 1947 - Batang 
Met Jantje vanmorgen even naar de pasar geweest. Eerst ging ik meestal met Abe die bijna 2 meter is 
en zodoende overal een enorme belangstelling geniet. Nu met Jantje was het niet veel anders, die is 
een kop kleiner dan ik en zag er met zijn korte broekje en parmantige mutsje nog kinderlijk uit. De 
hoofdzaak echter is dat hij nog heel blank is en daarom bij de inlanders als een kind wordt versleten. 
Zo’n kindsoldaat genoot een algemeen kassian (medelij).  
Wij werden weer aangehouden door de oude Chinees en konden er niet onderuit om op de terugweg 
even binnen te komen. Er kwam weer wijn op tafel en bami. Er waren nog 2 jongens en of wij nu al 
zeiden niet te komen om de zaak op te eten en dat wij geen honger hadden, wij moesten eten. Zo zijn 
Chinezen, ze pingelen een half uur op een dubbeltje maar aan vrienden geven zij alles weg.  
De inlanders hier zijn net als op Malakka, ze vragen je letterlijk tot je niets meer hebt maar geven even 
vlot als het van pas komt.  
Ik wilde vandaag een bamboe mandje kopen en zag iets bruikbaars bij een oude man in zijn toko. 
Toen ik vroeg hoeveel geld wilde hij niets hebben. Ten overvloede vroeg ik of hij republikeins geld 
wilde, maar nee, hij wilde het geven. Hij zag er ook arm uit zodat ik een tientje neerlegde, maar hij 
nam het niet aan. Dan maar een sigaret, die wilde hij wel. Deze man wilde blijkbaar eens echt zijn 
dank tonen. Er is nog altijd veel wat wij niet begrijpen hier, de ene keer is het of je tussen allemaal 
prachtvolk zit, de andere dag als omgeven door een net van spionage. De tijd zal het moeten leren. Ik 
geloof dat het erger wordt doordat onze tolk, een Indische jongen, alles veel te somber inziet en als 
half Javaan nog geloofd in zekere eigenschappen in dit volk. 
 
Het voornaamste ben ik ondertussen vergeten. Toen wij gisteren thuis kwamen, stond er in alle glorie 
onze bagage uit Lembang. Nog niet alles, maar mijn kist en koffer zijn aangekomen. Een kidbag moet 
nog komen. Daar zit niet veel meer in dan schoenen. Nu al onze spullen er zijn, merken wij pas hoe 
rijk we eigenlijk zijn en hoe we ons hebben moeten behelpen.  
Geen wonder dat de meesten om hun kist liepen als om een kist vol cadeautjes. Zo was het voor mij 
trouwens ook. Ik heb weer een goede handdoek. Die was ik eerst vergeten, gewoon een ramp hier en 
ik heb mijn korte broekjes weer. Daarvan heb ik er een aan Jantje gegeven, die heeft Priok niet 
meegemaakt. En zo zijn er nog zoveel spullen die je kon missen als het beslist moet, maar toch 
geweldig fijn zijn als je ze bezit.  
 
Zondag, 17 Augustus 1947 
Twee jaar Republika Indonesia, 2 jaar merdeka. Een grote rede vol van fantastische onzin over 
Hollandse bommen die als meloenen op de grond komen. Het wordt hier niet meer geloofd, die 
watermeloenen kwamen te hard aan. 
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Dit zijn ook de belangrijkste dagen van de Poeasa-maand (moh.-vastenmaand), de maand waarin het 
volk het gemakkelijkst tot geloof in onkwetsbaarheid en tot hysterie is te brengen. Het ziet er nog niet 
erg naar uit dat het zal worden als verleden jaar, de spannendste dagen van Patjet en het rovershol in 
Jadamaja.  
 
Vanmorgen kwam er bericht dat wij moeten oppassen voor Soelastri, het danseresje en nog enigen uit 
dat gezelschap. Het verwonderde mij niets, alles is hier mogelijk en ik ben steeds op mijn hoede. Je 
kunt hier vriendelijk zijn tegen iedereen maar mag nooit iemand volkomen vertrouwen. Met de majoor 
sprak ik af er alleen heen te gaan. Ik wilde er toch een keer heen om een foto van haar te maken als 
Javaanse danseres in vol danskostuum. Het zal zeker een prachtfoto worden Ze heeft wel 2 uur werk 
gehad om zich aan te kleden. Daar komt nogal wat bij kijken. Ondertussen zat ik wat met deze en 
gene te praten.  
Later ging een jongen van 12 jaar met mij mee naar huis terwijl ik hem ongemerkt uithoorde. Thuis 
ging ik wat praten met Antonia, het inlandse meisje wat voor de 3

e
 sectie werkt. Dat is een vriendin 

van Soelastri. Die vertelde vlot dat de man van Soelastri, Banteng Ham is en bij Pekalongan woont 
met zijn 2

e
 vrouw. Ze vertelde nog veel meer maar liegt als geen tweede en ze is jaloers op het 

dansgezelschap, wil alleen de vriendschap van de Hollanders. Het enige wat ik nu nog moet weten is 
of Soelastri gisteren, toen ze in Pekalongan was, haar vroegere man heeft bezocht. Dan is het haast 
zeker dat ze spionne is. Als ze er niet geweest is, is ze dat haast even zeker niet. Ze heeft geen 
school gedaan en kan lezen noch schrijven. Morgen op de Zandiwara hoor ik wel meer. Morgen is er 
Zandiwara, dan treedt het gezelschap op ter gelegenheid van Taoen Baroe (nieuwjaar). Op zee zijn 
dan prauwfeesten.  
 
Vanmorgen hebben wij een lange patrouille van 15 km rond het stadje gehad. Nieuwjaarsnacht is de 
gevaarlijkste van het hele jaar en wij hebben bericht gehad dat men een aanval op ons kamp wil doen. 
Wij geloven het niet, er is niets wat erop wijst. Het zal wel net zo zijn als in Tjikalong waar ook steeds 
aanvallen zouden komen. 
 
Maandag, 18 Augustus 1947 - Batang 
Gesis, geknal, gefluit, alsof de hel is losgebarsten. Het dringt niet zo snel tot ons door, maar een stem 
die “alarm, alarm!” brult, maakt mij klaarwakker. Een hel is losgebarsten. Het is of er op nog geen 2 
meter van de deur geschoten wordt. Ik rol onder mijn klamboe uit, Mart van Etten brult boven het 
tumult uit: “de bren, de bren!”. Ik graai om mij heen maar in het stikdonker is het niets om kleren te 
zoeken. Ik loop om het bed heen, struikel over benen en armen, grijp de bren en rol uit de kamer. 
Kogels slaan in naast mij of ver weg, ik weet het niet.  
Door de kamer van de 3

e
 sectie. In pyjama en op blote voeten, laat mij in de deur vallen, zet de bren 

neer in stelling en verlang meteen dat er nu kogels komen, dan kan ik op de vuurstraal schieten.  
Die bren is een schat nu, die kan vuur spuwen. Voor het huis is het ‘t ergst. Daar knalt een bren voor 
ons ook. Achter mij in de kamer hoor ik de jongens. “Gelukkig lig jij hier al, dan kunnen wij ons even 
aankleden”. Dat geeft vertrouwen, mijn zenuwen zakken al en ik ben nu wat helderder in mijn hoofd, 
kan alweer grinniken, laat ze maar komen!  
 
Ik kan vanuit de deur de hele achtertuin bereiken, al heb ik geen dekking. Zo laag schieten ze in het 
donker toch niet. De adjudant is er ook al, die heeft de situatie al overzien, moordvent voor zoiets. 
“Eerste sectie voor”, roept hij. “Ga maar”, zegt Willem Bekebrede “Ik ben er al”. Die heeft de bren van 
de 3

e
 sectie. Dus ga ik door de gang naar voren. Het vuren wordt even minder. “Dat front, bren daar”, 

ik neem stelling. Rechterflank. “Pats, pats”, weer is het mis, donderend lawaai. Ik lig naar rechts, daar 
vandaan komt er niets. Ik heb niets te schieten, jammer. Ze kunnen nu komen, al zijn het er 500. Het 
stolt weer, mortier geeft seingranaat. Het is even licht zodat er weer gevuurd wordt. De C.P. naast ons 
vraagt versterking. Bren 2

e
 sectie gaat erheen. Mortier moet naar voren, 2 granaten weg, terug-

trekken. Er komt dadelijk vuur op de rug, wij schieten op de vuurstralen. De anderen tenminste, ik heb 
nog steeds niets te doen, kan moeilijk gaan schieten op het klapperpistooltje in mijn hoek, dat niet 
eens vuur geeft. Er komt steeds veel vuur van achter de Waringin (heilige boom) op de Aloon 2. Ik 
moet er even vuur op geven, 4 roffels. Ze liggen laag, het moet dus goed zijn, al richt ik langs de loop 
in het donker. Dan komt er 4 maal een afwisselend spel tussen de mortier en de vijand. De mortier 
moet voor gaan zitten om te vuren wegens bomen en draden en steeds na 2 schoten terugtrekken, 
want dan vuurt de vijand en moet ze voor onze lopen vandaan. De vijand schijnt terug te trekken en 
weer lopen de stommelingen voor het licht van de moskee langs, waardoor wij ze goed kunnen zien 
en de volle laag geven. Dan wordt het rustiger. Het was 3 uur toen het begon, nu is het 3.45 uur en is 
het ergste voorbij. De adjudant heeft getelefoneerd met Pekalongan, daar staan zware mortieren en 
pantserwagens klaar. Nog eenmaal wordt er bij ons geschoten en de bren bij de C.P. geeft iedere 10 
minuten nog een roffel. Die zit naast de gevangenis waar een stel schurken in zitten. 
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Om 3.00 uur zit Mart van Etten met sergeant Piet Bosch voor op wacht. Ze zijn zojuist even achter 
geweest en zitten rustig in luie stoelen. Het is donker, behalve aan de overkant van de aloon-aloon, 
waar licht brandt in de moskee. Het huis voor allen die de wegen in water en bomen in meloenen zou 
veranderen, volgens Soetoma en de Hadji’s, maar deze keer is Allah op de hand van de belanda’s.  
De colonne mannen die in het donker in patrouillegang komt aanlopen, blijft wel buiten het licht maar 
beseft niet dat voor een licht lopen hetzelfde is.  
Mart van Etten en Sergeant Piet Bosch zien de colonne langslopen en denken aan kerkgangers of 
pasarverkopers, maar het is nog nacht en dan mag niemand de straat op. “Wij moesten toch maar 
even schieten”, zegt Bosch “maar even verderop op het veldje, hier onder de veranda worden alle 
jongens wakker”. Ze wilden de colonne laten schrikken, maar na de eerste schoten, schoten die zelf 
veel harder vanaf de hoek van de aloon-aloon.  
 
Het heldhaftige karakter van de Javanen bleek het best bij de C.P., die niet buiten durfde te komen, 
maar uit de ramen vuurden. Op een paar Chinezen en de Hollandse commandant na, die de 2 
bunkertjes voor en achter bezetten.  
Aan de achterkant had men ook even van vlak achter het huis geschoten, maar daar was het al gauw 
over. De mortier had op alle kruispunten vlak om het kamp 2 granaten gelegd.  
Toen het vuren voorbij was, gingen wij er iets gemakkelijker bij liggen en losten elkaar af om wat 
kleding aan te doen en even een sigaret te roken. Zo bleven wij tot 5.30 uur tot het iets begon te 
lichten en wij binnen gingen zitten met alleen de bren nog in stelling.  
Toen het helemaal licht was zwermde iedereen uit over de aloon-aloon, om te kijken of er iets was 
blijven liggen. Wij gingen met de sectie de ronde doen om de uitwerking van de mortieren te contro-
leren. Met grote ogen keken de eerste ontwakende mensen ons na. Liever gezegd, de eersten die 
buiten durfden te komen. Geslapen zal wel niemand hebben. Daarvoor waren de grote angstogen te 
welsprekend, waarin het laatste vertrouwen op de Republiek nu wel geheel gedoofd is.  
Ergens voor een huisje stond een groepje mensen die ons riepen. Er bleek een granaat vlak voor het 
huisje te zijn gevallen die binnen 2 gewonden had gemaakt. Een kleine jongen had een snee in zijn 
benen en een oude vrouw in de hals, erg was het echter niet. Later heeft de hospik het verbonden. 
Ook de T.R.I. had echter in het tuintje gezeten, zodat die zeker gewonden had. Verder was er nergens 
iets bijzonders te zien. Alleen dat alle kruispunten met bloemen bestrooid waren, maar dat zal de 
burgerij wel gedaan hebben, naar aanleiding van het nieuwe jaar. Evenals er voor ieder huis slingers 
hingen vandaag, die gisteren bij bossen werden verkocht op de pasars.  
Thuis bleek dat er enige bajonetten waren gevonden die de C.P. goed kon gebruiken voor haar KNIL-
karabijntjes. Verder waren er munitie en hulzen gevonden voor Japanse en Hollandse karabijnen, 
Japanse en Engelse geweren of mitrailleurs, een paar pakjes springstof (Japans maaksel), een kleine 
kris en een grote KNIL-klewang in de schede. Dat was allemaal in de vlucht verloren.  
 
Gisteravond ging een C.P. de kampong in op de plaats waar de T.R.I. vannacht uitkwam. Toen hij na 
een paar uur naar huis wilde, had de vijand zich daar al ingegraven en durfde hij niet weg. In plaats 
van verkleed langs een omweg te komen, bleef hij de hele nacht in de kampong. Prachthelden zijn dat 
en van dat kaliber mensen is ook de T.R.I. Dat kan nooit iets goeds zijn, al is de leiding best.  
Met een ploegje jongens zijn wij om 10.00 uur naar de sandiwara (Indisch theater) gegaan. Het spel 
moest nog beginnen, zodat wij even achter het toneel gevraagd werden om wat te drinken. Daar 
woont het gezelschap. Ook Antonia was mee, want die zou meedansen in de eerste helft.  
Ook hier had vannacht het hele stel plat op de grond gelegen en was erg bang geweest. Het viel mij 
op dat men er weinig belangstelling voor toonde hoeveel er van ons of de T.R.I. waren dood gegaan 
en of er buit was gevallen. Heel vreemd, want van de week vroeg men ons over van alles en nog wat,  
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zelfs naar onze bewapening en als wij zeiden op patrouille te moeten, vroegen zij waarheen. Nu is dat 
hier niet zo erg verdacht, het kan belangstelling zijn. Het was vreemd dat men nu bijna niets wilde 
weten, terwijl ik gisteren de kleine jongen veel had gevraagd. Die gaf veel ontwijkende en foute 
antwoorden, waarna ik hem vertelde dat hij erg dom was, want dat wij alles wisten van iedereen in 
Batang. Ik zei dat hij niet bang hoefde te zijn want dat ik hem zijn verkeerde antwoorden niet kwalijk 
nam. Hij moest niet liegen omdat hij bang voor ons was. In het Maleis; “Jij hoeft niet bang te zijn voor 
de spionnen hier, wij kennen ze, al denken ze van niet. Ze zijn dom en spioneren, laat ze oppassen. 
Wees maar niet bang en praat met niemand over dit gesprek, maar lieg mij niet meer voor.”  
Even tevoren had Soelastri gevraagd of ze weer op de tangsi mocht komen en ik heb gezegd van niet. 
Vandaag praatten we even vlot, maar men vroeg niets over het gevecht. Natuurlijk heb ik de nodige 
binnenpret gehad. Men heeft het altijd over Oosterse ondoorgrondelijkheid, maar ik geloof dat de 
Westerse ondoorgrondelijkheid meer bereikt. Natuurlijk heb ik geen moment verwacht dat de jongen 
zijn mond zou houden. 
 
Wij moesten om 12.00 uur weer weg na alleen het voorprogramma te hebben gezien. Daarom ging ik 
’s middags weer, nu alleen, want de anderen waren op patrouille en velen sliepen. Dat waren de 
jongens die toch niet meegingen, die haalden het tekort van de nacht in.  
Het spel was in volle gang en het schijngevecht met de kris prachtig. Een razendsnel bewegen met 
een totale beheersing van het hele lichaam. Het was gauw afgelopen. Ik dacht dat het tot 17.00 uur 
duurde en was daarom tegen drieën weg gegaan.  
 
Na afloop vertelde de oude man dat Soelastri weer naar Pekalongan ging. Dat is al heel vlug. Ik heb 
nog steeds beslist geen zekerheid. Ik geloof toch te winnen, hetzij dat ze allemaal goed, hetzij dat ze 
allemaal spionnen zijn. Als zij goed zijn is het zeker dat de bevolking hier beter te vertrouwen is dan 
wij denken.  
Ik ging nog even naar de haven, wel een heel stuk weg alleen. Ik wilde een foto maken. Overal was 
het uitgestorven. Nieuwjaarsdag en de feesten waren voorbij, alleen bij een huis van de prauwen-
vaarder was men nog bijeen. 
 
Dinsdag, 19 Augustus 1947, - Batang 
Vanmorgen een lange patrouille gehad. Het loopt licht op de vlakte en bijna de hele tocht ging door de 
kampongs in de schaduw en op de open sawa’s stond meestal een lekker zeewindje.  
Nieuws is er niet te vertellen. Zo’n patrouille is als vele anderen.  
Bij thuiskomst lag er post, dat was al weer even geleden. In 13 dagen geen enkele brief, dat ben ik 
niet gewend. De verzending loopt ook nog in het honderd, wat ik het best merk aan de onregelmatige 
aankomst van kranten. Ook het kaartje met de toestand na de wapenstilstand was nu bij de kranten. 
Dat kon eenieder nu zien en gaf heel wat teleurstelling. Wij hadden verwacht een veel groter gebied te 
hebben.  
 
Op het ogenblik zitten wij precies op het aller smalste front. Erg mooi was het stukje over de admini-
stratieve toestand van de Republiek en de nachtlopers, zoals de Indonesische schrijver het noemde. 
Het is precies zoals ik het al schreef, terwijl ik alleen weet wat ik toevallig zie.  
Ook dat over de Soendanesen was heel mooi. Ik had het veel gehoord, maar toch nooit kunnen 
geloven dat deze twee volkeren zó slecht bij elkaar pasten. Het is als tussen een Hollander en een 
Engelsman, ze hebben niets met elkaar gemeen, behalve de huidskleur.  
Ook het stukje over het tot stand komen van de verbinding tussen Semarang en Batavia was voor ons 
de moeite waard. Tenslotte is dat ons werk geweest.  
 
De grote foto waarop de mensen langs de kant van de weg staan met de duim omhoog, ontlokte 
natuurlijk daverend gelach; “Djempol, djempol, hasi roko  toean” (geweldig, geweldig, geef sigaretten 
meneer). Dat is de hele Javaan, daar is verder niet veel aan toe te voegen. Tenslotte mag de krant 
wel wat propaganda maken, al moeten ze dan geen foto maken van zo goed geklede mensen, zo 
hebben wij er niet veel gezien. 
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Naast het kamp te Batang. 

 

 
Aloon-aloon te Batang. 

 
Van de week ging ik naar de poort om mijn eten dat over was uit te delen. Laat nu het lopende lijk er 
ook bij komen, zij heeft het tenslotte meer nodig dan welke andere ook. Ik gooide zo snel mogelijk op 
ieder pisangblad dat mij voor de neus kwam een schep rijst en draaide mij stijf naar de grond, keek 
om en holde weg. Als ik had opgekeken was ik misschien drie dagen misselijk geweest en wij zijn toch 
heel wat gewend. Wij hebben eens een tijdje gehad dat wij elkaar probeerden het eten te laten staan 
door de onmogelijkste praatjes, die men alleen in Indië kan uitvinden. Het werd zo erg dat 2 jongens 
uit Friesland die eens bij ons aten, het lieten staan en zelfs de volgende dag bij kennissen in de stad 
gingen eten als een van onze jongens weer hun eten lieten staan, alleen omdat onze makker zei: 
“Weet je nog van vorige week toen je niet meer lustte”, en dat zijn toch al oude rotten hier. We zijn  
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bijna niet vies te krijgen, maar toen gisteravond een van de jongens zei: “Verbeeld je dat je die (het 
lopend lijk) morgen bij het ontwaken naast je vond”, werden allen stil van afgrijzen voor zo’n vreselijk 
iets. Zo erg kan een levend mens er uit zien, dat wij er groter afschuw voor hebben dan voor een 
halfvergaan lijk. En deze is niet eens rot of vol zweren, alleen maar mager, bijna wit van de schurft, 
met uitgevallen haar, een paar stukjes zak met dode ogen. Het ergste is dat ze nog leeft en echt loopt. 
Even onbegrijpelijk als het grootste wonder is, dat er Hollandse meisjes en mannen van het Rode 
Kruis zijn die zoiets niet alleen durven naderen, maar zelfs aanraken. Zo moedig zou ik nooit kunnen 
zijn. Ook de brief van Pa kwam vandaag aan. Die politiek is wel goed bekeken en dat bewijst dat de 
voorlichting beter wordt, zodat men nu in Holland eindelijk de waarheid onder ogen krijgt. De 
Volkskrant is ook werkelijk geweldig goed. Zo gauw ik echter de krant in handen kreeg over de 3

e
 

actiedag, ben ik alles anders gaan bekijken en zondag bleek dat ook de stafofficieren er zo over 
denken. Namelijk dat die hele politiek uitstel is geweest omdat wij niet klaar waren. Wie ons zag 
stuntelen met wat oude rommel om Tjiandjoer en nu dat hypermoderne gemotoriseerde leger ziet, 
begrijpt dat. Er werd al dadelijk van een beperkte actie gesproken en dat Djokja niet bezet zou 
worden, zodat de wapenstilstand al was vastgesteld voor men begon, hetgeen wil zeggen dat het 
geen werk van de vrijwilligheidsraad kon zijn. Dat dus de Nederlanders deze wapenstilstand gewild 
hebben, heeft zijn reden en die is niet ver te zoeken. Wij legden in 1 dag 240 km af, op zo’n manier 
scheurt het beste leger uiteen. Java is nu in drieën gedeeld en het is al het best te merken dat er 
opnieuw gereorganiseerd wordt. De rest is wel te raden en de tijd zal het wel leren. In elk geval gelooft 
niemand het gezwam over aflossing. Tot nu toe zijn er maar 2 groepjes, die nodig weg moesten, 
losgelaten. Voor men genoodzaakt is er meer te laten gaan zal er wel weer wat tussen komen. Dat 
Willem zo geweldig zwamt snap ik niet, dat is toch klare onzin. Dat het vlak over de demarcatielijn zo 
best was met de kleding is best te begrijpen. Dat is smokkel uit het Hollandse gebied. Natuurlijk staat 
hier en daar de T.R.I. langs de weg te juichen, maar niet in opvallende kleding, zo gek zijn ze nog niet. 
Hooguit hier en daar een invloedrijk volksmenner en de Pemoedi’s zijn aantrekkelijk gemaakt voor de 
Hollandse soldaten. Het gaat niet aan eenieder die een mooi pakje aan heeft, dat maar niet uit te 
trekken. Hoe moet het dan met de Chinezen, die lopen overal nog goed gekleed. Er moet wel degelijk 
bewijs voor onbetrouwbaarheid zijn om iemand wat te doen. Wij brengen orde en geen nieuwe 
wanorde, en we zijn geen communisten om de rijken maar alles af te nemen om het aan de armen te 
geven, als die rijken er misschien eerlijk aan zijn gekomen. Dat goed en kwaad door elkaar, dat is wel 
heel goed bekeken. Dit volk is 6 jaar uit de band gesprongen en het zal lang duren voor deze 
natuurmensen weer tevreden zijn met een eerlijk bestaan. Met de diverse prijzen en lonen in Holland 
ben ik heel blij, nu weet ik tenminste weer het een en ander, al is het niet erg aanlokkelijk. Ik wist wel 
dat het niet alles was, maar zo slecht had ik het toch niet verwacht. 
 
Woensdag, 20 Augustus 1947 - Batang 
Gistermiddag hoorden wij dat er weer een grote aanval op ons kamp beraamd werd. Er moesten zelfs 
Jappen bij zijn. De T.R.I. moest van ver uit het zuiden komen en was versterkt met Djokjaase troepen. 
Maar wat graag zou de vijand in dit smalle front een wig drijven om Semarang weer af te snijden.  
 
Later op de avond kwam bericht dat de vijand zich in kampongs ten zuidoosten ingroef. De hele dag 
was een groep koelies al aan het werk geweest om eenvoudige stellingen voor ons te maken.  
Onze brengroep heeft er de mooiste post. Ik weet niet meer in welke richting ik het kaartje tekende 
maar de voorkant van het huis kijkt naar het westen. Onze post is aan de weg n.w. en het meest 
vooruit. Zo hebben wij duidelijk de grote weg naar het oosten en westen, de hele aloon-aloon tot 
geheel naar het zuiden zelfs onder vuur als het nodig is. Daarin kwam om 22.00 uur onze bren te 
staan met 2 man wacht achter 1 man, ook met een bren.  
 
Soelastri was gisteren weer naar Pekalongan gegaan en zou vanmiddag thuiskomen. Met het oog op 
de aanval vond ik dat vreemd, zodat ik verlof vroeg om er om 17.00 uur even erheen te gaan. Ik had 
eerst wat zitten prakkiseren om een reden te vinden er aan te komen. Ik kon altijd vragen hoe haar 
familie het maakte en of zij Wiet nog gezien had, een korporaal van ons die overgeplaatst is en er ook 
weleens kwam. Hoofdzaak was dat als zij fout is en orders krijgt uit Pekalongan, dan moest dat te 
merken zijn. Tot nu toe had ze altijd ontkend een man te hebben. Nu gaf ze het toe, toen ik haar vroeg 
of ze er geweest was. Ze was er niet geweest, zei ze, ze wilde hem niet meer. Dat klopte met wat 
Antonia zei. Ik geloof niet dat ze daar connecties mee heeft. Ik geloof zelfs helemaal niet in 
Pekalongan. De oude man met de eremedaille is het die ik steeds meer begin te zien als de spil van 
het geheel en de rest als werktuigen die niet precies weten wat zij doen. Daarvoor zijn ze te 
onderontwikkeld. De man vroeg op een gegeven moment, toen ik vertelde dat we ’s morgens een 
lange patrouille hadden gehad, waarheen ik geweest was. Toen ik niet meteen antwoord gaf, 
veranderde het in; “hoeveel kilometer?” Die vraagwijziging is heel raar als het alleen belangstelling is. 
Ik moest om 22.00 uur op wacht tot 24.00 uur. Het is de spannendste wacht geworden die ik ooit 
meemaakte. In de verte, vooral op het oosten, gingen de honden hevig tekeer, hetgeen de vaste 
aanwijzing is dat zich in een kampong ongewone activiteiten bevinden. Soms was het geblaf ook in 
het noordoosten en zette zich voort in onze richting. Verschillende keren begon het plotseling met 
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geweld in het noordwesten en verplaatste zich naar het zuiden met een boog om de moskee heen om 
in het zuiden tot vlak achter de huizen te klinken.  
Dat rumoer gaf ons de besliste verwachting dat ze zouden komen en dat is spannend genoeg want 
recht voor de post op 40 meter afstand is een straathoek met ertussen niets dan open weg. Als ze 
zich daarachter opstellen en dan stormlopen, zijn ze tot 20 meter van de bren voor men daarmee kan 
vuren, al is men nog zo snel. Bij zoiets heeft een mens dubbele zintuigen, er ontgaat hem niets. De 
tijd vloog om en het was zo 24.00 uur. Er gebeurde niets en er is ook niets gebeurd. De Chinees vlak 
voor de post had licht branden dat hinderlijk was, zodat wij hem uit bed trommelden. Het duurde 
enorm lang voor hij open deed, de mensen zijn hier geweldig bang.  
 
Vanmiddag was ik weer bij onze Chinese kennissen. Het Hollands sprekende meisje was ziek, 
malaria en in 2 dagen geweldig afgevallen. Zij ging met haar moeder voor enige tijd naar Pekalongan. 
Ik kan met de man wel praten maar als zij erbij is gaat het toch beter.  
Wij moesten heel erg oppassen want men wilde ons weer aanvallen en moesten maar heel goed 
wachtlopen en af en toe bij haar vader komen kijken. Chinezen als vrienden zijn hele beste vrienden 
en erg hartelijk, maar ze begrijpen nog niet goed hoe een kalme Hollander makkelijk 25 van die 
woeste en wrede Indonesiërs inmaakt.  
Ik was op weg naar de pasar en dan komt men er niet langs zonder even binnen te lopen. Ik wilde 
sigaren kopen. Die waren nergens te koop, alleen “Rokok kretek” Javaanse sigaretten in een punt met 
kruidnagel er in, als omhulsel het blad van maïskolven. Als men er aan gewend is, is het af en toe 
lekker.  
Bij Zoenda-sigaren zit er geen maisblad maar een heel dun palmblad om en hele zware tabak erin, zo 
zwaar dat ze met papier niet te roken is en met heel weinig tabak. Die vind ik heel lekker, maar de 
Javaanse niet. Ik heb niets meer, zodat ik maar kretek kocht.  
Op weg naar huis hoorde ik mensen in de zoutpakhuizen die nu leeg staan en vroeg mij af wat die 
daar deden. Net kwamen er een paar uit, toevallig kennissen van het theater met een papier vol 
vleermuizen. Eigenlijk geen vleermuizen, maar vliegende honden (kalong-kalong). Die hebben een 
halve meter spanwijdte met een lichaam als een tengere rat en een kop als een spitse hondenkop met 
grote ogen. Het moest een reuze-vangst zijn, dat was wel aan de uitgelaten blijdschap te merken. 
Blijkbaar een uitzonderlijke lekkernij. Ze zouden meteen geslacht worden. Dat wilde ik van zulk klein 
spul weleens zien, zodat ik mee ging.  
Achter het huis werden de beestjes onthoofd, daarna de poten en vliezen in het midden afgekapt en 
de buik opengesneden. Dan trok men het vel er zo af.  
Volgens de mensen moesten vooral Ambonezen er gek op zijn. Die betaalden 2 gulden per stuk en 
dat wilde voorheen nogal wat zeggen. Een uitnodiging om mee te eten sloeg ik maar af. Ik ben niet 
erg gauw vies als ik weet dat het zindelijk klaargemaakt is en eet al gauw mee wat inlanders eten, 
maar deze kalongs gingen toch even te ver. 
 

Donderdag, 21 Augustus 1947- Batang 

Er was vandaag actie van de andere compagnies. Omdat die dus in het zuiden zaten, was 
patrouillelopen daar voor ons overbodig. Daarom moesten wij maar een korte tocht maken naar het 
noorden. We hebben het wat langer gemaakt en zijn door naar zee gelopen om te zwemmen. Het 
strand heeft hier veel van Mersing. Hetzelfde grauwe zand, het loopt op en af in zandbanken tot het 
na 100 meter te diep wordt om te staan. Het wemelde letterlijk van de kwallen. Een van de jongens 
vertelde dat die gemener staken dan brandnetels. Dat wist ik niet maar keek toch wat uit. 
Na wat gepoedel zwom ik even rond in het diepere water, om plotseling een steek in mijn voet te 
krijgen als een bijenprik, natuurlijk een kwal. Mijn lol was meteen over en ik ging het strand weer 
opzoeken, zorgvuldig laverend tussen de half-witte slijmballen door. Ik heb nooit geweten dat het zo’n 
zware belediging was om voor kwal te worden uitgemaakt.  
Wij gingen nog wat naar binnenlopende prauwen zitten kijken, een machtig gezicht, waarna wij terug 
liepen. In de Chinese wijk hebben we 2 Chinezen ontmoet met een geweer en revolver. Ze hadden 
hun vergunning niet bij zich, zodat wij met hen mee naar huis gingen, waar wij een gezellige rust 
hielden. Er kwam geen thee met suiker, maar suiker met thee en koek op tafel.  
Om 11.00 uur waren wij weer thuis, een makkelijke ochtend. 
 
Vrijdag, 22 Augustus 1947 - Pekalongan 
We zijn weer verhuisd en liggen weer in Pekalongan. Pekalongan is evenals Tjikalong genoemd naar 
de kalong, de vliegende hond. Zoals Tegal genoemd is naar de vele Tegals in dit gebied. Dat zijn 
sawah’s die hun water niet van een kali maar van de regen krijgen en daarom maar eenmaal per jaar 
rijst leveren, waarna er nog een oogst tapioca van wordt gewonnen. 
Wij liggen nu aan de hoofdweg en tegenover het station. Iets verder is het dwarsweggetje waar wij de 
vorige keer een 100 meter in lagen. Wij zijn nu actie-compagnie. Wat wil zeggen veel wacht en 
meedoen aan alle grote bataljon-acties. Dat laatste is wel aanlokkelijk, het eerste helemaal niet. Over 
het algemeen waren wij liever in Batang gebleven. Nu wij eenmaal verhuisd zijn, valt het toch wel 
mee. 
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Om 14.00 uur stonden wij klaar, om 15.00 uur ging het met de auto in een lekker vaartje langs de 
grote weg. Geen enkele auto ervoor, dus geen stof, heerlijk zo. De bevolking is al veel rustiger 
geworden en slechts hier en daar ging een hand spontaan omhoog en ook de rest zag er tevreden uit. 
Het viel ons op dat Pekalongan er keurig netjes uitzag.  
Uiterlijk ziet alles er hier veel netter uit dan in Soenda, al zou men dat aan de mensen niet zeggen. 
Wie hier nog goede kleding heeft ziet er in elk geval altijd uit om door een ringetje te halen. Dat 
vrouwen een uur werk hebben met zich kleden is heel gewoon en dan zien ze er ook geweldig uit. 
Eerst wikkelen ze de kaïn om, dat is een 2 meter brede sarong, zodat de ene losse kant voor komt, 
waar ze dan een stuk van in vrije plooien laten vallen. Deze smalle koker om hun onderlichaam hangt 
tot vlak boven de grond, zodat de smalle schoentjes met hoge hakken er later net onderuit komen. 
Om het middel wordt dan een 3 meter lange band van 15 cm breed gewikkeld over een breedte van 
30 cm, waarover weer een anderhalve meter lange en 30 cm brede slendang gewikkeld wordt. 
Daarover gaat de badjoe, het jasje van heel dun goed, vaak van gaas, met lange aan de polsen 
nauwsluitende mouwen en een kleine vierkante of punthals die hier nooit erg laag is. Het haar steil 
achterover in een grote wrong in de hals, die wordt opgevuld met een bos los haar. Een rij mooie 
kammen erin en een roos aan een kant erin gestoken. Een brede doek, 2 maal los om het hoofd 
gewikkeld en 1 maal om de hals, waarna de uiteinden los naar beneden hangen tot aan het middel, 
een kant voor, een achter, Als dat allemaal klaar is, ziet zo’n inlands vrouwtje er heel wat vrouwelijker 
uit dan een Europese, zelfs als een Europese in avondtoilet. Die geraffineerde samenvoeging van 
zoveel felle kleuren tot iets heel moois en eenvoudigs, dat is een inlandse kunst van honderden jaren 
oud. 
 
De Soedanese is iets gemakkelijker, houdt van een laag uitgesneden hals en lichte kleuren. De 
Javaan weer van donkere kleuren. In plaats van een kaïn draagt de Soedanese ook bijna altijd een 
sarong. Het verschil is dat de kaïn een langwerpige strook is en de sarong meer een grote koker. De 
uiteinden van de kaïn worden aan elkaar genaaid, wat gemakkelijker is, maar waardoor men nooit de 
fijne plooien voor in de rol kan maken. 
 
De Chinezen, en vroeger de Europese dames, dragen sarongs van heel lichte kleuren met heel grote 
motieven. Vooral aan de badjoe is te zien dat het geen Indonesiërs zijn. Deze dragen een gekleurde 
badjoe, van onderen recht tot op de heupen overal even lang. De buitenlandse (Chinese of Europese) 
een badjoe van dun wit gaas met een brede strook wit kant van voren in 2 punten uitlopend die naar 
beneden hangen. 
 

 
Voor ‘Pension Nellie’, ons verblijf te Pekalongan. 
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Het huis waarin wij nu liggen is een groot hotel en gedeeltelijk in gebruik door Chinezen van wie de 
huizen verbrand zijn. Er is elektrisch licht en een goede badgelegenheid. Dat laatste is in Indië altijd 
het allerbelangrijkste, vooral hier in de warme laagvlakte.  
Wij zijn meteen 24 uur geconsigneerd als reservecompagnie. Vanavond echter mochten wij naar de 
kantine, verder nergens heen. In de kantine waren er roomsoezen voor 10 cent en grote flessen 
gazeuse voor 20 cent. In Bandoeng zou datzelfde ƒ1,25 in een kantine, en ƒ2,50 of ƒ3,- in een 
restaurant gekost hebben. 
Van geld wordt men hier toch goed gek. In Bandoeng en Semarang is geen Republikeins geld. In 
Batavia staat het 1 op 100, in Cheribon 2 op 100 en hier is het nog 10 op honderd, wat evengoed niets 
is. Wij kochten een voetbal in Batang waar men nog niet goed met ons geld terecht kan, voor 75 
gulden, dat is dus ƒ7,50. In Bandoeng zou die ook 75 gulden in ons geld geweest zijn. Wij leven dan 
ook als miljonairs tegenover de inlanders. Temeer omdat er al heel weinig te koop is. Wij lopen met 
zakken vol papier met een Soekarno-kop erop. “Kapalla babbi” zeggen we tegen de inlanders, die dan 
wat zuurzoet lachen, want dat is ‘een varkenskop’. 
 
In de kantine speelde een Chinees orkest. De kantine is de grote zaal van de assistent-resident. Het is 
er een mooi gebouw voor en het was er heel gezellig. Weer echt zoals in Bandoeng. Vooral nu wij 
weer diverse jongens van andere compagnies en pelotons ontmoeten. Iedereen heeft de laatste 
weken wel iets beleefd. 
 
Het is nu precies zoals wij het hadden verwacht. De opmars stelde niet veel voor, de vijand had het te 
druk met terugtrekken om te vechten. Nu is het hun beurt en acties, beschietingen, brandstichten en 
plunderen is niet van de lucht. Na iedere streek trekken zij zich weer terug in gebied waarvan ze 
weten dat de Hollanders hen niet kunnen volgen. Wie hier met een nuchter gezicht de toestand 
bekijkt, wordt stapel krankzinnig van woede. Zes jaar heeft dit land in ellende geleefd en dolgraag 
zouden wij het nu weer gaan opwerken tot wat het eens was en dat kan het worden en snel ook, maar 
niet zoals het nu gaat. Een groot gebied is veroverd, maar het is onmogelijk om met de wederopbouw 
te beginnen. Voor Djokja bestaat er geen wapenstilstand. Voor hen is nu pas de oorlog begonnen, 
een oorlog die niet bestaat uit eerlijke strijd, maar het ontvoeren van mensen die ons goed gezind zijn, 
van plunderen en brandstichten.  
Het volk blijkt meer op onze hand te zijn geweest dan wij in het begin hadden verwacht. Wij moeten 
machteloos toezien hoe ze wordt geterroriseerd. Wij hebben geen hekel aan T.R.I. die een kamp van 
ons overvalt, dat is een eerlijke strijd. Wat hebben ze eraan om ’s nachts op enige afstand van een 
Hollands kamp mensen te vermoorden en huizen in brand te steken, om dan weer vlug terug te 
trekken in gebied waarvan ze weten dat wij hen niet kunnen volgen, dat is hun normale tactiek. 
Daarom is de strijd hier zo meedogenloos en wordt een T.R.I.-leider, als wij die te pakken krijgen, 
doodgeranseld. Worden de vijandelijke markassen totaal leeggeplunderd. En gevangenen, die wat 
lastig meegenomen kunnen worden, worden neergeschoten. Zolang heel Java niet in onze handen is 
en de Republiek uitgroeit, zullen niet wij maar het volk steeds de dupe zijn van deze oorlog, terwijl wij 
alleen op een afstand kunnen toekijken zonder iets te kunnen doen. 
 
Zaterdag, 23 Augustus 1947 - Pekalongan 
Wij moesten vandaag de hele dag tot 17.30 uur als piket binnen blijven, dat zijn reserves die zonodig 
meteen hulp moeten kunnen bieden.  
Wij mochten wel voetballen of naar de kantine, daar vandaan zou men ons altijd vlug kunnen ophalen. 
Ik heb ook maar eens meegedaan aan voetballen, maakt de spieren wat los. 
 
Om 17.30 uur ben ik met Jantje een rondje door de stad gaan maken. Op de terugweg zijn we nog 
even bij het Chinese restaurant aan geweest. Dat is een restaurant dat speciaal voor de soldaten 
geopend is en waar wij goedkoop lekker eten kunnen krijgen. Voor het overige altijd binnen kunnen 
lopen voor een praatje, terwijl meteen een glas thee gratis gebracht wordt.  
De Chinese familie die dit runt spreekt goed Hollands, verdient aardig aan het eten terwijl het voor ons 
een gezellig huisje is om even aan te lopen en van alles te vragen waarmee wij onbekend zijn voor 
wat de stad betreft.  
Daarna zijn wij nog even naar de kantine gegaan van 2-4 R.I. Een mooie goede kantine waar volop 
roomsoezen voor 10 cent en gazeuse voor 20 cent te koop is. Al wordt er nu veel minder gebruik van 
gemaakt als voorheen in Bandoeng, toen het 6 à 7 maal zo duur was, zo is het altijd.  
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Missigit van Pekalongan. 
 

 
Moskee of Missigit van Pekalongan. 

 
Zondag, 24 Augustus 1947 - Pekalongan 
Om 7.00 uur was er kerk. Wij wisten niet precies waar, maar wegwijzers wezen het uit. Het bleek in 
het mooie missiekerkje te zijn dat onbeschadigd is, in tegenstelling met het Ursuline-klooster dat is 
platgebrand. Het is een mooi kerkje voor een paar honderd mensen. Er waren 2 missen, de tweede 
om 8.00 uur. In deze eerste mis waren een 40-tal Chinezen en enige inlanders plus een troepje 
soldaten. De mis werd opgedragen door de inlandse pastoor, die een preek hield in het Indonesisch, 
wat wij niet konden volgen.  
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Na afloop eerst even naar huis, eten en daarna de stad in. Nog een paar foto’s maken en de pasar op, 
waar het geld soms een ware puzzel is. Je betaalt een riks-Nica voor iets wat 2 gulden kost en krijgt 5 
gulden Republiek terug. Een pakje shag kost 1 gulden Nica. 5 Pakjes kleine sigaren kost evenveel, 
allebei vrij goede inlandse producten.  
Ik kocht een klein hangslot voor 1½ gulden, niet duur maar wist toch meteen dat het 50 cent had 
moeten zijn. In Bandoeng zou het 7 gulden gekost hebben zodat ik er toch blij mee was. De inlander 
was er nog blijer mee, die had 1 gulden extra en voor hem is 10 cent Republiek nog goed geld.  
Is het een wonder dat wij allemaal ‘toean besar’ zijn, die met veel geld en kleren, reuzenauto’s, 
monsters op wielen en vuurspuwende wapens zoals ze nooit zagen, in de ogen van de inlanders 
reuzen zijn, waar ze met een geweldig ontzag tegenop zien? Ze schudden hun hoofd over die enkele 
landgenoten die het lef hebben om, al is het van heel ver, op deze geweldenaren te schieten.  
Dat brengt vanzelf weer mee dat wij niet over een kwartje mogen vallen en royaal moeten zijn als 
men, wat veel gebeurt, geen geld wil vragen, maar het aan ons overlaat om te geven wat ons 
goeddunkt. Zelfs de meestal rijke Chinezen hebben een geweldig ontzag voor de blanke soldaten, 
terwijl ze toch niet voor de gemiddelde Hollander in ontwikkeling hoeven onderdoen. Tenslotte doet 
het Nederlandse leger op het ogenblik niet onder voor het Canadese en is op veel gebieden zeker 
beter van uitrusting dan het Engelse. Voor de Chinezen zijn wij nog meer de bevrijders dan voor ons 
de Canadezen. Wij  zijn in hun ogen veel dapperder dan de Canadezen in de onze. Hoe keken wij al 
niet tegen de Canadezen op? Terwijl wij toch wel wat gewend waren, want de Mof was niet mis en wij 
zouden er zelfs heel wat voor geven als wij de lichte handwapens en uitrusting van Engels maaksel 
konden ruilen voor de Duitse.  
Als overal echter hebben kinderen geen ontzag voor wapens of welstand, als ze denken met vrienden 
te doen te hebben. Wij kunnen niet over straat lopen zonder dat kleine peuters aan onze armen 
hangen, om even later geweldig trots op hun moed naar hun kameraadjes te lopen. Dat alles tot groot 
vermaak van de ouders natuurlijk.  
Uitgekeken op de pasar gingen wij naar de Chinese kantine een praatje maken. Mij viel op dat een 
klein meisje van 7 jaar dat goed Hollands spreekt, door ons en alle soldaten behandeld en 
aangesproken wordt zoals wij dat in Holland alleen zouden doen bij een meisje van 14. Zo voorlijk 
kunnen kinderen hier zijn, zonder in het minst ouwelijk te zijn.  
Een jongen ging met ons mee om ons door een labyrint van stegen naar een fotograaf te brengen om 
de filmpjes te laten ontwikkelen.   
Na nog even in de Chinese kantine te hebben gezeten, nam ik een wagentje dat mij naar kampong 
Pontjol bracht aan de rand van de stad. Ik had geen geweer, alleen mijn korte klewang mee. Al 
meteen viel mij op dat de mensen vriendelijker waren dan ik tot nu toe gewend was. Verschillende 
keren zelfs werd de van ouds-bekende vraag gesteld; “Maoe hé manna toean” (waar gaat u heen 
meneer). Een vraag die nooit uit nieuwsgierigheid maar altijd uit beleefde belangstelling wordt gesteld. 
Zelfs een klein meisje, helemaal niet verlegen, vroeg het. Toen drong het pas tot me door dat het niet 
anders kon omdat ik er nu zonder geweer minder angstwekkend uitzag. Hier en daar waren nog 
woningen leeg en van heel veel huizen was nog niet lang het naambordje verwijderd.  
Toen ik naar mijn zin genoeg gelopen en gezien had, ging ik de grote weg weer op, waar meteen een 
oude man met uitgestoken handen aan komt lopen, onze Chinese vriend uit Batang. Hij was, evenals 
de meeste Chinezen, uit Batang gevlucht nadat daar gisteren enige huizen in brand zijn gestoken.   
Ik moest meteen binnen komen. Het meisje was ook thuis en was alweer wat opgeknapt van de 
malaria. Na een uurtje ging ik weer weg, waarbij een jongen mee ging om mij bij een horlogemaker te 
brengen. Mijn glas is kapot maar er was geen passend nieuw. Ik ging weer naar de Chinese kantine 
een bord bami goreng eten. Het was al bijna 14.00 uur. Daarna nog even de grote Chinese straat in, 
een kist sigaren kopen. 50 grote en heel goede sigaren voor 3 gulden.  
Wij slaan allemaal het een en ander in want er is veel kans dat hier straks alles duurder wordt.  
Na nog een eindje met een paar andere jongens door de Arabierenwijk te hebben omgelopen, waren 
wij om 17.00 uur thuis. De Arabierenwijk bevat hier meer dan duizend personen, die zelfs een eigen 
moskee hebben. Zelden zal men in Indië zoveel Arabieren in een stadje aantreffen. 
Van de Javanen is erg opvallend dat, als je er mee bevriend bent, ze je letterlijk het laatste vragen wat 
je bezit. Daarna delen ze even broederlijk wat ze zelf hebben. In onze positie is het weleens erg lastig 
en moet je de hele wereld aan elkaar liegen, want rechtstreeks weigeren is het onbeleefdste wat er 
bestaat. Dat is trouwens echt Javaans, in de geldboekjes van de fabriekskoelies staat er niet boven: 
“zoveel uit te betalen, zoveel op de bank”. Nee, ze zijn aangepast aan de mentaliteit van de Javanen, 
er is gewoon op gerekend dat ze altijd schuld hebben. Er staat: ‘Zoveel schuld, zoveel voorschot, 
zoveel voor-verstrekt, kleding geld, zoveel voor lopende afbetalingen’. Zo zijn de boekjes ingedeeld en 
naar die gegevens wordt geld verstrekt. Iemand die getrouwd is en arme familie heeft, kan erop 
rekenen dat die geen genoegen nemen met zijn laatste geld. Als hij op een fabriek werkt en voorschot 
kan krijgen, zeggen ze gewoon, je bent niet arm en kunt nog helpen, neem je voorschot maar op.  
Wie een Javaanse trouwt moet erg oppassen, alle kans dat hij geen vrouw maar een hele familie 
trouwt. 
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Maandag, 25 Augustus 1947 - Pekalongan 
Wij hadden vannacht wacht. Jantje en ik op post 1. Voor de wacht stond de hele zaak op stelten. De 
officieren hadden blijkbaar geen helder hoofd gehad en garnizoensdienst ingesteld. Dat hield in dat bij 
ieder van de verschillende posten in de stad een wacht moest staan en alle aflossingen in een 
wachtlokaal. Het kwam er op neer dat ter bewaking op enige eenzame plaatsen een man alleen zou 
staan, terwijl het niet verantwoord genoemd wordt alleen in de stad te lopen, zodat wij alleen met 2 
eruit mogen tot 19.00 uur én gewapend. Wij vertikten het gewoon om alleen te gaan staan en dat 
werd als redelijk aangenomen, zodat aan iedere post de gehele wacht ging.  
Jantje en ik dus naar de centrale, waar om 22.00 uur een CP-er bij zou komen. Wij konden om 
beurten gaan staan of slapen, als er maar 1 wacht stond. Ik verkende eerst de omgeving eens. Een 
mooie wacht. Wij moesten staan voor de hoofdpoort aan de grote weg waarachter een brede kali 
stroomde, die na een scherpe bocht weer achter de fabriek langs stroomde. Vorige nachten was van 
over de kali weleens geschoten maar de laatste nacht niet.  
Toen wij 50 meter naar links liepen, stonden wij voor de andere zwaar gesloten poort, waardoor wij 
langs de zijkant van de fabriek tot aan het zoeklicht konden kijken. Aan de binnenkant langs het 
stevige hek van bamboe en prikkeldraad, een onneembaar vlechtwerk. Dertig meter naar rechts van 
onze post stonden wij op de grote brug en konden ook het grote zoeklicht zien dat een stuk kali en 
akkers bescheen, een al even onneembare hindernis. Het was heel makkelijk om met 1 post, door wat 
heen en weer te lopen, een hele fabriek rondom in de gaten te kunnen houden. Bij een aanval was 
een ruk aan een hendel voldoende om een sirene in werking te stellen, heel veilig dus.  
Om beurten stonden wij tot 10.30 uur. Ik ging eens even in de centrale zelf kijken, die heel anders is 
dan die van Tjoegenang. Die werkte op waterkracht, deze op olie door drie enorme dieselmotoren 
waar er een van draait. De andere zijn nog defect door de slechte olie die de Republiek gebruikte. 
Onder een van de turbines had de T.R.I. een bom gelegd. Daarvan was alleen de dop ontploft. De 
bom had zo goed als geen schade gemaakt. Een zo’n dieselmotor is 5 meter hoog, 8 meter lang en 4 
breed. Daaraan zit de generator die er als een groot vliegwiel van 4 meter aan zit. Een machtig 
gezicht die reuzenmachines. De hele nacht was er inlands personeel waar wij af en toe thee haalden. 
Die stonden in 2 ploegen een halve nacht te werken. Om 24.00 uur mocht de eerste groep naar huis 
en had passen om over straat te gaan. Met het oog op de wachten echter deden ze dat toch liever niet 
en sliepen in een bijgebouw. Niet slecht bekeken, want het is heel gewoon om na 19.00 uur meteen 
op inlanders te schieten. Om 8.00 uur ging een Menadonees, die steeds op de centrale gewerkt heeft 
onder alle opvolgende regimes, naar huis en maakte een praatje. Gisteren had hij 2 pakken gehad en 
alle Javaanse bedienden een broek en baadje voor hun vrouw. Dat had de Republiek hen nog nooit 
gegeven, zodat ze nu dolblij zijn met de komst van de Hollanders. Zo is dit volk, wie het meeste biedt 
heeft ze. Hij vertelde ook wat de mensen uit India werd beloofd voor hun rijst, maar dat ze alleen een 
heel ruwe broek kregen die ze niet eens aan konden van de jeuk.  
De Menadonees had nu ook na jaren zijn broer weer ontmoet, die bij de W-brigade optrok. Bij hem 
was een neger, wiens vader uit Zanzibar naar hier was gekomen, die was 2 maanden terug nog in 
Djokja. Toen wist hij per trein naar Batavia te ontkomen en was nu weer hier aan de centrale, waar hij 
ook voorheen aan werkte, tot de Jap hem interneerde. Hij vertelde hoe Soekarno’s Ambonese 
lijfwacht in verbinding staat met de Nefis. Soekarno vertrouwt zijn eigen T.R.I. niet, (zijn chauffeur 
pleegde eens een aanslag op hem), maar vertrouwt de Ambonezen wel die instructies ontvangen van 
onze geheime dienst. Misschien weet hij dat wel, maar hij weet ook dat de Ambonezen zullen zorgen 
dat hij niet gedood wordt. Deze Ambonezen zetten eens in Djokja de trein stil, lieten die volstromen 
met Ambonezen en Indo-vrouwen en kinderen om die naar Batavia te laten stomen. Niemand durfde 
er iets tegen te doen. Vanavond vertelde iemand van de inlichtingendienst dat dit alles waar is. 
Om 22.30 uur ging ik slapen en liet Jantje verder alleen staan. Ik wilde hem niet de midden-wacht 
geven. Om 1.00 uur wekte hij mij. De muggen hadden mijn handen en gezicht nogal geschonden, die 
beesten zijn hier lastig. Ik had wel goed geslapen op een zachte canapé in het kantoor.  
Toen ging Jan slapen en hield ik de wacht tot 5.00 uur. Een lange wacht, 4 uur alleen op de post, 
maar af en toe wat heen en weer lopen doodde de tijd wat. Uit de richting Batang kwam af en toe 
geweer- en brenvuur en enige mortiergranaten. Later hoorden wij dat daar weer een aanval is 
geweest en enige leegstaande Chinese huizen zijn verbrand, zodat de Chinezen van daaruit nu de 
wijk nemen naar Pekalongan.  
Vanaf 5.00 uur nam Jan de wacht weer over, tegen de morgen blijft het wel rustig. Om 6.00 uur wekte 
hij mij weer, wat nogal wat inhield. Ik sliep als een kanon en was nog geen half mens. Wij werden 
afgelost en konden naar huis, waar ik nog tot 11.00 uur naar bed ging, waarna ik weer wat was 
opgeknapt, tenminste na gemandied te zijn. 
Daarna ging ik even naar de pasar. Ik kon niet vinden wat ik zocht, op enkele heerlijke manga’s na, 
een vrucht die wij lang niet meer gezien hebben. Ze waren goedkoop, 5 voor 5 gulden, of 50 cent, dat 
lag aan het geld. Ik had alleen het laatste, maar de man had geen pakmateriaal en ik geen tas voor de 
kleverige vruchten. Maar ‘toean besar’ moest geholpen worden, zodat de halve pasar op stelten werd 
gezet, tot hij een bamboemandje had gevonden. In een bedja liet ik mij thuisbrengen, waar men er 
meteen op wees dat er een nieuwe order was gekomen, soldaten mogen niet in bedja’s rijden. Het 
was voor het eerst sinds een jaar dat ik in zo’n fietskarretje zat. 
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Vanmiddag hoorde ik dat de C.P. weleens bij het toneelgezelschap in Batang komt. Dan zit het 
blijkbaar toch goed. Ik heb mij er niet meer mee op kunnen houden sinds wij verhuisd zijn.  
Na de middag ben ik eens een wandeling gaan maken over de spoorlijn en raakte in een doolhof van 
betonnen straatjes van een meter breed, een netwerk van kampongs. Op gymschoenen en in een 
korte broek was ik zo geruisloos als een kat, zodat ik dikwijls de bevolking gepasseerd was voor die 
mij had gezien. Het is altijd interessant de mensen zo in hun dagelijks doen en laten te zien. Zo leert 
men het volk het beste kennen en het is jammer dat er bijna geen jongens zijn die dat nog doen. De 
bevolking was tamelijk beleefd en niet angstig, ze maakten een vriendelijke indruk.  
In de middag had ik even zitten schrijven, terwijl men vrijwilligers vroeg voor een avondpatrouille. Ik de 
pé in, had echt zin om weer eens iets te doen met een beetje spanning (dat ben ik aan de weet 
gekomen). 
Gelukkig had een jongen niet veel zin en wilde wel ruilen. Om 21.00 uur moesten wij bij de adjudant 
komen. Het bleek niet veel in te houden. Met de auto’s 5 km verder naar een stadje aan de grote weg 
naar Tjiomal, waar soms ’s nachts de vijand kwam. Als alles rustig was weer meteen terug. Het leek 
op niets, maar even uitwaaien op de auto was toch wel aardig.  
Om 22.00 uur door de koele tropennacht, de carrier voorop. Wij rekenden op niets. In het stadje stond 
de weg vol met Chinese mannen, gewapend met bamboesperen en hakmessen, die bij onze komst 
een hels kabaal maakten en allemaal door elkaar riepen en schreeuwden en zwaaiden. Er bleek een 
aanval van de T.R.I. te zijn geweest die door onze komst was onderbroken. Het hele spul vergeet ik 
nooit. Het was treurig genoeg en ging om mensenlevens. Een film ervan zou de meest komieke 
geweest zijn die ooit werd vertoond. In colonne gingen wij een straat in met de bedachtzaam 
sluipende Chinezen in hun witte pakken en met speren ertussen. Zo kwamen wij bij de overvallen 
C.P.-post, waar de Chinese-C.P. was meegenomen, met hun 4 karabijnen en zonder een schot te 
lossen. De T.R.I. had in ruil 2 windbuksen achtergelaten. Een paar van de heren die verborgen zaten 
werden nog gegrepen. Voor 1 C.P. met een revolver was een T.R.I.-man met handgranaat komen 
staan die dreigde te gooien als hij de revolver niet kreeg. Hij had toen de revolver maar gegeven. Van 
de troep die met ons meeloopt komt er een vlak naast een van onze jongens lopen en zegt op een 
ander wijzend: “ Die is niet te vertrouwen, heult met de T.R.I.”. Nu is dat niet onmogelijk want in dit 
land is alles mogelijk. Voorlopig hebben wij er alleen maar om gelachen.  
Ook het huis van de Wodana wordt onderzocht, het blijkt met rust te zijn gelaten. Dan gaat we terug 
naar de auto’s waar nog het een en ander gevraagd wordt. Als ik zo aan de kant zit komt er een 
inlander druk doende op Jantje af, die natuurlijk geen woord begrijpt, zodat ik het maar over neem. 
Het blijkt dat vlak achter zijn huis 2 T.R.I.-mannen zaten die hem wilden doden en zijn huis 
verbranden. Vreselijk griezelig, maar ik heb de vent gauw naar huis gestuurd, voorlopig waren ze toch 
weer weg door de ratelende carrier.  
Toen wij weg wilden gaan werd de auto bestormd door wanhopige Chinezen. Net een mierenhoop, 
wat niet erg is van boven, maar opzij hebben wij ze er toch maar vanaf getimmerd. Dat is de enige 
manier om ze tot rede te brengen en toen er met gang vandoor. Thuis werd vlug de I.D. opgebeld, die 
er meteen heen ging en net op tijd kwam om de brandjes in Chinese huizen te blussen, aangestoken 
door de weer teruggekomen T.R.I.  
’s Morgens werden de Chinezen geëvacueerd. 
 
Dinsdag, 26 Augustus 1947 - Pekalongan 
Wie denkt na een hele nacht wacht en een avondpatrouille weleens wat rust te krijgen, is gloeiend 
fout. Om 3.00 uur in de nacht word ik wakker van 2 zware knallen, het lijken mortiergranaten. 
Verdraaid er wordt geschoten! Zijn ze nu gek, schieten hier in de stad! Mijn bren genomen en naar 
buiten in de voorhal, het is wel waar. Er wordt geschoten van tussen de wagons op het station. Ze 
blijken nog niet achter de tuinmuur te zitten, dus gaan wij daarachter. Ik heb de bren op het muurtje, 
lig lekker, ondertussen zwaar vloekend op de ellendelingen die ons geen nacht slaap gunnen. “Bens” 
in de verte, daar wordt een mortier afgeschoten. Griezelig gedoe, je weet nooit waar zo’n geval neer- 
komt. Na 4 seconden een daverende klap, geen 100 meter voor ons. Ze richten prima als het op ons 
bedoeld is, alleen te kort. Weer een slag, de tweede wordt afgeschoten, waar zal die terecht komen? 
Wij zijn net struisvogels met de koppen in het zand. Een denderende slag volgt. Die is niet veraf, meer 
recht voor ons. Rare kerels die T.R.I., want daar vandaan schieten hun eigen mensen op ons. Er 
wordt weer geschoten, ook vlak naast ons, blijkbaar ons 2

e
 peloton in het andere huis.  

 
De volgende morgen blijkt dat die ook niet schoten, dus moet een T.R.I. op nog geen 4 meter van ons 
af gezeten hebben. Gekke kerels, want ze vallen niet aan, terwijl wij nog geen schot hebben gelost 
omdat we niets zien. Alleen onze mortier beantwoordt die van hun. Dan wordt het stil en na een 
kwartier gaan wij weer naar bed, de rest aan de wacht overlatend. 
Niet al te fit worden wij er om 5.00 uur weer uitgepord voor een actie. Bij Tjiomal wordt de eerste 
compagnie alle nachten bestookt. Nog wel door de vijand uit het noorden van de grote weg, dus uit 
het hart van ons gebied. Auto’s en carriers gaan de lange weg naar Tjiomal op, waar de eerste 
compagnie een andere kant omtrekt. Wij gaan door de kali. De genie is de grote brug aan het 
repareren want binnenkort wordt de kali te hoog om door te rijden. De T.R.I. heeft de sluizen al eens 
opengezet waardoor het al een dag afgelopen was.  
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Wij gaan naar het hart van de grote vlakte, een totale vlakte zoals zelfs Holland ze niet kent. De 
Wieringermeer en Haarlemmermeer lijken er iets op, maar hier wisselen sawahvlakten met lange 
kampongs naar alle kanten. Kampong wil zeggen, dun bos. Een kampong is bedolven onder schaduw 
gevend geboomte.  
Zo komen wij na een lange rit over een grasweg voor een kruispunt. Daar heeft men zo-even bomen 
over gegooid. Opzij uit de kampong vluchten hele rijen mannen de open sawah’s in, stommer kan al 
niet. De voorste bren zette het op een ratelen, waarna iedereen in de sawa’s ploft en onzichtbaar is. 
Bomen worden opzij gesleurd en verder gaat het nog een heel eind rijdend. Daarna lopen. De 
kampongs zijn doods en verlaten op wat vrouwen na. Tenslotte naderen wij over de vlakte de 
zoveelste kampong en horen een hevig vuren aan de achterkant. Daar is onze 1

e
 compagnie blijkbaar 

aangekomen en heeft wat in het vizier. Even later klinkt uit de kampong het doordringende gebrul van; 
“Bersiap, bersiap” (verzamelen). Mijn hart klopt weer iets sneller, het gaat toch echt worden. Wij waren 
al bang dat alles ontvlucht was. Rechtuit de kampong in, waar alles verlaten is. Midden in de kampong 
een hoek naar links, even verder weer naar rechts. Daar moet ik met Jantje heen, afzetten met de 
bren. Ik zet de bren op het weggetje. Jantje gaat met de rug naar mij toe zitten, zoals normaal en ziet 
meteen een vent met een klewang in de hand zich door een heg boren. Die kan meteen knetteren. Er 
volgen er meer. Ik wil juist gaan liggen als aan het eind van het weggetje een jongen wil oversteken. 
Als de bliksem leg ik aan, span en richt, maar de aap is al terug in de struiken. Enfin, komt wel, de 
heren zijn zwaar fout. Ze proberen steeds uit te breken en gaan even voorbij het eind van het 
weggetje door de struiken. Ik geef de ene roffel na de andere. Raar werk want het kunnen gewone 
burgers zijn. Dan moeten ze maar niet vluchten. Hier is geen vriend of vijand te onderscheiden, wij 
nemen geen risico. De anderen zijn in linie gekomen.  
Zo gaat het door de kampong. Op de plaats waar ik met mijn bren schoot liggen wel 5 mannen. Niet 
geraakt, wat ik trouwens ook niet verwacht had. Het ging steeds te vlug, raken zou geluk geweest zijn. 
Alles wordt ingepikt, armoedige bende overvallers. Jantje vindt een kerel, die wil niet mee. Hij trekt 
hem aan de hand. Sergeant Renze Mook neemt hem over en houdt hem onder schot. De vent 
probeert achter een houtstapel om te kruipen maar een brul houdt hem terug.  
Mook neemt hem aan de hand, maar de kerel kruipt van angst, een paar stevige schoppen doen hem 
opspringen. Meteen rukt hij zich los en rent er vandoor. Ik richt mijn bren, maar er zijn jongens achter. 
Als bezeten rent de kerel in een halve cirkel. Zo komt hij voor de jongens. Ik geef 3 roffels en zie niets 
meer dan rook en even later de kerel in het kreupelhout verdwijnen. De jongens denken dat hij 
geraakt is. Hij viel bij het schieten, maar hij is weg. Idiote rotzooi hier. De vent was misschien alleen 
bang, niet eens fout. Maar wie weet dat, en alle nachten worden onze jongens beschoten. Zo gaat het 
door, het zijn geen mensen hier in deze ellendige vlakte. Redeloze wezens, verlamd van angst als je 
ze grijpt, die je lam moet schoppen om ze aan het lopen te krijgen. Wij kunnen ze toch niet slepen of 
dragen. Het is om misselijk van te worden, wat een ellendig volk. Als je weg bent brullen ze weer 
“Siap” (aanvallen).  
Zo komen wij aan het eind van de kampong aan de grote kali en zwenken linksom. Steeds langzaam 
vooruit. Alle mannen worden ingerekend, alle huizen doorzocht. Liever gezegd, krotten. Alles is hier 
even ellendig.  
Dan komen wij voor een kleine kali, geen 3 meter breed. De brug is verderop, de anderen kunnen 
erover. Als ik omloop is een hoek aan het gezicht onttrokken en aan de linie verbroken, dus ga ik 
erdoor. Bij de eerste stap zak ik tot mijn knieën in de zachte grijze klei, maar er is harde grond onder. 
Bij iedere stap ga ik dieper. Even over het midden sta ik tot mijn middel in het water, en zeker tot mijn 
kruis in de klei. Verderop wordt het water minder en de klei stijver, zodat ik de vaste grond kwijtraak 
en zit te modderen om vooruit te komen. Een meter van de kant zit ik vast, hopeloos vast in de dikke 
taaie klei. Met de bren op mijn schouder kom ik er niet. Die weet ik op de oever te zetten, een been 
optrekken en in de stijvere klei verder te drukken. Als ik het andere been optrek, zakt het eerste weer 
weg, maar ik heb iets gewonnen. Zo sta ik dan even later weer op de kant, tot over de middel bedekt 
met een dikke laag vette klei. Alles wat ik aanraak glibbert maar wij moeten verder. De kampong-
bewoners kijken wel wat raar als ik zo aan het doorzoeken ben, nog vuiler dan zij en het duurt niet 
lang of ook mijn bren is een glibberige massa.  
Zo komen wij aan het eind en worden verzameld. Er zijn nog 3 jongens door de kali gemoeten maar 
zij hebben het beter getroffen. Een zit vol tot het kruis, 2 anderen tot de knieën.  
Wij houden rust bij de auto’s, moeten wachten op het andere peloton dat nog niet klaar is. Daardoor 
heb ik even gelegenheid mijn broek en uitrusting wat af te spoelen. Evenals mijn schoenen en sokken. 
Dan is alles nog wel nat, maar dat is hier niet erg.  
 
Als de anderen er zijn, gaat alles op de auto’s en verder tot een andere kampong, waar weer het-
zelfde spel begint, omsingelen en doorzoeken. Ik loop deze keer niet in de linie, maar naast de 
kampong om vluchtelingen op te vangen. Op een gegeven moment nadert over de sawah een hele 
karavaan mensen met rijst, rustig op de kampongs toe. Ik roep de sergeant want met Jantje kan ik 
deze stroom nooit bijhouden. Voorop lopen de mannen met rijst in pikolans, daarachter vrouwen met 
de bossen in hun slendangs op de rug, dat is in heel Indië overal hetzelfde. 20 Meter van mij af willen 
de mannen de kampong in gaan. Ik wenk ze, naar mij toe komen, ze moeten worden doorzocht. Als 
ze vlak bij mij zijn en de vrouwen juist het eind van de kampong bereikt hebben, vliegen plotseling 4  
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man in zwarte broekjes en jasjes de sawah’s in. Meteen roffel ik 4 keer erop. Dat is bijna ondoenlijk uit 
de schouder met de zware bren, maar liggend gaat het hier niet. De kerels duiken weg in de rijst. De 
rijstsjouwers laten zich vallen en proberen de kampong in te kruipen. Ik beduid ze te blijven liggen en 
niet bang te zijn. Het zijn de eersten met verstand blijkbaar die wij vandaag ontmoeten. Ze blijven stil 
liggen en kijken niet erg bang. Alleen  geïnteresseerd of ze nieuwe orders van mij krijgen. Ik zeg ze 
dat wij de 4 djahats (misdadigers) moeten hebben, waarop ze blij knikken en willen gaan staan, maar 
dat mag nog niet. Ze mochten zelf eens geraakt worden. Dan blijven ze stil liggen. Mook is met Jantje 
de sawah in gegaan, op zoek naar de 4 kerels. Die zijn gauw gevonden. Een was al bezig zijn zwarte 
pak voor andere kleding te verwisselen.  
Vanuit de sawa ziet Mook hoe 2 man tussen de vrouwen in lopen die nu ook naar ons toe komen, rijst 
van de vrouwen overnemen alsof ze ook tani’s zijn. Hij roept mij toe ze aan te houden. Ik beduid de 
vrouwen om bij de mannen te gaan zitten en laat de stroom passeren of ik ze niet zie. Tot de 2 man 
genaderd zijn waar ik plotseling met een; “brentie” (halt) de bren op richt, die zijn binnen.  
Ook in de kampong zijn gevangenen gemaakt. Plotseling een schreeuw dat er een wegloopt, een 
drijfnatte kerel in een zwart pak, beslist fout dus. Ik had hem wel neer kunnen leggen, maar wist niet of 
onze jongens er niet achter zaten, die is weg. Maar de 4 uit de sawa zijn goede buit. Pemoeda’s van 
de Laskar Rajat. Jonge kerels die geen werken gewend zijn. De rijstdragers worden weer toegelaten 
en gaan blij groetend de kampong in. 
 
Wij gaan verder. Er komen nog heel wat verschrikkelijke gebeurtenissen voor. Half verrotte lui die 
onbetrouwbaar doen, koppels vrouwen die zich wanhopig vastklemmen aan mannen die mee moeten, 
een vent met een verdwaalde kogel door zijn been. Een kerel maakt zich zo bang dat hij op alle 
manieren probeert los te komen. Een stevige vent heeft hem bij de polsen, maar geen touw bij de 
hand. Hij maakt zich ook woedend op de weerbarstige kerel en slaat en schopt de vent die ook steeds 
wilder wordt, tot hij los is en het op een lopen zet. Er kunnen jongens voor zijn, laat dus maar lopen. 
Het ergste is dat je nooit zeker bent of het een goede of foute is.  
Eindelijk is het afgelopen en komen alle gevangenen bij elkaar. De I.D. praat er even mee en houdt er 
2 apart, die gaan mee. Wat hij tegen de rest vertelt weten wij niet, maar die knikken steeds wild van 
“ja” en mogen dan weer naar huis. Ongeveer 10 gevangenen hebben wij en natuurlijk geen wapens, 
al moeten die er plenty zijn.  
Wij gaan op de auto’s naar huis. Na 2 km komen wij aan een plaats waar een gat in de weg gedempt 
is door de auto’s op de heenweg. Ondertussen is de vijand er geweest en heeft de balken uit het gat 
in het water gegooid, gevangenen moeten ze er weer uit vissen. Enige carriers komen er dan goed 
door, ook de eerste 3-tonner, maar de onze glijdt af en zakt aan de achterkant weg, zodat hij 
plotseling bijna op zijn kant in de kali staat met het vooreind omhoog. De paar jongens en gevangenen 
die er op waren gebleven, schuiven naar een hoek en dreigen bijna overboord in de modder te vallen. 
De gevangenen moeten er toch in en door de kali aan de kant verzamelen. De jongens kruipen er 
over de kop van de auto uit. Na lang modderen, waarbij de wagen eenmaal tot aan de bak wegzakt, 
weten 3 carriers hem boven op de weg te sleuren. Dan gaan zij weer over de balken, nu beter. Als 
ook de rest erover is, gaat het verder.  
Zo komen wij aan de grote hoofdweg, die hier over een heel stuk nog niet van versperringen is ge-
zuiverd. Twee bomen moeten opzij gesleurd, dan staan wij weer op de weg waar wij de eerste 
versperring aantroffen vanmorgen.  
Zonder verdere hindernissen kwamen wij doodop en uitgedroogd in Tjiomal, waar de eerste -00 uur 
waren wij thuis. Doodop na alle gebeurtenissen van de laatste dagen. 
 
Woensdag, 27 Augustus 1947 - Pekalongan 
Wij hadden eindelijk eens op wat rust gehoopt, maar dat was er niet bij. Om 5.00 uur werden wij er 
weer uit gehaald. De meesten hadden geslapen of ze bewusteloos waren en ik niet in het minst.  
Toen ik eindelijk eruit wist te komen, was ik steeds blij als ik weer kon gaan zitten, al had ik maar 10 
stappen gelopen.   
Het zag er niet best uit voor de actie naar het zuiden, de bergen in. Er werd echter gezegd dat het 
alleen patrouille met de auto was en dat wij na verbinding te hebben gemaakt met de 4

e
 compagnie, 

die een andere kant omtrok, weer terug zouden gaan. Al zou het toch niet gemakkelijk worden want er 
werd op gerekend dat er geen tijd zou zijn om de opdracht geheel uit te voeren.  
Vier groepen zouden deze dag op pad gaan om de vijand naar de bergen terug te drijven. Onze groep 
bestond uit een 3-tonner en een 1½-tonner om ons peloton te vervoeren. De carriers van de support-
compagnie en een sectie zware mortieren, plus de actiecommandant van Pekalongan, kapitein 
Dieperink die alle acties leidde, maar met onze groep meeging. Ook onze compagniecommandant, 
kapitein Tap was mee, al was een van onze andere pelotons ook bij een andere groep. Adjudant 
Visser had de leiding over ons peloton niet waar kunnen nemen omdat hij niet goed was. Dat was een 
strop, want het is een perfecte actiecommandant. 
 
Om 6.30 uur schoven wij door de heerlijkste morgen sinds wij uit Bandoeng gingen onze droevigste 
avond tegemoet, maar dat wisten wij toen nog niet. 
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Het had ’s nachts best geregend, zodat de weg niet stofte en wij volop konden genieten van een 
heerlijke frisse morgenwind, nog zuiver van de regen. Alles was frisgroen en in de verte blonken de 
machtige bergketens boven de witte wolken. Java op zijn mooist. Zwaar sjouwden 2 man hun pikolan 
en lieten zich bij onze nadering in de kant vallen. Vreemd gedoe, maar wij reden door, er zijn 
duizenden pikolan-dragers. Later hebben wij daar danig spijt van gehad, bijna zeker vervoerden ook 
deze 2 munitie, omdat ze zwaar sjouwden aan kleine vrachten.  
Tientallen kilometers ging het tamelijk vlot. De versperringen op de weg waren al lang geleden 
opgeruimd, al was het soms slecht waardoor het wringen was om er door te komen.  
Zo kwamen wij in het plaatsje Dara. Daar ging iedereen uit de wagens en lopend naar binnen. De 
bren gaf eerst nog enige roffels op kerels die hard wegvluchtten over de grote brug ten westen van het 
plaatsje. Vluchtig werd deze geheel verlaten kampong doorzocht. Dit is blijkbaar het eerste 
hoofdkwartier geweest voor de terugtrekkende T.R.I. uit Pekalongan.  
Overal lagen in de vele stenen huizen papieren uit Pekalongan. Er was een telefooncentrale en overal 
verlaten stellingen met de namen erbij van de mannen die er in hoorden. Er stonden een twintigtal 
auto’s, een van een busonderneming uit Pekalongan. Prachtige luxe sleeën met nummerborden van 
de ALRI en enige legerwagens, met in grote letters erop ‘India rice’ en ‘India bras’, Engels en Maleis 
dus. Het zijn de Brits-Indische wagens die verstrekt zijn voor het rijstvervoer naar India. De wielen 
waren eraf en de meeste wagens waren verbrand, behalve de legerwagens waarvan veel voor ons 
nog bruikbaar is. Niets wees erop dat hier de laatste 2 weken een vijand was geweest, zodat we 
verder gingen.  
Verderop waren overal kleine bruggetjes en goten over de weg waarvan de houten bedekking 
vergaan was. Er was bij ons een autogenie met 2 mannen en 10 koelies. Bij ieder bruggetje sjouwden 
de koelies balken aan. De colonne ging erover, waarna de balken in de auto gesjouwd werden. De 
hele dag hebben de Soedanese koelies dit werk gedaan, zelfs later tijdens het vuren gingen zij door. 
Als eenieder hebben zij gedaan wat ze konden doen.  
Na weer 4 km hielden wij in een tamelijk grote kampong halt voor zo’n bruggetje. Over de sawah’s 
lopen lui die wij niet vertrouwen en even later valt een schot, al gauw gevolgd door meerdere, echter 
niet heel veel. Wij zijn rustig op de wagens blijven zitten.  
Plotseling echter automatisch vuur. Dat moeten onze voorste carrier-mannen zijn. Ik zie een vent over 
de sawa lopen en weet nu zeker dat hij een ransel om en een geweer in de hand hield, maar rekende 
daar toen nog niet op. Er komt bevel dat wij lopend vooruit moeten naar het hart van de kampong. 
Daar hebben de carriers een groepje mannen te pakken die met pikolans munitie sjouwden, veel 
trommels met Japanse en Hollandse patronen en een kist mortiergranaten.  
De heren zijn stevig gebonden. De munitie wordt ingeladen en wij gaan de kampong doorzoeken die 
echter niet veel meer oplevert, slechts in één huis wordt voor duizenden aan Republikeins geld 
gevonden en kleren, alles wordt ingerekend.  
Daarna gaan wij weer verder. Een van de gevangenen wijst de weg. Hij heeft bekend wapens te 
weten, al geloven wij daar niets van.  
Na enige kilometers wordt halt gehouden. Met een sectie gaan wij een dwarspaadje in. De 
gevangenen aan een touw voorop. Een auto met 2 carriers blijft achter, de rest gaat door. Er wordt 
eenvoudig niet op gerekend dat de vent de waarheid spreekt.  
Het moet volgens hem een half uur zijn en wij zijn vast van plan geen minuut langer te lopen en dan 
niet met hem terug te komen Hij loopt als heel zeker van zijn weg voor ons uit, slaat weer een ander 
paadje in en gaat dan ineens een helling af op een klein afdakje toe waaronder een grote kuil is 
afgedekt met bladeren. Zou hij dan toch de waarheid spreken? De bladeren worden opzij geschoven 
en daar voor ons ligt een grote stapel kisten en trommels: een munitiedump van de T.R.I. met zeker 3 
ton erin, een enorme buit.  
Wij zitten met een sectie midden in vijandelijk gebied, het is uitkijken. Er worden wachten uitgezet, ik 
krijg met de bren het hele ravijn voor mijn rekening. De anderen gaan koortsachtig aan het werk de 
zaak uit het gat te gooien. Er is van alles: jachtgeweren, een mortieraffuit, gasmaskers, bajonetten en 
dolken, Hollandse en Engelse zware mortiergranaten, geweergranaten, 12 7-kogelbanden, Hollandse, 
Japanse, Engelse en Amerikaanse munitie, zelfgemaakte handgranaten enz. enz.  
Enkele mannen gaan terug om de rest te waarschuwen. De handen van de gevangene worden bevrijd 
en hij krijgt een sigaret. Die loopt niet meer weg, de T.R.I. zou hem aan stukjes snijden. Er moest 20 
man bewaking bij de dump zijn, maar er is geen schot gevallen.  
Ik zoek met een kijker de nabijgelegen huizen af. Daar zie ik steeds geloop en worden wij aandachtig 
bespioneerd. Door de kijker blijkt het niet veel meer dan nieuwsgierigheid te zijn. Al ben ik er zeker 
van dat de oude man, die is weggegaan om na een kwartier terug te komen, de T.R.I. heeft 
gewaarschuwd. Die kijkers kunnen geen kwaad.  
Later komen ook de andere jongens, de koelies en de kapiteins. De CC begint de zaak op te tekenen, 
de Engelse munitie gaat mee, de rest moet de lucht in. De genie zit er mee, want er is geen springstof 
behalve de mortiergranaten. Een kleine vergissing. Als de gesloten kisten worden opengebroken 
blijken er hele stapels Japanse springstof te zijn, genoeg om de Moerdijk te laten springen. Er gaat 
heel wat tijd mee heen om de 1½ ton naar de auto’s te laten slepen. Ondertussen vindt een van de 
jongens ergens in een greppel langs de weg nog een inderhaast neergesmeten ton munitie en in de  
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omliggende huizen wordt een aggregaat en veel wielen met banden gevonden. Waarschijnlijk de 
wielen van de auto’s uit Dara. 
Later blijkt dat de T.R.I. al deze buit per auto van Pekalongan naar Dara heeft gebracht, waar men 
niet verder kon door de steeds zoekende vliegtuigen. Daarom heeft men de auto’s vernield en de 
munitie per pikolan eerst naar de kampong gebracht, waar wij het transport aantroffen. Van daaruit is 
het hier gebracht om het nu weer rondom Pekalongan te distribueren, waar het moest dienen voor de 
guerrilla’s. 
 
Als het laatste transport naar de auto’s is vertrokken, breek ik ook op. Bij de grote kali is iedereen mij 
voor. Daarom roepen de genisten mij in de kali, om tegen de kali rand bescherming te zoeken tegen 
de donderende knal. Wij verwachtten een knal als van een 5-tons bom. Met de vingers in de oren 
wachten wij af, als ook de mannen die het koord aanstaken er zijn. Als het tijd is hoor ik een zacht 
gerommel door mijn gesloten oren en een zwak getril. “Is dit alles?” Ik laat mijn handen weg. Meteen 
weer een daverende knal, onmiddellijk gevolgd door de 3

e
, 4

e
, enz. De ene ontploffing volgt de 

andere. In plaats van dat alles met één slag ontploft, gaat het bij stukjes. Dan beginnen ineens ook de 
granaten: de huls ontploft, de granaat wordt weggeslingerd en ontploft even later. Ook de patronen 
beginnen, ook stuk voor stuk, de hel breekt los. Het is of een heel leger mitrailleurs onregelmatig staat 
te ratelen en sissend spuwen de kogels naar alle kanten. Deze hel van uitbarstingen duurt meer dan 
een kwartier. Ik wacht er niet op, ga de anderen na, terwijl in het dal achter de heuvel het vuurwerk 
doorgaat.  
Bij de auto’s wacht ik op de komst van de jongens uit de kampong. Zij komen met de laatste vracht 
munitie. Als wij aankomen kronkelt achter hun rug een zee van vuur op; ze hebben de kampong in 
brand gestoken.  
Even later komt de genie ook aan, lachend; “allemaal dekken, er is een stapel mortiergranaten 
aangestoken”. Hier is er geen heuvel tussen, zodat wij allemaal plots gaan liggen, het duurt geen 2 
minuten of een donderende slag doet alles trillen. Een regen van vuur uit de brandende huizen spuit 
naar de hemel en de paddenstoel boven het eerste gesprongen gat stuift door de luchtdruk uiteen. 
Sissend vliegen scherven naar alle kanten. Dan is het weer stil en zetten de tropengeluiden weer in.  
 
Iedereen is opgeladen en klaar voor vertrek, slechts één werkje wacht nog. Enige jongens gaan met 
de gevangenen de kampong in, op de ene na die bekend heeft. Nog eenmaal wordt de stilte uiteen 
gescheurd, waarna weer het tropengemurmel en vuurgeknetter overblijft. De jongens komen zonder 
gevangenen terug en de colonne zet zich in beweging op weg naar huis.  
Ons doel is niet bereikt, maar wel ontzaglijk veel meer. Hoeveel van de onzen hadden door die stapel 
buit nog kunnen vallen?  
 
Weer vangt het spel aan van bruggetjes bouwen, stoppen en verder gaan. 
Wij staan in een kom als plotseling een schot valt. Ik kijk verwonderd, een tweede volgt onmiddellijk. 
Aan alle kanten rollen jongens uit de wagens. Ik rol in een watergreppel, een kleine meter diep met 
een beetje water.  
Nog lig ik niet op de grond of een daverende slag klinkt vlakbij en een regen van kogels breekt los. 
Meteen als ik lig richt ik mijn hoofd op om over de rand te kijken en duik even snel weer weg. Ik keek 
recht in de zuil van een ontploffende mortiergranaat op nog geen 20 meter afstand en die kogels heb 
ik nog nooit zo dichtbij gehoord. Even ben ik doodsbang geweest, stolde het bloed in mijn aderen, Als 
ik de loop van de bren over het dammetje schuif, ebt het even snel weer weg. Dit is de echte oorlog 
die wij altijd verwacht, maar nog nooit ontmoet hebben, nu komt het er op aan.  
Een rookzuil komt uit een bosje. Daar wordt geschoten en ik kan weer tintelen als ik zeker weet dat 
mijn kogels goed liggen.  
Er zijn nog geen 20 seconden verlopen, een stem brult; “mortieren in stelling”. Het is kapitein 
Dieperink. Meteen anderen; “hospik hier, kapitein Dieperink is gewond”. Ik vuur woedend de bosrand 
af. 
Achter ons rug staat de wagen met munitie, als daar een mortier in komt,…… “Vuren maar”.  
In die bosrand zitten ze, de schoften. Frits Sauer roept naar zijn broer: “Niek neem de bren over. 
Hospik, hier een gewonde”. Een rilling loopt over mijn rug, Meindert is daar brenschutter!  
De hospik komt langs gekropen, op van de zenuwen, Dieperink is dood. Naast mij vertelt iemand, 
“Meindert zou juist een nieuwe houder pakken en lag daarom op zijn zij toen een kogel op de carrier 
afketste en hem in de buik trof. Het moet niet heel ernstig zijn, gelukkig”. Onze mortieren geven een 
paar salvo’s. Dat geeft morele steun, die enkelen hard nodig hebben. Er zijn er die hun hoofd 
helemaal kwijt zijn. 
Ik heb schik in kleine Jantje, die ook bang is en niet durft te schieten maar toch voor nieuwe houders 
zorgt. Als ik even omkijk, springt juist een gat in het autospatbord. Die is vlak langs gegaan. Er liggen 
daar scherpschutters en ze hebben het gemakkelijk. Ze weten precies waar ze moeten liggen, dat is 
onhoudbaar zo.  
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De jongens willen weg bij de auto’s, die steeds hels gevaar opleveren. “Eerste sectie naar voren”, 
komt het bevel. Dat staat mij aan, beter dan het schieten op een onzichtbare vijand. Het vuren is 
trouwens iets afgenomen na onze mortieren.  
Wij kruipen door de goot, moeten even over open terrein kruipen, maar liggen dan weer gedekt. De 
commandant stormt 4 meter de weg over, dan is het mijn beurt, even wachten, dan weer zo tot wij een 
heel stuk voor zijn.  
Het vuren heeft opgehouden, maar wij weten niets van de vijand. Van het ene goede plaatsje gaan wij 
naar het andere tot wij een eind voorbij het diepste punt van de kom zijn, waar een kapot bruggetje 
ligt. Wij zijn nu veel dichter bij de kampongrand waaruit het ergste vuur kwam en liggen mooi in 
stelling. Ze mogen het nog eens proberen, maar het blijft stil en de genie maakt het bruggetje.  
De kapitein vertelt hoe hij en Dieperink naast de jeep lagen, hoe Dieperink order gaf de mortieren in 
stelling te brengen en meteen in de hals geraakt werd. De vijand raadde waar ze ongeveer zaten, 
want gras maakte hen onzichtbaar. Onze kapitein lag achter de jeep-band, die vlak boven zijn hoofd 
lek geschoten werd. Als iedereen over de brug is gaan wij lopend verder, nog op alles bedacht. Wij 
komen zonder verdere ongelukken in de kampong waar de eerste munitie werd gevonden. Van 
daaruit was de hinderlaag geregeld, maar nu had de vijand zich teruggetrokken. Wij vonden nog een 
koppel met volle patroontassen en een tas kleding. Het schijnt gewoonte van de T.R.I. om bij 
terugtrekken veel te verliezen. Behalve de wapens die verliezen ze nooit, tenminste geen geweren.  
 
Aan het eind van de kampong hielden wij halt. Er moest nog een bruggetje gemaakt en de dode en 
gewonde moesten beter verzorgd worden, daarna ging het verder.   
Onze sectiecommandant met een verkenner voorop, daarachter de bren, mijn persoon, Jantje en 
achtereenvolgens de rest. De eerste carrier reed mij steeds op de hielen.   
Bij een holle weg moesten wij de zijkant bovenop nemen. Wij liepen vast in de struiken en lieten ons 
weer op de weg afglijden. Daardoor waren wij iets achterop geraakt en passeerde mij juist de auto 
met Meindert, zodoende kon ik er even in kijken. Hij zag er wit en slap uit en heeft mij niet gezien. De 
twee jongens die bij hem zaten zeiden dat het niet best was maar dat hij het wel kon halen. Bovendien 
was er om een ziekenwagen gevraagd. Men had eerst geen verbinding kunnen krijgen. Ik moest 
meteen weer door, mijn plaats innemen en heb hem niet meer gezien.  
Regelmatig liepen wij door in snel tempo. Bij een helling raakte ik langzaam achter, maar naar 
beneden haalde ik weer in. ’s Morgens was ik al met loden benen vertrokken en was ik dood- en 
doodop in de brandende kampong op de auto gegaan. Tijdens de actie was alle vermoeidheid weg, 
maar nu kwam het terug. Alleen een vaste pas kon ik volhouden als ik daar maar mee bleef lopen.  
In al die dagen heb ik de bren steeds zelf gedragen zonder hem eenmaal over te geven. Nu begon 
zich dat te wreken en toen wij eenmaal halt moesten houden, had ik liever doorgelopen want zolang ik 
liep was de vermoeidheid het minst erg. Toen wij weer doorgingen, zei de commandant op de carrier 
te gaan zitten, dat was toch gemakkelijker dan er steeds naast te lopen, het ging beter.  
Na nog een eind wisselden wij met de 3

e
 sectie die nu voorop ging. Die hadden alweer een stuk 

gereden en nu konden wij op de wagens. Ondertussen begon de zon te zakken, dat zag er slecht uit 
in het donker naast de zware weg.   
Zo kwamen wij in Dara. Daar mocht iedereen die liep weer instijgen. Het gevaar voor een hinderlaag 
was voorbij. Ik was verder te vermoeid om nog ergens aandacht voor te hebben. Tot wij bij de 4

e
 

compagnie waren, die hadden thee, na 5 uur lang geen drinken te hebben gehad. Dat gaf mij de fut 
om naar de keuken te lopen. Meindert werd hier achtergelaten. De jongens zeiden dat hij iets beter 
leek.  
Wij gingen, nu wij niet meer hoefden te temperen voor de gewonden, met volle vaart op huis aan, 
waar ik meteen alles afgooide om mij te gaan mandiën. Onderweg was ons een ziekenwagen, de 
dokter en pater in razende vaart gepasseerd. 
 
Toen ik uit het mandiehok kwam was de pater er al om te vertellen dat het met Meindert voorbij was. 
Ik ben nooit erg bevriend geweest met Meindert. Toch heeft het altijd gebonden dat wij uit hetzelfde 
dorp kwamen en dikwijls kwam hij met echt goede raad waar ik soms veel steun aan had. Hij was 
altijd erg voorzichtig. Mij veelal te voorzichtig, maar juist daarom gaf hij veel tegenwicht die ik zeker zal 
missen. Nu ben ik nog alleen over van de 3 uit De Rijp, terwijl onze compagnie er maar 4 verloren 
heeft in zijn geheel. Daarbij was het voor het eerst dat ik een actie meemaakte waarbij iemand 
gewond wordt en nu ineens 2 dood. Een van de meest vertrouwde en eerste kameraden en een van 
de allerbest bekendstaande officieren. De voornaamste van de officieren die van Noordwijkerhout af 
bij ons is. 
 
Met de pater is nog het een en ander besproken voor morgen. Zes van ons gaan morgen mee naar de 
begrafenis in Semarang. Al onze spullen moeten nog in orde gebracht en verschillende jongens 
hebben vanavond zitten poetsen. Ik was er niet meer toe in staat en ben in bed gegaan zo gauw ik 
kon. 
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De begrafenis van Kapitein Dieperink en Meindert Timmer op het erekerkhof te Semarang. 
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Een Luitenant van 2-4 R.I. spreekt uit naam van het Bataljon. 

 Met de pet is onze vorige Aalmoezenier Vermeulen, nu van de staf W-Brigade. 
 

 
De Aalmoezenier en Adjudant van de Brigade brengen de laatste groet waarna allen volgen. 
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Het salvo van het vuurpeloton. 

 

Een deel van de bloemstukken. Op de achtergrond het Ere-monument. 
 
Donderdag, 28 Augustus 1947 Semarang, begrafenis Timmer en Dieperink 
Om 5.00 uur werd ik wakker gemaakt en had zo nog tijd genoeg tot 7.00 uur om alles in orde te 
brengen. Ik was weer aardig bijgekomen en voelde mij weer best tot een volle dag in staat en daar 
zag het wel naar uit. 101 Km is het van hier naar Semarang.  
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Om 7.00 uur stonden wij met 2 auto’s klaar bij de staf, 6 jongens van ons en 6 van de 
supportcompagnie waar Dieperink commandant van was. Het konvooi stelde zich op, voorop een 
verkenningswagen, de konvooicommandant in een jeep, een ziekenwagen met een gewonde (ook 
van gisteren van een andere groep), een luxe jeep van een overste, de wagen met de doden. De 
kisten afgedekt met de vlag, onze 2 wagens, een jeep met officieren en een zware pantserwagen. 
Eerst gingen we door de stad naar de supportcompagnie, die stond aangetreden om de groet te 
brengen. In de Chinese hoofdstraat stond iedereen buiten. Ook hier gaat een gerucht heel snel, nog 
veel sneller dan in Holland.  
Daarna ging het de eindeloos lange weg op. Bij Soebah stond de 2

e
 compagnie aangetreden voor het 

defilé, als laatste post van 2-4. Daarna zaten wij snel weer in de bergen.  
 
Zo ging het door, de zon blakerde gloeiend, zonder een zucht wind. Enorme stofwolken joegen op. In 
een ommezien waren wij allemaal bepoederd en de ogen verstopt, want zulk fijn stof als de droge 
rode Javaanse grond vindt men in heel Holland niet en het is heel gewoon dat men geen 4 meter zicht 
heeft.  
Soms moeten de auto’s zelfs afremmen, ziet men de neus van de eigen auto niet eens. Erg snel gaat 
het ook niet. De ziekenwagen kan niet hard, de gewonde is in de keel geraakt.  
Er wordt niet veel gesproken. Ieder heeft genoeg aan eigen gedachten, alles is nog te kort geleden. 
Zo glijden kampongs en bergen voorbij zonder dat het uitzicht tot ons doordringt. Alleen de 
troosteloosheid van de woeste aarde rondom grijpt mij zoveel te meer op deze tocht.  
 
Eindelijk rollen wij in scherpe bochten uit het bergland de vlakte weer in. Het is of wij een kokende 
oven binnen gaan. Zelden heb ik het zo heet gehad. Beneden waait weer de verkoelende zeewind.  
Wij rijden Weleri binnen en na enige kilometers moeten wij van de weg af. De grote brug is kapot en 
een kampongweggetje voert naar de lage baileybrug om even verder weer op de grote weg te komen. 
Daar krijgt de luxe wagen van de overste pech. Dat schijnt tijd te kosten, zodat de ziekenwagen met 
de helft van het konvooi doorgaat, de rest kan dan later sneller vooruit.  
Na bijna een uur kunnen wij ook verder, zo snel mogelijk, steeds door de vlakte. Aan de reparaties 
van de wegen en de totale woestenijen rondom is te merken dat wij in het oude demarcatiegebied 
komen. Dan zien we links het vliegveld en even later gaan we Semarang binnen. Dwars door de 
benedenstad, de heuvels weer in waar overal tegen de steile hellingen de villa’s verspreid liggen. 
Daarna naar de bovenstad, waar wij aan de buitenkant stoppen voor het brigadehoofdkwartier. 
Hetzelfde gebouw waaruit verleden jaar om deze tijd de extremisten hun massale aanval op de stad 
begonnen en de T-brigade terugsloegen tot het hart van de stad.  
 
Men had al gezorgd voor 2 compagnies van 1-11 en 1-4 die als vuurpeloton en erewacht zouden 
dienen, zodat wij dienst konden doen als deputatie van 2-4. Voor ons was nog niet gezorgd, maar 
iedereen hielp. Er was een mandiekamer waar wij ons konden wassen, omkleden en de uitrusting en 
schoenen oppoetsen. Daarna begaven wij ons naar het ere-kerkhof waar nu ruim 100 jongens liggen.  
Een volle brigade vecht hier nu al bijna 2 jaar en er liggen ook van 2 andere brigades doden van de 
laatste weken.  
Wij werden opgesteld. Even later kwamen de ere-compagnies, het vuurpeloton en daarachter de 
dragers. De kisten werden neergelaten. Het vuurpeloton gaf een salvo, waarna eerst de dominee en 
daarna de pater de gebeden verrichtten. Daarna sprak de dominee, gevolgd door een luitenant, die 
sprak namens de manschappen van 2-4. Ze spraken mooi en duidelijk en niet lang gelukkig. Er vielen 
er evengoed achter elkaar al 5 flauw. Daarna brachten allen stuk voor stuk de groet en verlieten het 
kerkhof.  
Op een mooi nieuw kerkhof op de top van een van de vele heuvels van Semarang liggen er 2 waar wij 
zo lang mee optrokken. Dat zij daar zo mooi liggen na een mooie begrafenis, is toch altijd een mooie 
herinnering. 
Er was gezorgd voor eten voor ons, waarna wij weer teruggingen naar het hoofdkwartier.  
Er was geen denken aan om nog terug te gaan. Rinus Ott, de sectiecommandant van Meindert die 
hier ziek gelegen heeft en nu enige dagen in het revalidatieoord ligt, wist dat daar voor ons wel plaats 
over was. Rinus was door de jongens opgehaald en was goed geschrokken van het nieuws. Hij had 
van niets geweten en was altijd erg bevriend geweest met Meindert.  
Een luit zorgde voor klamboes, dekens kwamen er ook. In het revalidatieoord was een grote kamer en 
avondeten, zodat wij weer uit de brand waren voor de nacht.  
Nu wij toch in de stad waren konden wij die gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan om eens 
even de gedachten te verzetten en eens wat anders te hebben na de inspannende dagen. Wij 
maakten eerst een ritje door de stad en gingen toen naar de bios, waar een prachtfilm draaide voor 
een Hollander in Holland, maar niet voor ons. Het ging over de strijd van de Chinezen tegen de 
Jappen, waarbij 2 Amerikanen de Chinezen hielpen. De moedige strijd van de Amerikanen en 
Chinezen was wel mooi, maar de werkelijkheid is zo heel anders, dat het ons niet erg bekoorde.  
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Een tegenstrijdigheid is de strijd hier op het ogenblik, 1-4 en 1-11 zijn bij de opmars steeds voorop 
geweest en hebben weinig vuur gehad. Nu liggen zij in rust en doen niets. Ze geloven dan ook 
eenvoudig niet dat 2-4 op het ogenblik geen moment rust krijgt en aanhoudend bestookt wordt.  
Toch is het niet alleen met ons zo. Overal waar de troepen aan de buitenkant zitten, woedt verbeten 
strijd en worden de Hollandse troepen uitgeput in onbeduidende maar vele kleine schietpartijen, 
waardoor van rusten niets komt.  
Ten oosten van Semarang was een Amerikaans correspondent bij de Hollandse troepen, toen de 
wapenstilstand afgekondigd werd. Meteen staakte de T.R.I. het vuren. Na 24 uur vertrok de 
correspondent om in de Amerikaanse kranten te schrijven dat de T.R.I. zich aan de afspraak hield. De 
man zat nauwelijks op de boot of de T.R.I. ondernam een aanval waarbij een officier werd 
buitgemaakt, die een telegram bij zich droeg dat om zo laat de wapenstilstand was ingegaan.  
Soms schijnt de T.R.I. goed georganiseerd. Zo komen op een plaats elke nacht 2 Jappen om 
instructies te geven. Ook de hinderlaag waar wij in liepen was goed opgesteld maar 2 man schoten te 
vroeg, dat was aan alles te merken.  
Hieruit blijkt dat de soldaten niet veel waard zijn. Het is begrijpelijk dat hier zo dicht bij Djokja de 
instructies wel kloppen. Meestal echter worden ze niet goed uitgevoerd. 
 

Vrijdag, 29 Augustus 1947 - Pekalongan 
Om 9.30 uur zouden wij vertrekken, zodat ik nog even de grote pasar op geweest ben. De grootste en 
mooiste pasar die ik in Indië heb gezien, 100 x 300 meter en een gekrioel van mensen en stalletjes.  
Een groot gedeelte wordt ingenomen door de grote hal, die buitenom zelfs 2 verdiepingen is en op 
een heel groot warenhuis lijkt.  
Om 9.30 uur gingen wij naar het hoofdkwartier waar het konvooi zich weer opstelde. Ik ben helemaal 
vergeten te schrijven hoe gisteren, nadat wij bij de staf hadden gegeten, allen weer naar het kerkhof 
zijn gegaan met 2 kransen die bij de groeve zijn neergelegd. Waarna de dominee nog een woordje 
sprak, meer vertrouwelijk omdat wij nu met mannen van 2-4 onder elkaar waren.  
Om 10.15 uur zette het konvooi zich in beweging met een flinke snelheid, voor zover de slechte weg 
dat toeliet en het stof het uitzicht niet benam. Na de woestenij en armoede van de demarcatieheuvels 
achter ons te hebben gelaten, ging het weer door de vlakte met kampongs en rijstvelden.  
Behalve de kleding natuurlijk zag alles er hier goed uit en was men overal aan het oogsten. Al heb ik 
steeds weer vreemd gekeken naar de enorme verwaarlozing van de irrigatiewerken, waardoor hier 
honderden bunders een half jaar waardeloos zijn.  
Slechts eenmaal werd er even gestopt om de tweede helft van het konvooi bij te laten komen, die 
achter geraakt waren. Bij Weleri stoven wij weer de heuvels in met overal datzelfde beeld van 
wanbeheer. Waar eens de grote goed onderhouden en kostbare djatiebomen stonden, ziet men nu 
niets dan verdroogde badangs of bossen van dode bomen, gedood door een stuk van de schors af te 
halen. Eens vertegenwoordigden deze djatiebossen een kapitaal aan kostbaar hout en hielden het 
water vast voor de sawa’s in de droge tijd, maar al 6 jaar heeft niemand er naar omgezien.  
De inlanders hebben de bossen gedood, het kostbare hout verbrand en van het land tuinen gemaakt. 
Vier jaar kan men die betelen, daarna liggen er alleen nog kale en dode bergtoppen, waarvan het 
verwoestende alang-alang zich meester maakt. De vruchtbare grond spoelt af en in de regentijd 
overstromen bandjirs de vruchtbare laagvlakten, om deze in de droge tijd te laten uitdrogen. Voor 
duizenden mensen is er zo geen eten meer. Nog 50 jaar Republiek en Java is een woestijn op vele 
plaatsen.  
70 Km aan één ruk hebben wij gereden, toen waren wij in Soebah, waar even gerust en thee werd 
gedronken bij de tweede compagnie.  
Even voor enen waren wij thuis. De afgelopen nacht was weer niet rustig voorbij gegaan. Om 21.00 
uur begon men al de ID te beschieten. Die hebben meteen een hele ring kampongwoningen om hen 
heen platgebrand. Bij Tjiomal werd men steeds uit een kampongrand beschoten. Daar is de ‘Humber’ 
een heel zware pantserwagen heengegaan. Die heeft zich helemaal afgesloten, de mitrailleur op de 
kampongrand vastgezet, vastgemaakt en toen aan een stuk ratelend als een maaimachine de weg 
langs gereden. Langs de grote weg bij Tjiomal waar steeds versperringen liggen, heeft men over 2 km 
alle kampongs platgebrand. Er moest een eind aan komen en nu onze CC commandant van 
Pekalongan is geworden, zal die het stevig aanpakken en dit is de manier. Dit volk bestaat uit 
kinderen die je ontzag moet inboezemen, dan zijn het ook werkelijk je beste vrienden. Het zijn 
kinderen en meer verstand hebben ze ook niet. 
Om 16.30 uur was in de kerk een herdenkings-mis voor de gevallenen, waar ook de Chinese 
katholieken waren, en waarin onze pater mooi preekte. 
Ik was om 22.00 uur net naar bed, toen een donderend mitrailleurvuur losbarstte. Iedereen naar 
buiten natuurlijk, maar even later gingen wij lachend weer naar bed. De Humber was aan het 
patrouilleren, toen iemand het waagde er met een pistool op te schieten. Een ratel en hij was dood. 
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Zaterdag, 30 Augustus 1947 - Pekalongan 
Ook vandaag hadden wij weer actie. Kampongs, 7 km van Pekalongan moesten worden doorzocht. 
Met ons peloton, met op de ene flank een kleine verkenningswagen. Op de andere de grote Humber, 
die zijn mitrailleur liet blaffen op eenieder die opzij uit de kampongs kwamen.  
Toch was dit heel anders dan dinsdag. Het volk is niet zo armoedig en veel kalmer, ook wel bang, 
maar met een paar woorden gerust te stellen, waarna ze ons gewoon zonder angst lieten zoeken. 
Dikwijls zelfs alles voor ons openmaakten. 
Een tiental verdachten werd gevangen genomen, waarvan één die papieren der Pasindo en van een 
kampong- omsingeling bij zich had. De rest is door de ID weer vrij gelaten. In een huis bleek een 
T.R.I-officier gewoond te hebben, grote stapels kleren, papieren, koffers, een klewang en nog meer 
werd in beslag genomen. Verder werd niets gevonden. Ook de Hollandse familie niet die hier moest 
zitten. Om 13.00 uur waren wij weer thuis. 
 
Met spanning wachten wij af wat er te gebeuren staat. Onze grote aanval waarvoor wij naar hier 
gingen, is nu wel haast 6 weken in volle gang en iedereen was er van overtuigd dat het wachten is op 
de inname van de bezette gebieden en de komst van de derde divisie om dan verder te gaan. 
Niemand gelooft in het onzinnig geklets met de UNO.  
Nederland heeft zijn plannen klaar en zo nodig reden genoeg om verder te gaan, Het is nu dikwijls 
zwaar en moeilijk. Wij kunnen winnen, zullen winnen, ons werk is nog niet klaar en zij die gevallen zijn 
mogen niet voor niets zijn weggenomen. Als men mij nu vertelde dat ik terug kon naar Holland, ik zou 
zeker niet gaan en hoop nog een half jaar hier te blijven, dan kunnen wij weer zien. In Holland moet dit 
alles vreselijk lijken, maar wij hebben er naar verlangd en zijn blij dat het zo ver is. Dit land is het 
verzetten waard en zelfs dit volk dat wij zo hard aanpakken, is dit waard, maar het heeft onze harde 
hand nodig. Daarna is het een goed volk. Maak jullie niet bezorgd over mij. Ik heb mijn zin beter dan 
ooit en om me heen liggen levenstaken bij honderden.  
 

Fouilleren van de bevolking door de I.D. 
 
Zondag, 31 Augustus 1947 - Pekalongan 
Koninginnedag. 
Het is een jaar geleden dat de nieuwe Loerah van Tjinangsi aangesteld werd en een jaar geleden dat 
de dessa Kademangan ons een feestmaaltijd aanbood ter gelegenheid van Koninginnedag. Veel is er 
veranderd. In Tjinangsi en Kadamangan zal zeker weer een feest zijn en overvloediger dan toen. Ik 
zou de mooie kleurige pakjes weleens willen zien nu, wat zal het afsteken bij hier.  
Ook hier in Pekalongan is het vandaag Koninginnedag, al is het nog niet verantwoord ’s avonds 
ongewapend uit te gaan. Voor de lange Hoofdstraat staat een enorme erepoort met grote ‘W’-s en 
‘Oranje boven’ erop, drie dagen heeft men daaraan gewerkt. De Chinese straten staan vol vlaggen, 
mooi opgezet. Aan de trottoirband 2 lange bamboestokken en daar hangen de vlaggen aan, voor 
ieder huis een Chinese en een Hollandse.  
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Erepoort voor de Chinese hoofdstraat te Pekalongan i.v.m. koninginnen feest. 

 
 
 

 

 
Katholieke kerk te Pekelongan. 
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R.K. kerk te Pekalongan. 

 
Na de mis in de kerk werd het Wilhelmus gezongen. Er was veel volk nu en veel meer inlanders dan 
vorige week. Na de mis ben ik naar kennissen geweest die naast ons gewoond hebben, die had ik niet 
eerder meer ontmoet. Ze zijn verhuisd toen wij naar Batang waren en wonen nu weer in hun eigen 
huis dat 7 maanden T.R.I.-kazerne is geweest. Daarvoor heeft de T.R.I. een kamer verbouwd die 
ƒ7.000,- moest kosten. Naar Djokja is een rekening gegaan van ƒ26.000,-, terwijl het best mogelijk is 
dat de timmerman niet eens betaald is. Van dat geld speelden de officieren mooi weer. De secretaris 
van de gemeente had zoveel gestolen dat hij in Djokja (wat ver van huis) een prachtvilla heeft laten 
bouwen.  
Er zijn hier en overal trouwens enorm veel nieuwe stenen huizen gebouwd het laatste jaar. Zoals de 
Chinees zei, door mensen die posities bekleden met een gewoon salaris. De directeur van het 
ziekenhuis liet na een half jaar een prachtige villa bouwen. Ik had mij al verwonderd over de vele 
nieuwe huizen die je hier ziet, maar begin nu wat te begrijpen. Zo werd de ‘doulat’ de Republikeinse 
sigaret, voor 70 cent in de handel gebracht. Dat was de vastgestelde prijs op de banderol.  (‘Doulat’ 
betekent uitgemeten, het was voorheen een Hollandse sigarettenfabriek). Om al het rookwerk, tot 
strootjes toe zelfs, zitten belasting-banderollen waar de prijs op staat, net als in Holland. Die belasting 
bedraagt 50% van de verkoopprijs. Of het geld in Djokja aankwam valt sterk te betwijfelen. De ‘Doulat’ 
kostte 70 cent, maar er waren er ook niet teveel van. Daarom kocht deze of gene partij dan een lading 
op, bracht ze naar een stad waar niets was en verkocht ze daar aan de Chinezen voor ƒ1,50. Die 
verkochten ze dan voor ƒ1,60 en hadden al heel gauw de politie tentara op hun dak, die met een 
mond vol tanden machteloos stond tegenover de partij.  
 
Hoe langer men hier is, en hoe meer men dit land leert begrijpen, hoe meer men de Hollanders hun 
fouten van voorheen gaat vergeven. Het valt mij steeds op dat zij die in Holland hun mond het meest 
vol hadden over gelijkheid, hier het bruutst tegen de inlanders optreden. Gelijkheid met dit 
onontwikkelde volk staat gelijk aan het op één lijn stellen met kinderen van 10 jaar.  
Het grootste ongeluk echter is dat de velen van dit volk, die wel wat ontwikkeling hebben gehad, 
precies zo wild en lastig zijn als een 15-jarige eersteklas L.B.J-er. Ze weten dan veel minder dan de 
doorsnee Hollander, maar denken evenveel te kunnen als een Hollander met Hoge School en jaren 
ervaring. Het aantal mensen dat zich werkelijk op één lijn kan stellen met de Hollanders, is zo gering 
dat ze in de enorme massa verloren gaat. Zij hebben ook geen stem in de Republiek, daarin zitten 
alleen de half-intellectuelen. De werkelijk ontwikkelden hebben van het begin af aan geweten dat een 
Republiek zonder Hollandse hulp moest mislukken en hebben steeds aan onze kant gestaan en staan 
dat meestal nog steeds  
Zij spraken als de Indonesische oud-KNIL-officieren, die bijna allen hebben geweigerd bij de T.R.I. te 
gaan: “Wij weten toch wat de Hollanders zijn. Wat kunnen wij tegen hen doen, niets toch?”  
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Op een grote T.R.I.-vergadering te Malang, een half jaar terug, werd die vraag gesteld. Wat kunnen 
wij doen als de Hollanders ons aanvallen? En met grote rode letters schreef iemand op het bord: 
“Niets, niets!”. Zonder merdeka-groet verlieten allen meteen de zaal.  
Maar al ziet in grote lijnen de toekomst er goed uit, op het ogenblik is het hier slecht. Dit is het smalste 
front waarop wij met een bataljon zitten over een afstand van 100 kilometer. Deze smalle strook is 
heel gemakkelijk te infiltreren waardoor de bevolking niet weet wat voor houding ze moet aannemen. 
De machtige belanda’s durven ze niet boos te maken en dat willen ze ook niet. Maar vriendelijk tegen 
ons zijn kunnen ze niet, als ze tenminste geen kris in de rug willen.  
Vier van onze baboes uit Batang zijn door de T.R.I. ontvoerd. Zij waren in Batang achtergebleven, 
maar onze sectie die daar een djongos had, heeft deze meegenomen naar hier. Maar de derde dag 
heeft hij twee dagen verlof gehad om zijn zoontje in Batang te begraven dat aan malaria gestorven 
was, hij is niet teruggekeerd. Wij kunnen slechts het ergste vermoeden. Bij de Chinezen durft 
helemaal geen inlander te gaan werken, behalve zij die er al eerder waren. Die laten hun meesters 
niet in de steek, zo is dit volk ook wel weer.  
Toen onze djongos niet terugkwam heeft de baboe van de staf haar zuster voor ons gehaald. Die zei 
dat ze Coba heette, een Hollandse naam, zodat wij vroegen hoe ze daaraan kwam. Haar vader is 
mandoer (leider van een koeliegroep) geweest bij een Hollander die hier 300 koeien had en zij is 
vernoemd naar zijn dochter. Dat is iets wat men steeds meer tegenkomt, bijna alle personeelsleden of 
hun ouders hebben vroeger bij de Hollanders gewerkt. Zij kennen ze en komen blijkbaar graag terug. 
De Hollanders van vóór de oorlog zijn blijkbaar nog niet zo slecht geweest.  
Wel is het personeel hier heel anders dan in Soenda, veel vrijer. Ze praten graag en doen niet zo 
onderdanig. Geef ze geen vinger want ze nemen niet alleen je hele hand maar je arm erbij. Ze zijn wel 
zorgzaam, trouw en ijverig, maar als ze denken dat je iets toch niet meer zult missen, nemen ze het 
mee. Toch zijn ze goudeerlijk, maar anders dan wij. Daarbij komt, wat de baboes betreft, de last en 
het gevaar om dolgraag een blanke man te hebben, getrouwd of ongetrouwd. Ze zijn niet blijer te 
maken dan om ze te beloven een nacht met ze te slapen. Sommige jongens beloven het weleens om 
het daarna toch niet te doen, wat ik trouwens een laffe streek vind. Ze zijn niet slecht en hebben nu 
eenmaal heel andere zeden en opvattingen waar men rekening mee moet houden, al is het voor ons 
in dit warme klimaat moeilijk. Ook op dit punt is de warmte hier anders dan in Holland, gevaarlijker.  
Voor ons echter zijn de baboes geen gevaar. Die van ons zijn foeilelijk, al zijn ze verder prima. Maar 
sommige secties hebben hele mooie baboes. Mooie inlandse meisjes zijn er hier veel en dan hebben 
de jongens het weleens erg moeilijk. Maar angst voor ziekten vormen gelukkig een sterk tegenwicht 
en zo blijft de zaak toch op peil. Wij zien echter steeds nieuwe en andere dingen op elk gebied, veel 
lelijks, maar toch altijd ook enorm veel moois. In het Soedanese heb ik mij weleens afgevraagd 
waarom er toch niets klopte van wat ik in Holland over Java heb gehoord, want al wat mooi is in dit 
land vindt men in de bergen, al wat lelijk is en slecht, in de stinkende vlaktes aan de noordkust.  
 

Uitzicht op de grote postweg vanaf het monument te Pekalongan. 
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Uitzicht naar zee vanaf het monument te Pekalongan. 

 
Maandag, 1 September 1947 - Pekalongan 
Van 18.00 – 20.00 uur had ik wacht gisteravond voor de stafgebouwen. Daar ligt ook het groepje 
Soedanese koelies die van de week zo dapper aan het leggen van het bruggetje werkten. Die 
groeiden 10 pond toen ik vertelde dat alle soldaten hadden gezegd dat ze hard en moedig gewerkt 
hadden. Ze waren niet bang geweest vertelden ze, wat ik maar met een korreltje zout heb genomen, 
want dat waren wij wel en een inlander is wel 10 keer zo bang.  
  
Van 00.00 tot 2.00 uur had ik weer wacht. De honden gingen af en toe hevig te keer in de kampongs. 
Bij de I.D. vielen 2 keer een geweer- en 1 keer een revolverschot en in de kampong die midden in de 
stad ligt, vielen 5 revolverschoten. Blijkbaar waren deze voor de centrale bestemd. De afstand was 
groot genoeg om de kogel in de hand op te vangen. Gelukkig lieten ze mij rustig van 2.00 – 6.00 uur 
slapen, waarna ik wacht had voor ons huis, waar de wegcontrole is voor hen die de stad in- en 
uitgaan, daar ging de tijd snel voorbij. Zo hier en daar pikte ik uit de honderden die naar de pasar in de 
stad gingen, er een uit om te onderzoeken, soms om de pikolan en soms om de broekzakken naar 
papiertjes te onderzoeken, het lag er maar aan wat voor persoon het was.   
Wat mij passeerde was het gewone dessavolk waaruit Java voor 95% uit bestaat. Niet aan de steden 
zoals in Europa, maar aan dit volk leert men Indië kennen. De gemiddelde kleding bestaat uit jute 
zakken, niet heel maar aan rafels. Of uit kleding wat eens van katoen was geweest maar zoveel keer 
versteld dat het meer een wattendeken lijkt, in kleine stukjes op en over elkaar en dat weer in rafels 
gescheurd. Allemaal van heel kleurig goed, maar door het maandenlang niet wassen, was het alleen 
nog grijs. Alle kleding lijkt vuil. Als men het zou wassen zouden alle mensen hier al lang geheel naakt 
gelopen hebben. Daardoor heeft het ook weinig zin om het lichaam te wassen en bovendien heeft 
men geen zeep. Ook hier moet men werken in klei die er door water niet af gaat en in veel olie en 
roet.  
Door al dat vuil lopen veel mensen zweren op die snel groter worden door het eten van alleen maar 
rijst. Zondermeer wordt men ziek of mager en versuft en door al die ellende bij elkaar wordt men snel 
apathisch en geeft men er niet om of men naakt loopt en totaal vervuild is. Het grootste deel van het 
volk is meer grauw dan bruin en het is alleen aan het hoog ontwikkelde schaamtegevoel te danken, 
dat alle volwassenen het allernoodzakelijkste bedekt proberen te houden, al is het met vodden die 
geen monteur zou durven aanraken om er zijn motor mee schoon te maken.  
Mij schoot de foto uit de Volkskrant te binnen waarop een goed geklede man met fiets en een mooi 
aangekleed vrouwtje met een hele bundel kleren worden voorgesteld als laveloze bevolking. Als wij 
zo’n stel in een kampong vinden wordt het hele huis omgekeerd. 90% kans dat het een partijleider is 
of een T.R.I.-officier. Nu is het volk dat hier op de pasar komt het ergste, het volk van de kust en in de 
verder gelegen bergen is iets beter. Deze mensen gaan naar de pasar om hun producten te verkopen 
waarvan ze weer een of meerdere dagen moeten leven. Die producten bestaan vaak uit een mand 
met pisangbladeren die als pakpapier worden gebruikt of uit een mandje vol met de bladeren van  
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maïskolven die moeten dienen als sigarettenvloei. 2 Tros pisang (50 cent) of 5 pond rijst zijn al een 
rijke lading en met deze rommel komt men van uren ver lopen en moet men een hele morgen op de 
pasar zitten voor het verkocht is.   
 
Van 12.00 –14.00 uur had ik weer wacht. Er komt een kleine jongen langs met kleine puntzakjes 
katjang (pinda’s), 10 nootjes in een punt. Zo’n punt is van erg slecht papier en heel smal, zodat men 
er met veel kunstwerk puntjes van heeft gemaakt. 10 Nootjes erin die hebben moeten groeien en 
gebrand moesten worden en het zakje netjes dicht gepakt. In Bandoeng kostte dat met veel moeite 10 
cent. Deze jongen vroeg ook 10 cent maar het bleek om Republikeins geld te gaan. Ik had toevallig 50 
losse koperen centen in mijn zak. 1 Cent per zakje dus, dat vindt hij goed. Ik heb 25 zakjes uitgezocht 
en had nog 25 cent om er nog enige centen bij te gooien. En toch voel ik mij nog als een rijkaard die 
kinderen afzet. Ik geloof niet dat ik sinds 1941 ooit nog voor 1 cent iets tastbaars gekocht heb en nu 
kocht ik er ineens zo’n mooi gemaakt puntzakje voor. Het voelde of ik het had gestolen.  
 
Het was niet druk, dus weinig te controleren die middag. De stapel zakjes naast mijn stoel zit ik op te 
knabbelen wanneer er 2 jonge meisjes en 2 naakte jongetjes aan komen. Ze staan vol kleine zweren, 
blijkbaar verwaarloosde schurft en even vuil als de meeste mensen die langs komen, maar met zachte 
eerlijke ogen die dadelijk innemen. “Minta katjang?” (mag ik pinda?), vraagt een jochie, begerend 
kijkend naar de zakjes. Voor mij ligt daar voor een paar centen, voor hem is het een schat. Ik heb nog 
centen over. Het hele stapeltje uit mijn zak, ongeveer 20 cent, verdwijnt in een heel klein knuistje, 
waar 4 paar ogen groot en schitterend van blijdschap naar kijken. Huppelend met veel ‘”trima hari” 
(dank u wel), loopt het viertal weg.  
Dan schiet mij wat te binnen. Ik roep ze terug en vertel ze dat ze morgen om 8.00 uur naar de dokter 
van het ziekenhuis moeten gaan. Ze knikken, maar kijken wat verlegen. Ik zeg dat het niets kost. Dan 
beloven ze stellig te gaan en zijn ze echt blij. 
Even later komt er weer een jongetje met van die kleine katjangzakjes langs. Het is goed te merken 
dat hij graag aan mij wil verkopen. Ik moet dus toch rijk betaald hebben, zo arm zijn de meesten hier.  
 
Zo-even had ik een ander staaltje dat een beeld geeft van dit vreemde (maar soms heel goede) volk. 
De baboe van de adjudant komt binnen en vraagt naar onze sergeant, waar ze graag mee praat. Ze is 
een zuster van onze baboe en niet veel mooier. Er is iets, ze is zo stil en bedrukt. De sergeant is er 
niet. Ik zit te schrijven op mijn bed en weet niet waar hij is. Dan komt ze stil naast mij op de rand van 
het bed zitten. Ik leg mijn spullen even weg en vraag wat er aan mankeert. Ze lacht wat verlegen en 
zegt dat ze pijn in haar hoofd heeft en een pil wil halen bij de hospik.  
Ze heeft een band om haar hoofd. Het zal dus wel waar zijn. Er moet iets anders zijn dan hoofdpijn, 
dat merk ik wel. Het is een goed baboetje, altijd vrolijk en bezorgd, zodat ik haar ook wel wil helpen. 
Ze zegt dat ze geen geld meer heeft. Dat kan niet, want ze heeft pas gehad. Ze wil een mooie nieuwe 
sarong kopen. Dat is ook onzin, ze heeft een nieuwe, al is hij wit. Ze draait er dus omheen. Dan vraagt 
ze een sigaret, die kan ze natuurlijk krijgen en even later vraagt ze een zakdoek, maar die is niet van 
mij. Ik vraag waarom ze mij niet wil zeggen wat eraan mankeert. Dan fluistert ze zacht in mijn oor: 
“Kom bij mij slapen”. Daar zat dus de schoen dwars, ze voelde zich blijkbaar wat eenzaam en verlaten 
en verlangde ernaar om aangehaald te worden. Zo zijn ze, als kinderen kunnen ze daar ineens 
behoefte aan hebben en voor dit volk is zoiets heel gewoon. Daar schuilt voor hun gevoel niets slechts 
in.  
Maar ik zat met haar vraag. Ze bedoelde het goed, ze wilde wat hartelijkheid en mij plezier geven voor 
mijn bezorgdheid. Dan kan men niet ronduit weigeren. Daarom zei ik maar dat ik vannacht haast niet 
had geslapen en te vermoeid was. Dat was een geldige reden en morgen is ze het wel weer vergeten.  
Ik heb nog even een praatje gemaakt tot ze tevreden wegging.  
Zo is het leven hier, dat in niets lijkt op het leven in Holland. In Holland spreekt men niet over zoiets.  
Hier is het gewoon voor dit volk en dan moet je oppassen om de grenzen niet uit het oog te verliezen. 
Het lijkt slecht, maar ze meende het goed. Ze weten immers niet wat slecht is op dit gebied, daarin 
zijn ze zo vrij als de hele natuur om hen heen.  
Voor ons is het weleens moeilijk, maar de echte hartelijkheid waarmee ze het bedoelen is mooi als 
men ze begrijpt. Zo is Java in alles even tegenstrijdig. 
 
Vanmorgen is er een grote optocht in de stad geweest ter ere van het Koninginnefeest. Zowel 
Chinezen, Arabieren, Madoerezen als Javanen liepen mee en heel veel met Hollandse 
onderscheidingen. De optocht was georganiseerd door de kleine Ambonezengroep die hier woont. 
Om 16.00 uur was er een voetbalmatch tussen het stadselftal en dat van het bataljon. De wedstrijd is 
met 3-2 gewonnen door 2-4 R.I. 
Het hele terrein en de tribune zaten stampvol mensen. Voetbal is een sport die hier veel beoefend 
wordt, vooral in het Javaanse. Zelfs de kleinste plaatsen hebben goede voetbalterreinen. Zo ook 
volleybal. Een veldje hiervoor vindt men voor ieder Republikeins gebouw of grote villa. En iedereen 
die maar enigszins beschaafd is, speelt af en toe tennis.  
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’s Middags ben ik ook even de stad ingegaan om een en ander te kopen. Het viel mij op dat in veel 
Chinese winkels al weer veel te krijgen is, al is er weinig van onze gading bij.  
Ik heb nog nooit zo goed in mijn geld gezeten. Bijna altijd te kort gehad, maar nu heb ik ruim ƒ100,- 
over.  
In de Chinese straten stonden voor ieder huis nog de 2 vlaggen aan de trottoirband en in de 
Arabierenwijk had ieder huis een klein rood-wit-blauw vlaggetje van papier op de deur geplakt. Dat 
sommigen er nog een blauw strookje bijgeplakt hebben, mag niet hinderen. 
 

 
Begin van de Chinese hoofdstraat te Pekalongan. 

 

 
De achterkant der Chinese woningen aan de grote kali te Pekalongan. 
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Chinese tempel te Pekalongan. 

 
Dinsdag, 2 September 1947 - Pekalongan 
Vandaag drong het pas tot mij door dat het alweer september is en dat het in Holland met de warmste 
tijd weer gedaan is en de korenvelden weer leeg en verlaten zijn.  
Wij moesten vanmorgen weer in actie komen. Om 4.00 uur eruit, om om 6.00 uur op de plaats van 
bestemming te zijn. Onze groep moest een afsluitingslinie vormen terwijl een andere groep de 
kampong  doorzocht. Het was een vervelend werk dat om 9.00 uur af was, waarna naar een andere 
kampong doorgetrokken werd. Er waren wat gevangenen, er werden een paar vluchtelingen 
neergelegd en de huizen van leiders verbrand. Van deze kampongs uit wordt steeds het peloton in 
Kedoengwoeni overvallen. 
 
Er is vandaag ook versterking gekomen van 1-4 uit Semarang. Dat is wel nodig want voor ons wordt 
het veel te druk en de laatste dagen stromen de infiltraties uit het Djokjaase steeds toe. Voor de 
Republiek is op het ogenblik dit lange smalle front het belangrijkste.  
Gisteren heeft men een grote actie gehouden om de waterleiding van de stad weer in orde te maken. 
Die begint voorbij de plaats waar wij steeds het meeste vuur krijgen in de bergen en was door de 
T.R.I. of zoals het tegenwoordig heet T.N.I., afgesloten. Vandaag is er echter nog steeds geen water 
geweest.  De actie van gisteren werd gevoerd met behulp van pantserwagens en artillerie (luchtdoel 
als vlakbaan), geholpen door een verkenningsvliegtuig. De T.N.I. vuurde met een automatische 2 cm 
en een van onze carriers liep op een boom, maar er waren geen doden of gewonden. 
 
Woensdag, 3 September 1947 - Pekalongan 

Er moeten vannacht weer enige schoten zijn gevallen. Voor ons is dat al gewoon en gevaar kon het 
niet. Voor 1-4 was het nieuw, die zijn meteen gaan terug rammelen.  
Ik heb er trouwens niets van gehoord. Wel dat om 4.00 uur de colonne auto’s en carriers weer op 
actie gingen. Ik had er deze keer helemaal geen spijt van dat ik niet mee kon. Een enkele nacht eens 
goed uitslapen is ook wat waard. Laat 1-4 het maar eens opknappen, die hebben nu al een maand 
volkomen rust gehad, al hadden ze dat ook dik verdiend. Met Jantje ben ik bijna de hele dag bezig 
geweest om de brenhouder schoon te maken. Dat was door de vele stoffige tochten hard nodig en dat 
was al sinds Tjimahi niet meer gebeurd.  
Ik ga weer eens eindigen. Nu 1-4 er is zal het werk wel iets lichter worden en is er dus ook wat minder 
te beleven, zodat ik weer wat tijd voor mezelf krijg. De laatste dagen is alle vrije tijd aan schrijven 
opgegaan.  
Van Willem kreeg ik ook weer een brief. Daar schijnt men weinig last van aanvallen te hebben. Hij 
heeft ook pech dat hij nu al van het begin af altijd aan de stinkende noordkust heeft gezeten. De 
meeste van zijn kameraden hebben nog niets van de schoonheid van Indië gezien en die zijn er al 
een jaar. 



 325 

 

  
Station en monument te Pekalongan. 

                                                          
Donderdag, 4 September 1947 - Pekalongan 
Van 20.00 tot 22.00 uur had ik wacht en van 2.00 tot 4.00 uur weer. Het bleef heel rustig die nacht, 
buitengewoon rustig zelfs. De honden in de kampongs hielden zich stil, wat erop wijst dat er niet de 
minste vijandelijke activiteit was. Aan onze kant echter zoveel te meer. De gehele avond was het een 
gaan en komen van auto’s. Bij 1-4 en bij een grote afdeling genie en artillerie die zich klaarmaakten 
voor een grote actie. Dat alles veranderde de stad van een rustig bezet stadje tot een frontstad in volle 
actie. Nog laat daverde -zelfs onder een hels kabaal- een reus van een bulldozer door de straten. Een 
van het grootste formaat waar de bestuurder 2 meter boven de grond zit. Maar de nacht was verder 
heel rustig. De actie van gisteren is goed verlopen. In lang front is 1-4 door de kampongs getrokken bij 
Tjiomal. Dezelfde die wij ook laatst hebben gezuiverd. Nu met een heel bataljon ging het beter. Alles 
werd de zee in gedreven waar iedereen die fout was vluchtte in prauwen, wat ook de bedoeling was. 
Daar moest de marine ze opvangen, maar die was 2½ uur te laat. Twee jagers hebben heel wat 
prauwen naar de kelder gejaagd, in dat gebied zal het nu wel voorgoed rustig zijn. Vanmorgen is men 
weer vertrokken voor 2 dagen. De W-brigade gaat zuidelijk vanaf Tegal tot een stuk voorbij 
Pekalongan, dan naar oostelijke richting en zo in front verder. De V-brigade gaat noord vanuit 
Tjilatjap. Zo wordt weer een groot stuk Republiek gezuiverd, al wordt het niet bezet. ‘Het is 
wapenstilstand’. Even boven Tegal zit een bataljon van de T.N.I. dat indertijd als eerste door de 
Engelsen is bewapend om de rampokbende te bestrijden. In werkelijkheid hebben ze toen de 
Engelsen vanuit Magelang naar Semarang terug gerammeld, al begrijpen wij dat nog steeds niet. Van 
ons heeft zich nog nooit een peloton onvrijwillig teruggetrokken. Ook deze heren komen nu in de tang. 
Natuurlijk zal het grootste deel er wel door komen, maar ze worden tenminste weer eens flink dooreen 
gehusseld en er zullen wel de nodige kampongs uitgekamd worden. Vanmorgen om 8.00 uur had ik 
weer wacht tot 10.00 uur, bij ons voor aan de weg, waar de tijd snel voorbij gaat met het doorzoeken 
van pasar-gangers. Dat was van 14.00 tot 16.00 uur weer zo. Vanavond ben ik wat bij de buren gaan 
praten. Dat zijn Chinese mensen die goed Hollands spreken. Ze vertelden dat onder de Republiek de  
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treinen de laatste tijd 6x zo lang werk hadden als voorheen. Af en toe moesten ze stoppen om op 
stoom te komen terwijl het grootste deel van de locomotieven stilstond. Kleine dingen zeggen veel. 
Voor het station vlak voor ons huis staat een 20 meter hoge ijzeren mast, sierlijk gemaakt met een van 
graniet en beton gebouwd 5 meter hoog onderstuk. Werkelijk een mooi stukje ijzer en 
betonconstructie. Hij is gebouwd ter ere van het eenjarig bestaan van de Republiek. Dat staat op een 
herdenkingsplaat, een geverfd houten bord. Dat tekent de Republiek, men had ijzer- en betonwerkers 
maar geen granietwerker. Het zou toch het minste zijn dat er in zo’n groots monument een gebeitelde 
steen komt. Dat is tekenend voor het gebrek aan intellect in de hele Republiek. Wilde men voorheen 
een pas naar Batavia, dan moest de uitschrijver daar ƒ50,- voor hebben. De hogere die het tekende 
kreeg dan handgeld. Handgeld moest men trouwens voor bijna alles geven, hetgeen allemaal bij de 
heren in eigen zak verdween. Dat moesten niet alleen de Chinezen geven. Ook de arme inlanders. De 
heren van de Republiek bouwden daar de vele nieuwe huizen van. Op een manier die ik nooit zou 
kunnen geloven, is het volk uitgezogen tot de laatste cent. Vooral door de islamitische Masjoemi en 
Hizboellah, maar de Hadji’s waren hierin de baas. Voor de oorlog beschermden de Hollanders de 
arme inlanders tegen de Hadji’s. Een Hadji is in Mekka geweest en dus een heiligman met een 
enorme invloed, die ze bijna altijd misbruiken (gewone volksaard) om het domme volk uit te zuigen. In 
de Masjoemi konden ze dat straffeloos doen. Ze werkten ook zoveel mogelijk de geestelijke 
vooruitgang tegen, terecht vrezend dat een meer ontwikkeld volk zich niet zo gemakkelijk zou laten 
uitzuigen. Als men dit alles overziet en dan het enige ziet waarin de Republiek goed is; het uitgeven 
van tijdschriften en propagandamateriaal dat goed gedrukt en uitgegeven wordt. En waarin je de 
Hollanders hoort beschuldigen van precies alle fouten die in de Republiek zitten, terwijl men de 
werkelijke fouten van voor de oorlog vergeet. Men kijkt dan naar de duizenden, nu verwaarloosde en 
vernielde sluizen en waterlopen, die miljoenen eten gaven en naar de vele scholen (iedere kampong -
hoe klein ook- heeft een school), dan schudt men alleen het hoofd nog en vloekt hartstochtelijk. Niet 
op die verwaande eigengereide Republikeinen, maar op 6 of 7 miljoen mensen ergens beneden de 
zeespiegel waarvan de Mof zei; “Die domme Hollanders”. Het enige waarin ze wel heel erg gelijk 
hadden. 
 

Station van Pekalongan. 
 
Vrijdag, 5 September 1947 - Pekalongan 
Pas om 9.00 uur moesten wij er op uit, naar Kedoengwoeni, waar een peloton van de 4

e
 compagnie 

zit. Van daaruit werd ons peloton in drieën verdeeld die een kilometer verder als hinderlaag gingen 
liggen. Om 15.00 uur was de actie voorbij die de T.N.I. een behoorlijk aantal aan doden heeft gekost 
en een ton aan munitie. Door ons groepje was geen schot gelost. Met een carrier werd om 12.00 uur 
koffie gebracht, warme koffie die heerlijk was. Enige uren heb ik in de warme zon gelegen. Wat dat 
betreft had ik pech, overal om mij heen was schaduw maar om het voorterrein het best onder vuur te 
houden zonder zelf gezien te worden, lag ik net in de zon. Er kwam echter niets om op te vuren, wel af 
en toe enige kampongbewoners die zich een ongeluk schrokken als ze plotseling vlak voor hen op de  
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weg 2 soldaten zagen liggen achter hun wapen. Terwijl ik toch maar een paar takjes voor mij had 
staan, waar ik goed door kon kijken, merkten ze nooit iets voordat ze op 5 meter afstand waren. Zo 
weinig camouflage is dikwijls nodig om onzichtbaar te zijn. Bang waren ze echter nooit, meestal liepen 
ze meteen lachend en groetend door. Ik moest vooral lachen om een kleine jongen die aan kwam 
lopen met een deksel van een meter doorsnee los op het hoofd balancerend. Op deze deksel lagen 
zakjes eten om op de pasar te verkopen. Hij schrok zich een ongeluk, maar hield het deksel in 
evenwicht. 
Om 15.00 uur was de actie voorbij en gingen we op huis aan. Wij hadden het gemakkelijk gehad, 
maar de andere pelotons waren na 2 dagen actie doodop. Toen eenmaal een peloton zo zwaar vuur 
kreeg dat ze bijna geen stand konden houden, heeft de grootmajoor met de geweermaker een 
kilometer met een Vickers gesleept (130 pond). Zo is onze B.C. prima als soldaat maar als majoor is 
hij waardeloos. Gelukkig weet hij het zelf en geeft hij de leiding over acties aan anderen. Na de dood 
van kapitein Dieperink is onze compagniecommandant, kapitein Tap, actiecommandant van 
Pekalongan. Wij zijn nu bang hem gauw kwijt te raken. Het is een heel goede commandant op alle 
gebied en nu heeft hij de kans om te tonen wat hij waard is en dan moet hij opvallen. 
Het 2

e
 peloton had wacht vanavond, maar wij hebben het overgenomen. Zij hadden de rust hard nodig 

en hebben dat laatst ook voor ons gedaan. 
 
Zaterdag, 6 September 1947 - Pekalongan 
Een rustige wacht gehad. Wacht gestaan van 18.00 tot 21.00 uur en van 00.00 tot 3.00 uur. Zelfs de 
honden hielden zich rustig. Ik had erge last van slaap. Dat is bijna het ergste wat je kan overkomen op 
wacht maar daar is geen vechten tegen. Nu het de laatste dagen iets lichter en vooral kalm is, komt 
dat eruit. Af en toe wat lopen is het enige wat ertegen te doen is, al geeft het weinig. Gelukkig kon ik 
rustig slapen van 21.00 tot 00.00 uur en van 3.00 tot 8.00 uur. Maar zoveel slaap achterlopen is niet 
meteen ingehaald. Overdag was ik verder de gehele dag vrij. Vanavond werden vrijwilligers gevraagd 
voor een klusje. Dat vind ik altijd mooi. Meestal wordt niet gezegd wat het inhoudt. Het kan mooi maar 
ook verdraaid beroerd zijn. Verleden week vroeg men vrijwilligers en werd er ook niet gezegd 
waarvoor. Ik was er toen niet en later bleek dat het was om 4 man te executeren. Als dat moet dan 
moet het maar vrijwillig geef ik me daar niet voor op. Daarom was ik nu wat huiverig. Toen het 
semipistool bleek mee te moeten was daar geen gevaar voor en heb ik me ook opgegeven. 
 

Zondag, 7 September 1947 - Pekalongan 
Om 22.00 uur stonden wij met 6 man en de commandant klaar om uit te gaan, er moest een 
hinderlaag gelegd worden. Er zou een aanval komen en wij moesten de aanvallers in het donker 
opwachten om ze op te vangen. Mooi werk, al had het wel wat strubbeling gegeven. Enkele jongens 
die anders altijd klaarstaan, vertikten het deze keer om zich op te geven omdat het altijd dezelfde 
vrijwilligers zijn. Maar die zich anders nooit opgeven, dachten er nu helemaal niet aan. Ook bij ons is 
niet iedereen hetzelfde. Er zijn er altijd die overal gevaar zien en zelfs een paar die op iedere actie 
meer een gevaar en last zijn door hun angst. Als zo’n nachtelijke hinderlaag loopt zoals het moet, dan 
duikt plotseling uit het donker op enige tientallen meters een rij gestalten op en dan vergt het het 
uiterste van de zenuwen om deze mannen, waarvan je weet dat ze wapens hebben, tot op enige 
meters te laten naderen, om dan een hel van vuur te geven. Dan schieten je zenuwen in je keel en trilt 
men van spanning en niet iedereen heeft zenuwen die daartegen bestand zijn.  
De 4

e
 compagnie heeft het laatst gedaan en liet een rij mannen tot 2 meter komen voor ze erop 

vuurden met een bren en 5 stens. Dat is hard en daar wordt ook tot in Semarang over gesproken. 
Zodra de vijand zich dood of levend had laten vallen, gooiden ze er handgranaten tussen. Ze maakten 
dan ook 25 doden en stichtten een totale verwarring bij de vijand, die van verschillende kanten met 
enige honderden een aanval kwam doen op hun kamp.  
Het was de bedoeling dat wij dat ook zouden proberen en we hadden daarom op alles gerekend, 7 
brenhouders met 28 patronen, 2 brisanten en 1 fosfor handgranaat had ik mee. Plus de helper 5 
houders, zodat ik wel even vooruit kon. Maar het was een hele vracht die het moeilijk maakte om over 
het grint van de spoorbaan geruisloos voort te gaan. Over de bielzen lopen ging het best, al was het 
erg donker. Al de gehele dag was het bewolkt geweest en was het broeiend warm. Wij kwamen 
langzaam en stil vooruit in het donker en zaten al gauw op verkeerd spoor. In Republiek of Jappentijd 
zijn er banen opgebroken en bijgemaakt die niet op de kaart staan en zo werd het een hopeloos 
gezoek naar een zijbaan waarvoor wij soms voor het licht van de straatlantaarns langs moesten, 
zodoende te zien vanuit de verder gelegen kampongs. Toen wij dan ook na 1½ uur weer op het 
station waren en de sergeant nieuwe orders ging halen, was onze zin al weg. Het moest wel een 
stomme vijand zijn die niets van ons bemerkt had. Toen de sergeant terugkwam, gingen wij weer het 
perron op en namen stelling aan het eind van het perron. Als wij dat direct hadden kunnen doen, zou 
het zeker goed gegaan zijn.  
De opdracht was om aan een zijlijn te gaan liggen. Bijna zeker was dat de weg die de vijand bij een 
aanval zou gebruiken. Maar het bleek dat ook een paar landpaden uit het zuiden op het perron 
afliepen en het is best mogelijk dat men die ook gebruikt. De zijlijn was niet te vinden. Waar wij nu 
gingen liggen moesten niet alleen de lui van de zijlijn, maar ook van de paden langskomen. Met de  
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bren bestreek ik het hele terrein vanwaar ze maar konden komen en al was onze werklust al 
goeddeels weg, toch lagen wij scherp te turen in de iets lichter wordende nacht door de opkomende 
maan, die achter de wolken een flauw licht gaf. Zo’n nacht moet men door en door kennen, anders 
gaat alles leven en komt op je toe lopen, hetgeen iemand over zijn zenuwen kan brengen. Ik had 
iemand bij mij die nog niet lang soldaat is en dan ook veel te gespannen lag te turen. Wij lagen 
prachtig, in een door de T.N.I. gemaakte schuttersput met achter ons een zwaar bergmassief en voor 
ons vlak terrein. Ik vond het niet spannend meer. Vanuit een goede post was de vijand al op 100 
meter zichtbaar. Dat was voor mij fout want toen kwam de slaap. Er was geen vechten tegen maar het 
moest. Toch schrok ik steeds weer overeind net als ik bijna sliep. 
 
Na een half uur begon het te spatten en al gauw kwam een zwaar gedruis aanzetten, regen. Het 
begon te gieten. We werden drijfnat en smerig in de kleiput. Regelmatig bliksemde het zoals het al de 
hele avond had gedaan. Na een half uur hield de regen op en wij werden steenkoud. Plotseling stoot 
mijn makker mij aan; “Daar komen ze!” Ik terug, “wachten, ik schiet eerst”. Dat was het enige waar ik 
bang voor was, dat hij te gauw zou schieten. Ik zag iets wazigs, wat heel goed een colonne mannen 
kon zijn die dichterbij kwam. Voorzichtig verleg ik de bren en kijk scherp, dan tuur ik weer even een 
andere kant op, om dan weer naar de schimmen te kijken. Weer even een andere kant op en als ik 
dan weer kijk is het wazige geheel nog precies hetzelfde en even ver als het eerst, ondanks dat het 
steeds dichterbij lijkt te komen. Dus zal het wel niets zijn en ga ik weer het terrein afzoeken, maar het 
tekort aan slaap komt, wreekt zich en is niet te keren. Onder de bagger, nat en steenkoud moet mijn 
kameraad, die door de spanning geen last van slaap heeft, mij 4 maal aanstoten, waarna ik weer met 
een ruk klaar wakker ben, wat dan weer geen 5 minuten duurt.  
Het wordt 1.30 uur en ik reken nergens meer op, maar we moeten tot 3.00 uur blijven. Ik ga eens 
staan, maar het geeft niets. Het veranderen van houding doet de kou nog erger voelen. Toch dreig ik 
steeds letterlijk om te vallen van de slaap. Ik -en trouwens wij allemaal- zijn dan ook dolblij als het 3.00 
uur is en wij kunnen opbreken, waarbij wij het vaste voornemen maken ons niet meer voor een 
nachtelijke hinderlaag vrijwillig op te geven als wij niet volkomen fit zijn. Want nat, smerig en koud is 
niet zo erg als een niet te overwinnen slaap wanneer waakzaam zijn juist zo hard nodig is.  
 
Tot 9.00 uur heb ik geslapen. Het valt niet mee hier overdag te slapen, meestal is het te druk en ook 
te warm. 
Verder ben ik de hele dag niet uit geweest. Al is het al een week geleden, ik was te suf om weg te 
gaan. Zelfs van schrijven kwam niets, zodat ik maar wat ging lezen.  
Zo was het ook met de anderen. Die bleven ook thuis en waren even melig waardoor er af en toe een 
stoeipartij ontstond. ’s Middags daagt iemand mij uit om te boksen waar ik al helemaal geen zin in 
had. Even later gooit hij mij een beker water in mijn gezicht. Dat laat ik niet op me zitten dus toch 
boksen. Ik had wel een platgeslagen neus, maar was toch wat opgeknapt. 
 

Pekalongan, veel van het 3e peleton met verlof. Met enige kinderen voor de Chinese kantine te Pekalongan. 
Kinderen van de kantinehouder. Ik zit ‘x’ als 2

e
. 
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Maandag, 8 September 1947 - Pekalongan 
Vanmorgen werd ons hele peloton verdeeld. Enkelen moesten voor beveiliging met het Rode 
Kruisteam mee, anderen met de assistent. Onze brengroep moest naar Tegal. Met z’n drieën in een 
anderhalftons-wagen en met een paar Chinezen die ook naar Tegal moesten, dat is zo’n 60 km van 
hier. Met een wagen heeft men geen last van stof en na de regens van de laatste nachten was het 
heerlijk fris in de morgenwind. Scherp tekenden de bergen in het zuiden zich af, omgeven door dichte 
witte wolkenbanken. De reusachtige kammen aan de zuidkant waren prachtig om te zien en als een 
slanke spitse kegel van 3000 meter stond de Hamat in het zuidwesten en stak zijn spits met de 
donkere rookpluim door het dichte wolkendek. In de verte stak een witte schoorsteen omhoog, het 
doel van onze laatste grote actie. Overal waren grote ploegen mensen aan de rijstoogst bezig en ook 
op de weg was het druk van de mensen met wagentjes en pikolans. Zoetjes-aan is het beeld van 
haveloze mensen gewoon voor ons geworden. Het grijpt niet meer aan en daarom trof mij op deze 
morgen des te meer de vooruitgang en het beeld van overal weer werkende mensen, vergeleken met 
een maand terug. Denk echter niet dat dit ons werk is. Dit is het beeld van vóór de acties, want wij 
hebben nog verre van veiligheid gebracht. Loerah’s die ons goed gezind zijn, trouwens iedereen die 
ons openlijk helpt en het waagt om binnen een kilometer van een soldatenpost te gaan wonen, wordt 
ontvoerd of vermoord. Soms zelfs onmiddellijk buiten het kamp van de centrale. Daarom willen nu al 3 
mandoers en onze baboe bij ons slapen. Het zal moeten, wij zijn er verantwoordelijk voor. 
In Tjomal was de grote brug weer gemaakt zodat het verkeer er nu overheen kon. Dat komt goed uit, 
want de kali is zo gestegen dat vervoer daar onmogelijk is. Het is een 2 bogenbrug waarvan de 
middelste peiler half verpulverd is, zodat de bogen naar elkaar toe gezakt zijn. Die heeft men nu 
gestut en in een stuk wegdek is de breuk gemaakt. Nu gaan de auto’s eerst omlaag en dan weer 
omhoog. Maar het gaat, dat is de hoofdzaak. Ook de weg is omgelegd en gaat nu even voorbij Tjomal 
niet links, maar naar rechts de grote weg op, waar met pantserwagens en vuur een grote opruiming is 
gehouden. Daar werd steeds de weg versperd, daarom zette ik op dat punt de bren op de autokap. Er 
was niets te verwachten maar machtsvertoon is hier heel belangrijk en een eventueel sniperschot kan 
dan met een salvo beantwoord worden. Het had een onmiddellijk effect. De bevolking die overigens 
koud en onverschillig langs de weg stond werd ineens veel levendiger en bekeek met vrolijke 
belangstelling de auto waarboven 2 dreigende lopen naar voren stonden. Het is niet gehuicheld, een 
Hollander die familiair tegen hen is, laat hen vrij koud. Maar iemand die uit de hoogte doet en met een 
duidelijke air toch voor iedere inlander een vriendelijk woord heeft, wordt veel beter begrepen. De 
blanke is nu eenmaal de grote toean en dat moet nu eenmaal zo blijven. Een misplaatste gelijkheid 
wordt door dit volk helemaal niet gewaardeerd. Ze hebben geen vertrouwen in blanken die zich 
vernederen tot gelijkheid. Ze voelen aan dat ze het van de krachtige figuren moeten hebben en 
daarvoor verlangen ze mensen met een stevige houding die toch vriendelijk en rechtvaardig zijn.  
Wij kwamen langs 3 grote kampongs waar alle Chinese woningen waren verbrand. Al eerder waren 
wij Ware Dessa gepasseerd, het dorp waar wij laatst bij de avondpatrouille de Chinezen met hun 
speren aantroffen die net een aanval hadden gehad. Ook hier waren nu de verlaten huizen 
platgebrand. Zo kwamen wij in Pemalang aan. Een stadje half zo groot als Pekalongan en waar een 
pantserwagenpeloton zit. Hier is alles gaaf en er is een drukke handel.  
Langzaam schoof de berg Hamat naast ons en duidelijk werd in de verte de 40 meter hoge kale 
rotspiek zichtbaar waar wij even voor onze eerste schietpartij langs trokken. Weer kwamen wij door 
het gebied waar wij enige tijd geleden doortrokken in een wel heel andere stemming. Het was wel een 
heel ander gevoel om er nu weer door te rijden, wetend dat er niets meer kon gebeuren. De kale en 
doodse sawah-vlakten waren niet meer dan een aangrijpende woestenij en de kampongs ertussen 
deden nu aan als vriendelijke oases, terwijl het laatst woest dreigende fortificaties leken waarvan ieder 
boompje argwanend werd bekeken. Daarom was dit een mooie tocht in dubbele zin vanmorgen en 
voor wij er erg in hadden reden wij Tegal binnen. Dat is het veilige stadje waar geen terreur meer 
voorkomt, al ligt het maar 14 km van Hawi af, wat nog steeds een van de hevigste haarden van verzet 
is en waar het in de bergen wemelt van dood. De Engelsen bewapenden er de T.N.I. en vele Jappen, 
waar de bevolking grenzeloos brutaal is in rampokken, iets waar wij genoeg mee beleefd hebben. 
Laatst constateerde een chauffeur dat, terwijl hij aan een kant uit zijn auto stapte, een inlander aan de 
andere kant zijn benzinetank aftapte. De chauffeur had zijn werk gauw gedaan. Het was een 
koerierdienst en hij moest dus alleen brieven afgeven en aannemen, waarbij er een was voor III-12R.I. 
(EM). Die moest hij jammer genoeg niet wegbrengen, anders had hij bij Willem in Linggadjati moeten 
zijn. Dat is maar 60 km verder, wat best te doen was geweest. Nu gingen wij weer terug na even 
opgestoken te hebben (thee met suiker, geen melk). Om 11.30 uur waren wij alweer thuis, tot grote 
verwondering van de thuisblijvers. 
 
’s Middags ben ik even naar Chinese kennissen geweest. Daar hoort men steeds wat nieuws over de 
tijd van de Jappen en de Republiek. Zo heeft Indië wel degelijk rijst gehad en kleding geleverd. Dat 
laatste werd echter duur verkocht aan de rijken, al had Djokja bevolen het gratis onder de armen te 
verdelen. Zo heeft Djokja veel bevolen wat goed was, maar er was veel corruptie en geen controle-
apparaat. 
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Dinsdag, 9 September 1947 - Pekalongan 
Om 18.00 uur gisteravond was het weer wachtbeurt. Ik had een centrale, een mooie wacht. De hele 
wacht met 3 man en een politie. Die politie is een bijeengeraapt stel inlanders waar de besten 
uitgehaald zijn. Dit is hetzelfde soort als de T.N.I. onder beter moraal en betere leiding. Wij hebben er 
net zoveel vertrouwen in als soldaat als in een Amsterdamse straatjongen van 10 jaar. Onze maat 
was een parmantige opschepper die volgens zijn zeggen heel wat extremisten vermoord heeft, maar 
die bij het zien van de eerste wel hard de benen zal nemen, wat niet gek is want hij stond met één 
patroon op wacht wat ons in een lachbui deed uitbarsten waar ik niet uit kon komen. Ik heb er nog vijf 
voor hem gemaakt want voor zijn Amerikaans geweer moest van onze patronen eerst de rand 
afgevijld. Hij was zo dolblij dat hij meteen wilde gaan schieten, wat beslist de hele stad in alarm zou 
hebben gebracht. Dat moet hij morgen maar doen aan de zee. Ik stond met hem op wacht van 22.00-
2.30 uur, want wij hadden de wacht verdeeld. De andere tijd stonden de twee anderen om beurten tot 
6.00 uur ’s morgens. De politie moest de hele nacht staan en zelfs voor ons durfde hij niet even te 
gaan slapen, al namen wij de verantwoording, zo streng is hun discipline en dat is wel nodig. Ik had er 
geen ongezellige makker aan en in zijn Maleis, wat niet erg best was, duidelijk te volgen omdat hij 
langzaam praatte. Hij sprak het best Javaans en Chinees omdat hij 1/4

e
 Chinees was en dus Indo-

Chinees en geen Indo-Javaan, daar moet men rekening mee houden, al was zijn kleur en mentaliteit 
Javaans. 
 

 
Elektrische centrale van Pekalongan. 

 
’s Avonds sprak ik nog even met meneer Vos, de leider van de centrale, een Indische man van de 
oude stempel, die er nog aan moet wennen, dat zijn onmiddellijke ondergeschikten zoals de machinist 
en assistent niet meer voor hem kruipen. Dat hebben de meer ontwikkelde inlanders gelukkig 
verleerd, die zijn zich van zichzelf bewust geworden. Toch moet men deze man voor wie alles wat niet 
blank is nog steeds minderwaardig is, bewonderen. Zoals hij een heel gewoon vriendelijk praatje 
houdt met een van zijn laagste koelies die met vrouw en kind kwam langs wandelen. Dat is nu weer 
iets wat een Hollandse directeur tegenover een arbeider niet zal doen. Ik had muggenolie 
meegenomen en dankzij dat sliep ik op een mat zonder klamboe als een roos, al liep ik ook eenmaal 
een blauw oog op toen mijn hoofd van de stapel boeken afschoot tegen de tafelpoot. 
Om 6.00 uur werd ik gewekt. De aflossing was er en slaapdronken laadde ik de bren op de nek en 
strompelde naar huis, waar ik in bed dook en tot 11.00 uur geslapen heb. 
Jantje, mijn dienstplichtige brenhelper en ik zijn de laatste tijd voor het ongeluk geboren, al draaien wij 
persoonlijk overal doorheen. 
In mijn laatste kranten stond over de grote branden in Duitsland aan de grens, de Peel, te Asten en de 
vreselijke droogte in heel Holland. Jantje komt uit Asten en heeft daar een meisje waar wij hem altijd 
mee plagen. Ze is enige dochter van een rijke boer en daarom hebben wij het nooit over zijn meisje 
maar altijd over zijn boerderij. Nu stond er over de grote brand in Asten, waarvan hij vermoedde dat  
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ook de vader van zijn meisje de dupe was. Vandaag bracht de post hem zekerheid. Ze wonen bij hem 
thuis in en bezitten niets meer dan weinig ondergoed. Zelf woont hij in de Peel waar de heftige 
branden nog steeds doorwoekeren en de ene boerderij na de andere opeisen. Zijn kameraad rolde in 
Cheribon van een motor en brak zijn arm van de week. Nog niet eens genezen, gaat hij mee op actie 
en wordt in het been gewond, ligt nu weer in het hospitaal. Juist nu hij hoopte ook eens mee te 
kunnen doen. 2 Gewonden waren er die dag Leo Steegs uit Reuver en de tweede was Jan Alles, wat 
mij als een zweep trof, kan het erger? Jan ken ik immers nog beter dan Meindert en is het niet sterk 
dat de helft van de weinige getroffenen bij de vele acties van ons bataljon allen uit mijn onmiddellijke 
omgeving komen? Daarom heb ik het niet eerder geschreven. Het lijkt immers in Holland té toevallig. 
’s Avonds ben ik dadelijk naar Jan toegegaan, dat was vrijdag. Hij was door de buik geschoten zonder 
hoegenaamd edele delen te raken. Hij was niet best maar ieder dacht dat hij er vlug bovenop zou zijn. 
Het is anders gelopen. Jan van inhoud niet heel sterk, heeft er buikvliesontsteking bij gekregen en is 
vannacht om 2.00 uur overleden.  
De strijd hier is hard en meedogenloos en het ziet er niet naar uit dat wij een duimbreed winnen. Een 
Hollander is niet te verjagen, maar wat geeft alles als de extremisten heer en meester zijn van de 
nacht? Daardoor ben ik gloeiend vergeten dat zoals steeds om 3.00 uur van zondag- op 
maandagnacht er een aanval op ons kamp gelanceerd is. 4 Mortiergranaten, waarvan 2 tamelijk dicht 
voor ons huis vielen. Daar er echter geen geweerschoten kwamen, zijn we niet uit bed geweest. Een 
mortiergranaat heeft een vreselijke uitwerking in het veld op mensen, maar zelfs als hij op het dak 
ontploft, heeft men binnen niet het minste gevaar. Artillerie wel, die werkt op luchtdruk en ontploft 
binnenshuis. Een mortier door de samenpersing van de lucht 5 cm boven een vast voorwerp en heeft 
scherfwerking naar opzij, dus boven een huis geen cent last en tussen muren ook niet. Onze baboe 
vertelde dat ze een grote groep mensen uit haar kampong had zien vluchten. Volgens ons heeft men 
een aanval willen doen, maar de eigen mortiergranaten middenin gehad en is daardoor gevlucht. 
Ondertussen had ik op een heerlijke nacht volle slaap gerekend en is dat door het bruine tuig 
onderbroken, dat is nog het ergste.  
Toch hebben wij een doel bereikt, de laatste tijd. Het Rode Kruis werkt volop, de krachtigste 
propagandabron, vooral door de kleding- verstrekkingen. Het meest echter begint het volk de 
voortdurende terreur te vervelen. Toen wij kwamen was 70% van de bevolking door propaganda 
opgezweept, op de hand van de Republiek. Nu de Hollanders zo rechtvaardig blijken, maar de 
Republiek hen terroriseert, draaien ze met de dag om en zo zullen wij winnen. Want als wij dit land 
willen, is de hulp van de bevolking onmisbaar, die moeten onmiddellijk melden als ergens extremisten 
zijn. Het begin is er, er is een koeriersdienst ingesteld. Zo gauw er verkeerd volk in een omliggende 
kampong is, komt er een waarschuwing en rukt er een auto met mannen uit. Als nu de bevolking eerst 
zover is dat bij een omsingelde kampong ze zelf de verkeerde aanwijst, dan is het vlug afgelopen en 
de dag dat het zo ver is, nadert snel. Voorlopig neemt de terreur meer toe dan af, zodat we eigenlijk 
uit militair oogpunt in het verlies zijn. 
 

Javaanse ossenkarren. 
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Bengaalse karbouwen voor Javaanse ossenwagens. 

 
Woensdag, 10 September 1947 - Pekalongan 
Het was vandaag weer onze beurt voor actie. Het is een grote actie geworden met 2 pelotons, 
pantserauto’s, carriers en mortieren. Wij hadden wat gerekend op vuur maar er is geen schot gelost, 
al is het een lange tocht ver naar het zuiden geworden over Doro en Sekalong, langs de grote fabriek 
Djolotigo, waar indertijd de Chinezen uit Pekalongan ontvoerd zijn. Doro is geheel doorzocht, wat niets 
van belang opleverde. De bevolking was zelfs heel rustig en kalm, terwijl om deze plaats de laatste tijd 
enorm veel geschoten is. Dit was de eerste actie zover die geen vuur ontving.  
Om 15.00 uur waren we weer thuis. Ik ben weer eerst naar de Chinese kennissen uit Batang geweest. 
Dat was al weer wat geleden omdat ze ver de stad in wonen. 
 
Donderdag, 11 September 1947 - Pekalongan 
Om 7.00 uur moesten we opstaan. Onze brengroep had beveiliging Rode Kruis. Het is werkelijk een 
wonder hoe zo kort na de verovering van zo’n enorm gebied al overal Rode Kruisposten verrijzen. De 
auto haalde ons om 7.30 uur op met een zware carrier, snelle wagens zijn dat, speciaal voor het 
moeilijke oosterse terrein gemaakt. Enorm sterk met banken langs de kant. Eerst naar het hospitaal 
kleren en medicijnen halen. Toen naar het huis waar het mobiele team woont. Daarna met 3 
verpleegsters en 3 man naar Batang, waar er een man en een verpleger af ging. Daarna terug en 
door naar Tjomal, een kamer van een inlands huis was de kliniek. Hier woonde een mantri, inlandse 
verpleger, die ook steeds spullen heeft staan om mensen te helpen. De zieken daar vielen mij erg 
mee, er waren er niet meer dan ± 40, erg veel oogziekten. Zijn ze eenmaal geweest, dan krijgen ze 
een kaart waarop staat wat er aan hen gedaan is. Die in kapotte zakken lopen of niets aan hebben 
krijgen een stuk kleding. De meesten zijn erg gedwee en doen precies wat hen gezegd wordt. Een 
man had ziek haar zei hij, het viel uit. Enfin, hij kreeg een paar pillen en gelooft nu vast dat het helpt. 
Ook kwamen er met wat hoofdpijn of kleinere wonden. Die krijgen geen hoofdpijnpillen meer of geen 
verband want het is gebleken dat zulke het dikwijls doen om de T.R.I. te bevoorraden. Die ontzien 
geen Rode Kruis. De eerste dagen in Pekalongan schoten ze alleen op het ziekenhuis omdat ze 
vandaar geen legeraanval hoefden te vrezen. In Warredena is de Rode Kruispost zelfs geplunderd en 
verbrand. 
Ik heb buiten nog wat met de wachtende inlanders staan te praten vlak voor het Dessa-monument, ter 
ere van het eenjarig bestaan van de Republiek gebouwd. Die monumenten ziet men overal, zo blij 
was men het 1 jaar volgehouden te hebben. Ik heb de mensen verteld dat ze alle zieken ook uit 
omliggende kampongs moesten sturen. Er stond ook een Brits-Indiër bij, die begon al gauw over de 
vrijheid van Indië. Ook hij had al gelezen hoe daar 10 dagen vrijheid 200.000 mensen het leven heeft 
gekost. Zoals ik veel in een groep inlanders doe, vertelde ik ook hier hoe wij rond Bandoeng zorgen 
dat na 2 maanden een bevolking even arm als hier voordien, het goed had met kleding, eten en 
zonder ziekten. Hoe de ontbossing onder de Republiek een ramp voor duizenden is. Dat zijn extreme 
feiten die de inlanders het liefst horen en door de eenvoudigste mensen wordt begrepen. Propaganda 
die er in vliegt. Zo ook, dat ze heel stiekem in de nacht moeten komen vertellen wie djalats 
(booswichten) zijn in hun kampongs, dan kunnen wij die weg halen. Maar dit laatste wil men zelfs 
graag, maar durft men meestal nog niet overal. Toen wij in Tjomal klaar waren, ging het terug naar 
Pekalongan en na de medicijnen afgezet te hebben naar Batang. Daar was het vreselijk, honderden 
mensen ziek, met zweren, soms hele lichaamsdelen verrot en zo goed als geen kleding. De ellende 
daar is vreselijk en ik walgde het hart uit mijn lijf, terwijl de Hollandse zustertjes maar rustig werken in 
de vuiligheid. Het heeft geen zin de vreselijke zweren te beschrijven. Het zal genoeg zijn te weten dat 
ik velen niet dichter dan 2 meter durf te naderen. Niet al die zweren worden verbonden. Het ergste 
soort zit in het bloed en wordt met inspuitingen verholpen. 3 Inspuitingen en na een maand zijn de 
enorme stinkende gaten gedicht en genezen snel. Dit volk reageert enorm op medicijnen en geneest 
erg snel. 
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Ik begrijp niet waarom men in de krant in Holland nooit eens echte foto’s zet. Van de week stond er 
een in van de bevolking van Madoera, die weer terugkeert naar de steden. Daar moet een vreselijke 
hongersnood geweest zijn, maar op de foto zagen de honderden mensen op de weg er niet slecht en 
goed gekleed uit. Een foto zoals de mensen er hier uitzien heb ik nog niet in een krant gezien. Nog 
zoveel is moeilijk. Het ergst in Batang zijn de mensen uit de kustkampongs er aan toe, maar in een 
zo’n kamp heeft de Masjoemi hen verboden naar het Rode Kruis te gaan. Niemand die dat dan ook 
durft, terwijl ze ook die enkele stokers niet durven verraden. In Batang is nog veel fout, in een huis 
tegenover het detachement bleken bunkers gebouwd, vermoedelijk in onze tijd. Met een mijndetector 
heeft men munitie en handgranaten opgespoord in tuintjes. Een mantri die in het stadje woont durft 
zelfs geen Kininepillen bij het Rode Kruis te halen. Bang dat hij vermoord zou worden, terwijl de pillen 
voor zijn Javaanse zieken zijn. Ook zijn 2 man van de eerste aanval toen wij er nog waren, gegrepen. 
In Java is een grote moeilijkheid ‘de Hadji’s’, is een Hadji goed, dan is de hele kampong dat, maar om-
gekeerd ook. Soms zitten er veel, soms weinig in. De meesten zijn tegen ons, ze zijn echte Javanen 
en denken dus alleen aan zichzelf. Ze zijn erop uit het volk dom te houden want de meeste meer 
ontwikkelden krijgen maling aan de invloed en Hadji’s die met hun invloed het lagere volk uitzuigen.  
Wij waren maar even in Batang en zijn weer naar Pekalongan gegaan. Omdat verschillende medicijn-
en en vooral de spuitstof op waren; even nieuw gehaald, wat wel prettiger was dan wachten bij zo’n 
rottende massa. Daarna weer terug. Toen was het ook gauw klaar en gingen we op huis aan. Om 
15.00 uur was het werk klaar. 
 
Tussenstukje: (tekening scannen) 
 
De eerste kruisjes op rechtse weg zijn de T.R.I.-posten die de spionnen het wachtwoord vertelden en 
door een smoes van de spionnen inrukten waardoor wij vrij passeerden. De anderen boven zijn 
gebleven maar hebben ons niet gezien. Huis 1 zijn wij ook gepasseerd. 2 Hebben wij laten liggen, 
evenals 3. In 4 lag de vrouw met kinderen en 4 doden. In 5 lagen 13 doden. Om het huis staan onze 
mannen met als pijltjes hun vuurrichting. De brens als rondjes met hun vuurrichting, de kruisjes erin 
zijn de 16 doden. Mijn bren was de linkse. Tegenvuur kwam vanuit de linkse wand van huis 4 en de 
T.R.I.-linie achter het huis. De vijand heeft ook meteen 2 lichtkogels afgeschoten, blijkbaar voor 
versterking, waardoor wij ook snel terug moesten. 
 

 
Ziekenhuis van Pekalongan. 

 
Vrijdag, 12 September 1947 - Pekalongan 
Het is onze wachtbeurt weer vandaag. Gisteravond om 18.00 uur moest ik naar het hospitaal om de 
gehele nacht met 3 man daar te staan. Maar de andere 2 zouden na komen. Ik zocht een goed 
plaatsje.  
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Even later komt er een innemende stevige boy buiten met een verband om zich heen. Ik zeg: “Apa 
silit”. “Pelor toean”. (kogel) en hij wijst op de bren. Ik vraag hoe het komt. Hij was bij de T.R.I. en 
vluchtte voor de Hollanders bij de opmars. Even later komt er nog een bij, een ABRI (Angkatan 
Bersenjata Rep. Ind.- Republikeinse strijdkrachten) en een jongen die eieren zit te bakken, blijkt ABRI-
sergeant te zijn. Het zijn helemaal niet de ongure extremistische types. Maar jonge innemende kerels, 
die blij zijn er zo te zijn afgekomen en in het hospitaal blijven werken als ze beter zijn. Ze zijn verplicht 
geweest, de T.R.I. had hun van de Technische School gehaald.  
Even later komt ook de oude Hollander erbij, die wij uit Bandar haalden en daarmee is wel het meest 
tegenstrijdige gezelschap bijeen dat ooit op Java een gesprek voerde. De oude heeft het onder de Jap 
enorm slecht gehad en was onder het merdeka verplicht zijn plantage te beheren, al is hij niet slecht 
behandeld. Hij was getrouwd geweest met een Javaanse die echter bij zijn thuiskomst uit het kamp 
een ander had. Dat is trouwens heel gewoon en zou iedere inlandse gedaan hebben. Een inlander 
mag 14x trouwen en scheiden en van dat recht wordt druk gebruik gemaakt. Dit volk drijft op zijn 
hartstochten.  
Later toen ook de andere jongens kwamen, gingen wij voor zitten, waar ook de beterende soldaten 
zaten. Om 22.00 uur werd het stiller en ging iedereen naar bed. Er kwam een zuster voor de 
nachtwacht. Dat is voor de inlanders. De soldaten zijn van ons bataljon en hebben eigen verpleging. 
Na 00.00 uur hebben wij de wacht verdeeld, een op post en 2 gingen de Hollandse zuster gezelschap 
houden. Zo was de wacht vlug om, veel last van slaap had ik niet, dat schijnt gelukkig iets beter te 
worden. Ook ’s morgens heb ik niet eens lang geslapen en ben verder niet meer uit geweest. 
 
Zaterdag, 13 September 1947 - Pekalongan 
Weer een patrouille, gewoon lopend door de omliggende kampongs, een behoorlijk eind en wij waren 
blij thuis te zijn. Er was niets te beleven en ook niets nieuws te zien. Ook de Javaanse vlakte heeft 
een geweldige afwisseling maar het komt allemaal op hetzelfde neer.  
De laatste dagen ben ik eindelijk eens in staat de stapel post door te werken die ik nu al vanaf het 
begin van de actie heb liggen. Ik had geen tijd om te beantwoorden. Het begint nu te minderen, nog 3 
naar Rotterdam en 1 naar Hoorn en de oude brieven zijn op.  
 
Zondag, 14 September 1947 - Pekalongan 
De wacht zit er weer op. Vannacht moest ik met een ploeg in het wachtlokaal slapen om uit te rukken 
als onze kampongspionnen verraad in hun kampongs kwamen melden. 
Maar wij hebben rustig kunnen slapen. 
Vanmorgen van 7.30 tot 11.00 uur wacht aan de weg gehad, waar een stel Hollands sprekende 
Chinezen en  een Memadoneese  zendeling mij gezelschap hielden, hopend op een lift naar Pema-
lang, Tegal of Cheribon.  
 
Maandag, 15 September 1947 - Pekalongan 
Zo is het rustig en zo breekt de hel los. Een nachtpatrouille naar Semarang en een halve dag heeft het 
in mijn hoofd gebonsd: “Mama matti, Mama matti” (moeder dood). Nooit zal ik dat vergeten. Gillende 
kinderstemmen in de allergrootste menselijke nood, woorden gillend uitgestoten, in gierende uithalen 
en in mijn verbeelding zijn nog steeds kleine kinderen die na 5 minuten van moorden hun moeder 
vinden, doorzeefd en badend in bloed. “Mama matti!” Mijn bloed stolde. In die woorden ligt heel de 
tragedie van deze vreselijke strijd zonder genade. Ik heb de R.A.F.-vliegers benijd die hun bommen 
wierpen op Duitsland, ook zij deden wat nodig was, maar zij hebben het gierend geschreeuw, erger 
dan de grootste doodsangst, niet gehoord. Wij wel, en daarom wil het niet uit mijn hoofd: “Mamma 
matti”.  
 
’s Middags was ik even de stad in gegaan en ontmoette op weg naar huis mijn Chinese kennissen, 
waar ik mee naar huis ging. Er waren nog 2 van onze jongens. Wij aten er heerlijk rijst met wel 20 
bijgerechten, het heerlijkste middagmaal wat bestaat.  
Het werd over negenen toen wij naar huis gingen. Bij de staf stonden 2 vrachtwagens. Het was of ik 
een voorgevoel kreeg, het was wel waar, de jongens waren zich aan het kleden. Ik moest ook mee en 
in spanning was er op mij gewacht. Ik had echter nog tijd genoeg en was ruim op tijd klaar.  
Er moest een T.R.I.-post omsingeld worden. Met 60 man die de gewoonte hadden uit te breken en 
dan op hun beurt te omsingelen. Het moesten dus goede troepen zijn waarmee niet te spotten viel. 
Het was stikdonker en het regende zacht, terwijl alles nog dreef van de stortvloed even te voren toen 
wij uitgingen. Stil ging het langs het station, man achter man en rechts om de hoofdstraat naar 
Kedoengwoeni. Al heel lang hadden wij gelopen toen wij naar links zwenkten. Ik had al lang natte 
benen en lette er op het slechte pad niet op dat ik steeds tot de enkels wegzakte. Ik was op hoge 
gymschoenen die niet waterdicht waren en op Jantje na, wiens spijkerschoenen kletterden als 
schoten, liep alles op rubberschoenen. Het blubberpad liep langs een muur, blijkbaar van een 
vernielde fabriek, waar geen eind aan scheen te komen. Het was een aardig avontuurtje. Wij 
rekenden erop dat de vijand al lang van onze komst wist. Ik rekende dan ook dat het eerder 
verdedigen als aanvallen zou zijn als er iets gebeurde. Verder liep het pad langs een heg waar de  
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huizen nogal veraf stonden. Zacht rammelden de uitrustingen en af en toe werd er iets noodzakelijks 
gefluisterd, wat echter in de stille nacht nog duidelijk klonk. Het ging naar rechts over een dijkje waar 
een kali langs ruiste. Het pad was geweldig glibberig en ongelijk, zodat het een toer was om het 
evenwicht te behouden met de bren op de nek. Zo kwamen wij aan een brede maar lichte 
bamboebrug. Recht voor de brug staande was er op 4 meter iets lager een kampong, naar rechts op 
40 meter recht vooruit op 100 meter. Voor de brug hielden we halt. Hier lag de ID, die de zaak op touw 
had gezet. Wij namen stelling. Ik lag naar voren gericht, de rest naar achteren. Voor de achterkant 
lagen wij slecht, op de dijk, geen 4 meter van de donkere begroeiing, waaruit af en toe hoesten of 
kuchen klonk. Blijkbaar van slapende bewoners, maar je kon niet weten, alles was even geheimzinnig. 
Er hing een spanning alsof er iets op til was, waardoor eenieder goede zin had.  
Plotseling komt een licht aanwiegen van voren. Ik vraag mij af wat het kon zijn. In die kampong moet 
toch de 60 T.R.I. zitten. Vlak buiten de kampong dooft het licht. Even later gaat onze groep over de 
brug die nogal kraakt. Het is echter ver genoeg buiten de kampong en een sluis maakt nogal kabaal 
met vallend water. Met ID zijn wij nu 30 man sterk. Wij moeten rugdekken en gaan als laatste over de 
brug, op het pad gaat onze sectie weer voorop. Van mond tot mond wordt gefluisterd: “Het 
wachtwoord van de T.R.I. is, Kota Kawat. De spanning stijgt. Zouden wij langs de wachtpost het 
vijandelijke kamp binnen moeten, wat moest de man met het licht, zou de T.R.I. nog van niets weten? 
Voor een bruggetje zitten 2 ineengedoken gestalten met een geweer in inlandse baadjes 
(kledingstuk), het zou T.R.I. kunnen zijn, maar zal wel ID zijn. Over een paar boomstammetjes als 
bruggetje komen wij in de kampong. Op een smal pad tussen struiken en bomen, geen 2 meter ver, is 
te kijken, er komt door; “bij een aanval naar beide zijden schieten”. “Op dit paadje”. Aangevallen 
worden betekent tegen elkaar schieten op 2 meter afstand en een bren heeft geen bajonet. Ik ben nu 
blij met de lange klewang en voel wel 4 keer of ik hem eruit kan halen met 1 hand, terwijl de bren op 
mijn schouders ligt. Het moet best kunnen, zodat ik mij heel veilig voel en vind het best interessant.  
Wij passeren een huis dat opzij een fel licht geeft. Dat klopt niet, dat heb ik nog nooit van een 
kamponghuis gezien. Binnen zit men te praten en ik verwonder mij dat ze niet eens het passeren van 
30 man horen. Zo komen wij bij een klein complex woningen. Een huis links tegen de weg aan, donker 
en stil, 3 naast elkaar met 3 a 4 meter tussenruimte. De middelste op 3 de rechtse op 6, de linkse op 
ruim 10 meter van de weg. Alle 4 zijn het grote stevige huizen. In de 2 voorste rechts brandt licht en 
de rechtse daarvan heeft de voorste deur half open terwijl achter de 2

e
 deur duidelijk gesproken wordt. 

Zo duidelijk is het minste gekraak van binnen te horen dat wij niet begrijpen dat men daarbinnen niets 
van ons bemerkt zou hebben. Ieder heeft wel wat aan zijn lichaam wat geluid maakt. 30 Paar voeten 
maken zelfs op klei geluid en er wordt veel gefluisterd. We moeten de huizen omsingelen en ieder 
moet zijn plaats innemen. ID 2

e
 en 3

e
 sectie gaan naar rechts, staf middenvoor, de eerste sectie links 

naast het voorste huis. Stil sluipen wij langs de wand achter een bosje pisangs om en gaan daar half 
voor liggen. Wij liggen op een open plek en zo donker is het niet of men is dan zichtbaar. Vier meter 
liggen wij naast de wand van het voorste huis. Vier meter voor het linkse ruim 3 meter is er vrij tussen 
de huizen waar ik in de duisternis kijk. Dat is mijn vuurrichting en de deur opzij als ze eruit komen. 
Daarom neem ik de bren in de heup op de knie. Liggend kan ik de deur niet krijgen, is te hoog. Ik 
vraag mij af, wat zou er in zitten. Het gaat zo makkelijk en meteen hoor ik van de achterkant of is het 
een T.R.I.-officier “Vuur!”. Mijn bloed stolt, een hel barst los. Uit de wand naast mij schieten 
vuurstralen. Voor mij uit het duister vuurstralen. Er komt niets uit de deur. Wie schoot eerst? Als ze 
vluchten gaan ze achter uit. Het schiet allemaal in 1 seconde door mij heen. Ik leg meteen languit en 
heb al gespannen, wringend met mijn schouder maait de bren het open stuk af. De vuurpitten 
tegemoet, op een halve meter boven de grond. Ik ben dolblij dat er geen vuurstralen schieten uit het 
huis waar wij zo dicht voor liggen, open en bloot en dat is niet omsingeld. Alles gaat razendsnel. Als ik 
1 houder leeg heb is het stil voor de 2

e
 erop staat. Aan de andere kant zijn onze jongens in de weer. 

Af en toe klinkt een schot, al is allang “ophouden met vuren” gecommandeerd door de adjudant. Ik 
vraag me af of er geen eigen jongens achter waren. De ID zijn optreden in groepsverband gewend en 
ik heb goed gemaaid daarachter. Ik lig nog te trillen als een riet en mijn keel zit dicht. Ik was niet 
bedacht op deze hel en hoeveel kogels hebben wij per ongeluk gemist. Mart vraagt op commando-
toon; “ Al nieuwe houder op, houd die kort daar in de gaten Jantje” Met een bovenmenselijke macht 
probeert hij zijn stem op peil te brengen, de angst af te schuiven. Dat is de hele bedoeling van het 
commando, maar het lukt hem en geeft ons steun. Het heeft allemaal nog geen 2 minuten geduurd. 
Wij moeten terug op weg. Als er nu een aanval in de rug komt zitten wij om het hele huis. Wij zijn 
eerst, een paar hebben het huis naast ons doorzocht, anderen zijn nog met het rechtse bezig. 
Daarvoor tilt men aan een dode of gewonde. Van wie? Ik weet het niet. Op de weg nemen wij stelling 
naar alle kanten. Nog geen minuut lig ik daar, als uit het huis naast ons, langzaam een gehuil opstijgt 
wat snel groeit tot een huilende kinderschaar. Huilend, gillend af en toe met uithalen die je hart kapot 
scheuren, klinkt er, steeds weer dat ene; “Mama matti, mama matti”. Dan weer als een gierende 
uithaal van woedende wanhoop, dan weer zacht wegstervend in een lange snik, “mama matti, mama 
matti”. Wel duizend keer is het mij door het hoofd gebonsd. Nooit van al wat ik zag, zag of hoorde ik 
zo’n verscheurende wanhoop. De diepste wanhoop van mensen die meer verloren dan hun leven en 
dit waren kleine kinderen. Het geluid bracht het visioen voort, zoals ik het steeds weer voor me zie. 
Kinderen die rustig slapen om gewekt te worden door het geluid van 50 wapens minstens en die als  



 336 

 
het stil is langzaam over hun radeloze schrik en angst komen en naar hun moeder rennen, om die te 
vinden in bloed, doorzeefd. Een paar jochies van 2 en 5 enkele meisjes van 2 tot 10 jaar. Ik weet niet 
of het zo was, slechts onze sergeant is binnen geweest voor de kinderstemmen begonnen, maar hij 
vertelt niet wat hij zag, kon het niet.  
 
Ook een van ons bleek dood te zijn, maar er werd niet meer gesproken dan nodig. Ik wist niet 
wie, van ons of de ID. Door de vijand of eigen vuur, dat kon zo licht gebeuren in de duisternis. Zo 
gingen wij terug. Het eerst gepasseerde huis was nu ook donker. Ik vroeg mij af, die kinderen, die 
vrouw, die een van ons, is het deze nacht waard geweest? Is er wat bereikt? Dubbel uitkijken was het 
nu. Een verbeten misschien wanhopig woedende vijand kon in hinderlaag liggen en onze jongens 
droegen een dode, die nog kón leven. Zo kwamen wij op de grote weg. 2 Lichtkogels gingen omhoog 
en de auto’s kwamen uit het duister aanzetten en ging het op huis aan. Toen eerst hoorde ik dat wij 
een groot succes hadden geboekt. Het rechtse huis bleek bij de doorzoeking vol lijken te liggen, ze 
moeten totaal verrast zijn geweest. Het was voor mij een hele verademing dat te horen. Er is niets aan 
te doen als de T.R.I.-vrouwen en kinderen in hun huizen bergt, maar als wij nu alleen de vrouwen en 
geen mannen geraakt hadden, was dat toch een ellendig idee geweest. Pas vanmiddag hoorden wij 
precies de uitslag. Vroeg in de morgen was de ID er weer heen gegaan en had 33 doden gevonden, 
een ongelooflijke hoeveelheid, waarvan er 16 buiten lagen. Achteraf is het zo gegaan; De man met de 
lamp was een van onze spionnen die het wachtwoord kwam brengen en meldde dat op een ander pad 
een wacht stond. Volkomen onbemerkt hebben wij de huizen in hoefijzervorm afgesloten. Mijn bren en 
die der 3

e
 sectie aan de uiteinden, zodat die vuur achterom gaven. In het rechtse huis ging de lamp uit 

net voor het commando “Vuur”. Ze moeten het toen dus bemerkt hebben dat er verraad was en zijn 
gaan knielen, waardoor onze jongens die op 50 cm hoogte het huis doorzeefden, praktisch alles 
raakten. Een lag zelfs met een gasmasker op en sommigen denken dat het een Jap geweest is. Toen 
het vuren begon, moeten de mannen uit het middelste en misschien ook het linkse huis in paniek naar 
buiten zijn gerend, nog enige schoten op ons lossend door de ramen. Ze konden echter geen doel 
treffen omdat wij te laag lagen. Dat neem ik aan, gezien de vlammetjes uit de muur. Buiten zijn die in 
stelling gegaan tussen de pisangs. In het donker hebben wij dat niet gezien. Ze zijn precies gaan 
liggen waar ik met de bren op schoot, geen 30 cm boven de grond. Ze moeten nog veel vuur op mijn 
mondingsvlam gegeven hebben. Achteraf moet ik heel wat kogels om mij heen gehad hebben. Mijn 
roffels in het donker moeten een bloedbad aangericht hebben, minstens 16 lagen er daar doorzeefd  
plus degenen die weg zijn gekomen met een kogel in hun body. En dat met een houder van 25 
patronen. Ook de andere bren en een sten hebben in die richting geschoten maar niet zo precies op 
de plaats waar de doden op elkaar lagen. Natuurlijk waren de wapens al weg, de buit bestond uit 
enige handgranaten en klewangs, maar dat is minder. Al honderden keren heeft T.R.I. of andere 
groepen in de nacht een Hollands kamp overvallen. Soms met tweeduizenden een peloton. Het is de 
enige manier waarop ze werkelijk durven. Nog nooit hebben zij een kamp hoe klein ook, 
overmeesterd. Nog nooit ook was het Hollanders gelukt in de nacht ongezien een vijandelijk kamp te 
naderen. Meestal werd het verlaten gevonden. Dit is een slag die de overlevenden enorm zullen 
opblazen en waardoor geen enkele strijdgroep in de verre omgeving zich meer veilig zal voelen. Het 
zal zeker de terreur in ons gebied geweldig doen afnemen en veel groepen doen terugtrekken naar 
veiliger oorden. 
De gedode ID-er blijkt door een oud-Hollands karabijnkogel gedood te zijn, een T.R.I.-kogel dus. Wij 
hadden er geen oude KNIL-karabijnen bij. Wij waren bang geweest dat het eigen vuur was geweest, 
wat altijd erger is, temeer daar de man 5 kinderen heeft en al gauw aan demobilisatie toe was.  
Om 9.30 uur vanmorgen moest onze sectie aantreden om de dode naar Semarang te brengen. 
Met een flinke gang ging het op de stad aan. Het was niet zo warm als laatst en door de regens was 
het fijne stof van de wegen gespoeld, die nu wel droog waren maar niet zo vreselijk stoven. Vlot reden 
de auto’s door, maar ik merkte er niet veel van. Langzaam schoof de nacht weer voor mij “mama 
matti, mama matti”. Mooie inlandse meisjes, goed gekleed, met grote mooie ogen, om een 
geschonden gestalte, met bloed besmeurd. Dat beeld wilde niet wijken “mamma matti”. Het bleef 
dreunen en bonzen en later ben ik blij geweest dat de auto in de modder bleef steken op een 
kampongpaadje. Het was waar wij door de kampong om moesten rijden omdat een grote brug kapot 
was en even verder een kleine beneden in de kali lag. De auto moest opgeduwd om weer aan te 
slaan, maar de ander kon dat hier niet doen. Een hele groep inlanders die rijst sjouwden werd 
geroepen en het hele duwende stel erachter ging het vooruit en liep de motor al gauw. Ik was ook 
gaan duwen, dat geeft nu eenmaal een reuzenstimulans. De inlanders vinden dat geweldig, al zorgde 
ik wel een beetje naast de diepe modder te blijven. Als ze maar zagen dat wij ook hielpen.  
Toen de motor liep, gaf ik ze een pakje ‘Dowlat’ (tri-sigaretten), dat ik toevallig mee had. Dat 
intermezzo, het gehobbel door de blubber en door de kali, had aardig afgeleid en had de nachtelijke 
gebeurtenissen wat naar achteren geplaatst, terwijl verder langs de weg ook meer interessants te zien 
was.  
De begrafenis ging iets minder groot opgezet dan de vorige maal, maar even goed. Aan de rand van 
de stad ging een jeep van de MP voor ons rijden om de weg te wijzen. Op het kerkhof was alles klaar, 
zodat 10 minuten na aankomst de stoet het kerkhof opging. Wij hadden goede pakken mee, maar  
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geen tijd voor verkleden en zo in de oude, smerige pakken, zwart van het stof, deden wij mee aan de 
begrafenis, maar dat doe er tenslotte niets toe.  
Om 15.00 uur was het afgelopen en werd besloten meteen terug te gaan. Eerst werd nog even 
opgestoken in een van de beste hotels. Nog duurder dan het duurste in Bandoeng, met buigende 
bedienden en veel pracht. Tenslotte is zo’n ontmoeting met de beschaving schaars de laatste tijd en 
wel wat waard. Met volle snelheid ging het op huis aan, meestal 40 mijl, wat een enorme snelheid is 
op de wegen hier. Wij zaten nu in de wagen die de kist vervoerd had, een patrouillewagen met 
dubbele achterassen, de beste wagens die er zijn. De tweede wagen kreeg af en toe even pech maar 
het viel steeds mee en om 18.00 uur waren wij thuis, 202 km precies. Het kon best toe voor een dag 
en erg veel fut hadden wij niet meer. Ik had toch met eten, wassen en bren schoonmaken werk tot 
20.30 uur, toen zat de dag er op.  
 
Dinsdag, 16 September 1947 - Pekalongan 
 
Woensdag, 17 September 1947 - Pekalongan 
2 jaar 2-4 R.I, 2 jaar Kennemers en 2 jaar officieel soldaat. 
Wij waren de hele dag vrij, daar het de dag was voor de beveiliging van diverse auto’s en daaraan 
hadden wij gisteren genoeg gedaan. 
’s Avonds was er voor ieder 3 chocolade repen en een stuk taart. Om 19.30 uur was er een cabaret in 
de kantine. Het werd als altijd geopend door de dominee. Zonder hem is 2-4 niet compleet. 
Het cabaret bestond uit 2 harmonicaspelers en 2 die de stukjes opvoerden, een echt frontcabaret, wat 
overal kon optreden en door de afwezigheid van vrouwen niet gauw met moeilijkheden zit voor 
huisvesting en dergelijke. Met 4 man echter wist men er toch een prachtavond van te maken. 
 
Donderdag, 18 September 1947 - Pekalongan 
Verachting komt in de trekken van iedere soldaat hier als men spreekt over Holland en de Rode Kruis-
film ‘Werk van barmhartigheid’. Wat was ik blij in Bandoeng deze film te zien. Nu kon men dan in 
Holland eens zien hoe de werkelijkheid in Indië is en hoe dapper de Rode Kruis-zustertjes. De tijd ging 
door en niets hoorden wij meer van dit stuk realiteit. De actie kwam, verbaasd bekeek ik foto’s in 
Hollandse kranten. Hoe men rijk geklede inlanders afbeeldde en eronder zette, dat dat nu de ellende, 
zonder kleding levende bevolking was. En nu kwam van de week het eerste stukje over ‘Werken van 
barmhartigheid’. Ik wreef mijn ogen uit en las het nog eens. Toen ging er mij een licht op om dat 
bekrompen Nederland, heeft het dan niets geleerd? En nu is er meer over geschreven en worden de 
stukjes door de soldaten met verachting begroet. Nederland mag de waarheid over Indië niet zien, 
want het mocht eens slecht worden bij het zien van naakte kindertjes en zo goed als naakte 
volwassenen. Is dat nu het Holland wat zo trots is op zijn nuchterheid? Denkt men nu dat iemand 
slecht wordt bij het zien van zulke ellendige wezens? En als dat wel zo is, wat moeten wij dan in het 
koele Holland waar zelfs de hitte van de zomer lang niet zo gevaarlijk is als de tropenwarmte, die het 
bloed aan het koken brengt omdat het niet  versuft. Het is zo dat kinderen hier vele jaren eerder rijp 
zijn. Toch zijn het deze ellendig makende wezens niet die een gevaar voor een man vormen, maar de 
mooie inlandse vrouwtjes, die hun sarong tot op de grond dragen met lange mouwen en gesloten 
hals. Als men in Holland zo weinig vertrouwen heeft in de eigen jeugd, hoe durft men dan kwaad 
spreken van soldaten in Indië voor wie de verleiding te groot wordt. Wanneer zal men in het land toch 
de moed eens krijgen om de zaken te zien zoals ze zijn. Op alle gebied heeft de voorlichting 
systematisch een enorm onbegrip. Welke krant zou durven schrijven over het zo vreselijke “mama 
matti”? Kunnen de Hollanders er iets aan doen dat de vijand vrouwen en kinderen vóór zich plaatst? 
In welke krant heeft later gestaan dat de mensenmenigte langs de weg bij de opmars “Djempol” brulde 
omdat de Republiek hem dat aangeraden had. Dan zouden de Hollanders hen niets doen. Dat velen 
het echt meenden doet er niets toe. In het Javaanse brulden velen het alleen omdat het hen 
aangeraden was. Waarom verzwijgt men dat? Het zou toch te gek geweest zijn als men na 6 jaar 
negatieve propaganda het domme volk ons met gejuich ingehaald had. De meesten hebben ons met 
doodsangst in het hart zien komen en het zijn juist deze die nu het meest blij zijn met onze komst. 
Heel, heel weinig begrijpt men in Holland van wat hier gebeurt en dat is niet erg maar dan moet men 
ook niet steeds erover oordelen. Bovendien zijn wij geheel veranderd, hebben op bijna het hele leger 
een hele andere kijk. Heel veel jongens verlangen heel erg naar Holland. Ik ook wel maar zie het toch 
soms erg somber in. Wij weten weinig meer van Holland af. Kunnen met weinig mee praten over 
Indië, zullen wij niets dan wanbegrip ontmoeten? En bijna al onze opvattingen zullen voortdurend 
botsen met allen die wij in Holland ontmoeten. Zoals iedereen verandert die het leven in al zijn 
schakeringen heeft leren kennen. Zo zie ik het voor ons. Als de eerste dag thuis voorbij is dan zullen 
zij die een goed meisje of vrouw hebben, een stuk voor zijn, want heel zeker zullen honderden 
meisjes in hun zucht naar avontuur, wat bij meisjes nog erger is dan bij jongens, azen op jongens die 
zoveel weten te vertellen en zo vrij en vlot zijn. Heel zeker zullen de pas terugkomende jongens, die 
alleen bij deze meisjes een gewillig gehoor vinden, het even moeilijk krijgen als de Canadezen in mei 
1945 en dan ook zeker niet beter of slechter zijn. Nieuws is er niet veel, ik had van 22.00 tot 2.00 uur 
de wacht voor het huis vannacht en was verder vrij. 
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Vrijdag, 19 September 1947 - Pekalongan 
Ook vandaag waren wij voor het eerst geheel vrij. 1-4 Heeft rond ons gebied nieuwe buitenposten 
betrokken, dat verlicht ons geweldig. De post van 1-4 die in Doro gelegd is had al de eerste wacht een 
zware aanval. Niet prettig, want ze liggen in open pasarhallen, maar ze maakten een zware Vickers 
buit en zo gevangenen, wat niet mis is. Dit is in het gebied waar wij steeds hevige aanvallen te 
verduren kregen en deze aanval hadden ze te verwachten. Ook dit gebied kan nu schoongeveegd 
worden.   
 

 
Postkantoor van Pekalongan. 

 
Vanmorgen ben ik naar het postkantoor geweest, een pakket posten. Een tijd terug schreef Reini dat 
ze Koosje samen met mij een lectuurbak wilde geven, ik had toen net een prachtexemplaar gevonden. 
Het was door de T.R.I. achter gelaten in de villa’s waar wij de eerste keer in lagen. De anderen 
interesseerden er zich niet voor, omdat ze niet wisten hoe het prachtstuk mee te nemen. Ik heb ik er 
niet lang over na hoeven denken maar het voorzichtig uit elkaar genomen en nu de eerste helft 
verstuurd. De veldpost is aan de andere kant van de stad en niet veel open, zodoende heeft het wat 
lang geduurd, maar nu is het onderweg. De rest volgt over 2 weken. De gehele buitenkant van de bak 
is van prachtig mooi houtsnijwerk, zo vindt men het in heel Holland niet of het komt van hier. Het is het 
beste om als alles over is, het door een vakman in elkaar te laten zetten. Waar opzij de spijkers zitten, 
moeten daarop weer kleine dopjes hout aangebracht worden. Het handvat heb ik gebroken omdat het 
te lang was maar daar is wel een nieuw voor te draaien. Het snijwerk is gaaf en goed in elkaar gezet 
Het is  in Holland een enorm mooi en levensmodern stuk huisraad, al moet Koosje het niet als 
geschenk beschouwen, een gevonden iets geeft men niet als geschenk. 
 
Zaterdag, 20 September 1947 - Pekalongan 
Vanmorgen om 7.00 uur stonden wij met drieën klaar om er met de Nefis op uit te trekken. Het bleek 
dat wij naar Tegal moesten. De heenreis ging vlot. In ruim een uur waren wij over dat is niet mis want 
de weg is slecht en vol geïmproviseerde bruggen, terwijl het 63 km is. Wij moesten in verschillende 
hoeken van de stad zijn die behoorlijk groter is dan Pekalongan en geheel gaaf. Een mooie stad waar 
alweer veel te krijgen is op de pasar en dat zegt alles. In Indië draait het leven van eenieder of het de 
generaal, resident of baboe of bedelaar is, om de pasar en aan de pasar meet men de welstand van 
een stad. Brebes had geen pasar meer, zo arm was men daar, de mensen waren ook zonder leven en 
zeker zonder menselijkheid. Batang heeft een pasar waar het druk genoeg is. Buiten wat vruchten en 
rijst zou een Hollandse vuilnisman de rommel niet willen hebben die er te koop ligt. Maar in Tegal zag 
alles er alweer best uit en daar is dan ook een groot aantal mensen die er heel niet arm uitzien. De 
vaandrig van de Nefis waar wij mee uit waren, heeft steeds in Semarang gezeten, evenals de 
Menadonees, die bij hem was. Deze laatste heeft ook de Jappen en merdekka-tijd daar meegemaakt.  
 
Zondag 21 September 1947 - Pekalongan 
Er zit weer een nacht wacht bij de centrale op. Ik heb 5 uur kunnen slapen en voor eenmaal kan ik 
daar wel mee toe, anders zou ik weer niet naar de kerk gekund hebben als ik thuis was gaan slapen. 
Om 11.00 uur komt een van onze Chinese kennissen vragen of ik zin heb om mee te gaan vissen aan 
de haven. Dat betekende 3 km roeien en daar had ik reuze zin in. Vlug eten en scheren. Nog een van 
de jongens ging mee en bij de Chinezen thuis was al een soldaat die er heel veel komt. Eerst werden 
hengels en een schepnet gemaakt en toen naar de boot. Een Hollands model roeiboot, geweldig 
zwaar, ze hadden hem van de ALRI gestunt. 2 Peddels en 2 roeispanen die erg slecht waren.              
3 Chinezen en een heel klein jochie, 2 Hollands sprekenden en een Engelsman + 3 soldaten. 2 Man  
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aan de riemen, 2 passagieren. De boot draaide als een tol, ze konden geen spoor houden. Toen heb 
ik het eens alleen geprobeerd, dat ging beter. De boot had wel erg veel neiging om te draaien maar 
was toch te houden. Buiten de stad namen 2 het over, mijn handen werden al pijnlijk. Ik ging toen 
peddelen en hield zo de boot recht. Ik had verwacht dat het bloedheet zou zijn op het water, maar dat 
viel mee. Met hooien heb ik het wel veel warmer gehad en net als in Holland is de warmte op het 
water veel fijner. Dicht bij zee schoven wij een van de vele zijarmen van de kali in. Tussen de 
moerassen die hier uitgestrekt zijn en wemelen van de varkens. In de schaduw gingen wij vissen, er 
werd niet veel anders gevangen als garnalen door de kleine jongen en die werden weer gebruikt voor 
het hengelen op grote vissen. Na een tijdje nam ik zo’n hengel over en of het nu kwam omdat ik de 
hengel niet stilhield maar liet dansen, of dat het toeval was, ik had aanhoudend beet, echter nooit van 
grote vissen want ze beten alleen steeds het aas eraf zonder door te bijten. Om 16.00 uur zochten wij 
de haven weer op. Eigenlijk is dat de gewone riviermonding die over 1 km vol ligt met grote houten 
Japanse schepen, meest half gesloopt en lek. Er werden klappers gehaald uit de bossen aan zee, 
waarna het weer op huis aanging. Langzaam zakte de zon weg, het werd bliekstil, het water vlak en 
langzaam schoof het bootje tussen de oevers door. Als zoveel voorheen met de kano op een mooie 
zomeravond. Langs de oever stonden de moeraspalmen en af en toe een boom die haar takken tot in 
het water liet afhangen. Zo breed als een kanaal was de kali hier in vele bochten. Af en toe 
passeerden wij een ander bootje met Chinezen of soldaten of een inlands vissersvaartuig. Hier en 
daar lag een wrak van een Japanse schuit. Op de masten van de vele wrakken stond het rood-wit 
geschilderd als een symbool. Vergeten was de strijd in deze heerlijk vredige avond. Verder kwamen 
de kampongs, meestal van vissers met vele prauwen langs de kant. Kinderen, vrouwen en mannen, 
de donkere huid glanzend van water, zwommen stoeiend rond. Vrij als echte kinderen van de natuur, 
niet belemmerd door kleding en toch zal men zich hier nooit ergeren aanstootgevende toneeltjes. De 
seksen ziet men niet samen stoeien en pas in het water legt men de kleding af. Er wordt gezwommen 
voor het plezier van het zwemmen en gestoeid en gelachen om onschuldige dingen. Van de kant 
roept een vrouwtje ons toe; “Maoe tjinta” (ik wil je liefhebben). Wij terug “Maoe djoega” (willen wij ook 
wel) en lachend gaat het door.  
 
Plotseling kan hier de terreur losbarsten. De mensen in een angstig gillende paniek brengen, maar is 
het gevaar geweken en de rust teruggekeerd, dan leeft het volk weer zijn gewone gang van alledag en 
is de ellende vergeten. Dan is het vrolijk en uitgelaten als kinderen, zijn ze geestig zoals de 
Europeaan met zijn duizenden zorgen nooit kan zijn. Dan kun je de hele dag lachen om dit vrolijke 
bruine volk, wat geen blijvende zorgen kent. 
Zo kwamen wij thuis, brachten de spullen weg, maar gingen toen vlug door naar onze villa, want het 
was bijna donker en wij moesten op tijd thuis zijn. Het was een heerlijke dag geweest. 
 

 
Handelsprauwen in de haven van Pekalongan. 
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Prauwen-haven van Pekalongan. 

 
Maandag, 22 September 1947 - Pekalongan 
Vanmorgen om 4.00 uur stonden wij weer aangetreden. Een groot gebied moest doorzocht worden. 
Grote kampongs, niet ver van ons kamp, 1-4 zou die doorzoeken. Wij vormden een deel van de 
afsluitingslinie die om 5.30 uur voltooid moest zijn.  Op de auto’s ging het enige kilometers de richting 
Kadingnoemi uit, toen lopend een kampongpad in.  
In colonne ging het voorwaarts, wij waren voorste sectie. Na een kilometer waren wij aan de 
kampongrand en werd even halt gehouden. “Wat is dat?”, zegt Mart v. Etten en wijst op een slapende 
man die op een bank voor een huis ligt. Deze richtte even het hoofd op toen wij aankwamen, maar 
legde het meteen weer tussen de armen, alsof hij voorover lag te slapen. Ik drentel erheen en zie dat 
achter de bank naast de man iets staat, zijn muts erop. Ik strek mijn arm uit, de bren nog op de andere 
schouder, haal het mutsje eraf en voel metaal in mijn handen. Het gaat alsof een bliksemflits door mijn 
hoofd schiet; ”een KNIL-karabijn.” Gelijk maakt de man een reflex alsof hij wil opspringen. Hij gaat 
meteen weer liggen want achter mij staan jongens met dreigende bajonetten, dat wist ik niet. Met een 
hand aan de bren, de ander uitgestrekt over de bank was ik machteloos, vandaar dat mijn hart even 
stilstond. Ik trek het geval achter de bank vandaan. Het is een klewang, een Kortjan, zoals eens de 
soldaten en matrozen droegen die als eersten voor de Oost-Indische compagnie naar Indië kwamen. 
De man richt zich nu kalm op en zegt: “tida djaga toean” (ik heb geen wacht). Het tekent de inlander 
als een klein kind, dat als moeder thuis komt hard aan komt lopen en zegt; “ik heb echt van de suiker 
gesnoept”. Wij hadden immers bijna geen reden om te denken dat het iets anders zou zijn dan een 
inlander die liever buiten dan binnen sliep. Hij wordt stevig gebonden. De ID zoekt wel uit wat het is.  
Wij nemen onze stellingen in langs de kampongrand. Ons front met de bren is van west tot noordoost. 
Pal noord ligt een kampong op 800 meter, 500 meter breed en aan weerszijden verre vlakten. West 
ligt de kampong waar niets uit mag op 5 á 600 meter. 1-4 betrekt stelling ‘W’ naast de noordelijke 
kampong maar is er nog niet. Van west komen rijen mensen met manden en pikolans op weg naar de 
pasar. Misschien weten ze nog van niets. Ze lopen eerst een stuk naar ons toe, zwenken dan naar 
links en even verder naar rechts, zodat ze achter ons op de linie stoten die ze vast houdt. Enkelen 
echter gaan rechtuit voor de noordkampong langs. Dat is ons front, maar 1-4 is er nog niet. Uit deze 
kampong zelf komen hele stromen. Wat moeten wij doen? Op 700 meter is alleen met kogels de 
massa tot stoppen te brengen en uit de noord-kampong mogen ze weg. Laten gaan maar. Even later 
echter loopt een man in een geheel wit pak die richting uit. Even later een in zwart broekje met niets 
bij zich, dat wordt te gek. Ik neem stelling, heb pracht zicht, Mart van Etten vuurt, op zo’n afstand mist 
een geweer toch. De witte zet het op een lopen: “fout”. Ik richt zorgvuldig en vuur. Dan de ander, het 
eerste schot gaat blijkbaar vlak langs hem. Hij laat zich tenminste plotseling vallen maar niet als 
iemand die geraakt is. Dan is het meteen over met geloop voor ons langs. Even later neemt 1-4 
stelling en vangt alles op. Geen mens probeert tussen ons door te komen. Het wordt rustig, af en toe 
klinkt een schot of brenroffel ergens uit de kampongs die men doorzoekt of kruipt een dikke rookzuil 
de lucht in. Dan wordt het huis van een pelopper verbrand. Zo gaan enige uren van saai wachten 
voorbij. Plotseling loopt er in het noorden iemand rustig over de sawah. Het is de weggedoken vent  
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die denkt dat wij er vandoor zijn. In de verte doen de jongens van 1-4 geagiteerd. Ze kunnen niet 
schieten zonder ons in gevaar te brengen, wij ook niet zonder op hen te vuren. Wij laten hem lopen tot 
duidelijke ergernis van 1-4 die denken dat wij een buit laten gaan, maar als hij over het noorden is 
geef ik vuur. Het is niet makkelijk raken op 700 meter al lig ik gunstig. Hij duikt weg maar loopt even 
later weer hard door. 1-4 Komt in actie, een jongen holt hard op de vent toe. Ik vuur nog eens, dito 
uitwerking. De soldaat haalt in maar de vent weet de weg en loopt nu ook hard. Nog een roffel, weer 
duikt hij weg. De soldaat is al op 100 meter als de vent weer opstaat. De jongen knielt nu even en 
schiet, ik kan niet meer vuren. Hij is uit mijn gezicht maar het is blijkbaar niet meer nodig.  De 1-4 man 
loopt tenminste niet hard meer. Toch heeft die niet getroffen want even later komt hij met de 
gevangene terug. Een mooi staaltje van samenwerking. Om 13.00 uur kan de helft van ons weg maar 
wij nog niet. Het is doodstil op ons veld, het wordt warm en nog meer vervelend. De kantinewagen 
brengt wat afwisseling met limonade, zuurtjes en een paar goede sigaretten. Eindelijk om 15.00 uur 
kunnen wij ook inrukken. Als wij bij elkaar zijn komen de jongens enthousiast naar mij toe; “Je hebt 
een prachtvangst gedaan vanmorgen. Het is de grootste moordenaar uit de omgeving, die heel wat 
Chinezen en ook inlanders vermoord heeft. Hij had werkelijk geen wacht maar moest daar een half 
uur staan.”  Wij bekeken het zwaard en werkelijk, er zit nog bloed aan. Wie weet hoeveel mensen met 
dit lange mes gedood zijn. Nu is het een kostbaar stuk oorlogsbuit. Voor een groot deel is het een 
vervelende dag geweest, maar niet zonder succes en gezien de honderden mannen die 1-4 uit de 
kampong heeft gehaald, zal ook die wel een aantal peloppers hebben, dat zoekt de ID ook wel uit. Dit 
ondoorgrondelijke volk zoals men wel beweert, praat zich dadelijk vast. 
 
Dinsdag, 23 September 1947 - Pekalongan 
Een vrije dag vandaag en niets te beleven. 
 
Woensdag, 24 September 1947 - Pekalongan 
Ik had de wacht gisteravond om 18.00 uur bij het hospitaal met drieën afwisselend tot de morgen. 
Toen wij aankwamen stond er een Jeep van 1-4 met twee inlandse jochies van 11 jaar, zwaar 
verbrand. De een bijna geheel tot de middel, de andere de benen tot aan de knieën. Ze waren een wc 
aan het schoonmaken geweest en een had te vlug een lucifer in het gat gegooid terwijl de ander nog 
aan benzine gieten was. De ergste werd opgenomen maar de ander begon erg te huilen omdat zijn 
ouders niet zouden weten waar hij bleef. Men zat er even mee want het was buiten de stad. Toen ben 
ik even weg gegaan met de bren. De jongen kon nog lopen, zijn voetzolen waren gaaf maar beide 
benen zaten geheel in het verband. Hij begon weer te huilen toen zijn moeder er aan kwam en die 
ook, maar hier is men leed vlug vergeten en men kan veel pijn verdragen. 
Om 19.00 uur kwam bericht: “Pakken morgen, om 6.00 uur vertrekken naar Bandar”.  
 

Het kamp Bandar, links de gevangenis. 
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Donderdag, 25 September 1947 - Verhuizing naar Bandar 
Op 18 september verleden jaar kwamen wij in Tjikalong. Een jaar en een week later is het nu en voor 
het eerst zitten wij weer in vrijwel dezelfde omstandigheden. Een klein stadje in de bergen als vooruit 
geschoven voorpost. Bandar naast Doro, het lastigste plaatsje uit het gebied van Pekalongan. Niet ver 
van de kust beginnen de heuvels, die langzaam en regelmatig oplopen tot aan de toppen van de 2000 
meter hoge bergketens in de verte. Bandar ligt ongeveer in het midden, omgeven door ronde berg-
ruggen met scherpe, diepe ravijnen. Afwisselend en mooi. Wat dit stadje ons zal brengen weten wij 
nog niet.  
 
Om 6.30 uur verlieten de auto’s Pekalongan langs dezelfde weg waarlangs wij eens met de auto’s vol 
Chinese vrouwen en kinderen uit Bandar weg gingen. We gingen er nu heen. In het stadje moesten 
wij een paar uur wachten op de auto’s van 1-4 die de huizen moesten ontruimen. Het mooie drukke 
stadje, zoals het was toen wij er voor het eerst kwamen, was nu een doods verlaten oord. Zo schoon 
leeg geplunderd heb ik zelden een kampong gezien. Het grote Wodono-huis waar wij toen de T.R.I. uit 
verdreven, was nu platgebrand, met nog enige grote villa’s. Van verveling gingen de jongens met 
grote koevoeten een grote brandkast open breken die het vuur overleefd had. 3 Uur werken, toen was 
het ding open, wat natuurlijk leeg was, maar dat hadden wij wel verwacht, het was alleen verveling. 
De gebouwen waar wij nu liggen kunnen er mee door. Voor ons lag de ‘Tentara rajat tani.’ Blijkbaar 
hebben ze behoord tot de theefabriek er tegenover, die gedeeltelijk verbrand is maar waarvan de 
vitale kostbare reuzenmachines niet hebben willen branden en in prima staat zijn en blijkbaar niet ver 
voor de oorlog nog nieuw. 
 
Voor vandaag is de stemming niet erg best, de gebouwen zijn vrij goed maar er staat veel struikgewas 
om. Water moet een kilometer ver gehaald worden uit een ravijn bij een installatie die kapot is. Met 
veel moeite is zo wat water voor de keuken te krijgen. Wij moesten 500 meter lopen om ons in een 
smerige kali te wassen waar wij even vuil uitkwamen als wij erin gingen. 1-4 heeft totaal niets aan het 
kamp gedaan, terwijl ze er al een week lagen en niet wisten hoe lang het kon duren. Mij staat het hier 
wel aan, ik geloof dat er iets van te maken is. De motor van de waterinstallatie is beslist vlug te maken 
waarna het hele stadje waterleiding heeft. Ook de aggregaat in de fabriek is wel te repareren 
waardoor wij elektriciteit hebben. Een groep koelies kan het omringende terrein schoon hakken en de 
vuile bende die 1-4 achter liet, wat opknappen. Dan nog een kleine kantine, prikkeldraad en 
schijnwerpers om het kamp en het is hier best uit te houden. Misschien is het zo ver te krijgen dat de 
bevolking terugkeert en is ook de veiligheid in de omgeving te herstellen, maar dat zal moeilijker zijn 
dan in Tjikalong. De vijand is hier veel hardnekkiger. 1-4 Heeft hier echter in de week dat ze hier zaten 
geen enkele aanval op het kamp gehad, dat is een goed teken. 
 
 

Ingang van het kamp Doro (passar). 
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Doorkijk in kamp Doro. 

 

Zij-aanzicht van kamp Doro. 
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Passar te Doro. 
 

P
assar te Doro. 

 

Vrijdag, 26 September 1947 - Bandar 
Vanmorgen hadden wij patrouille. De bedoeling was om 6.30 uur te starten maar het werd 8.00 uur. Er 
moest eerst water gehaald worden voor thee, zonder thee kan men geen patrouille lopen. Eerst dacht 
men nog genoegen te nemen met een flinke kom voor het vertrek en bij thuiskomst weer, maar later 
was ik blij een volle fles gehad te hebben. Hij is helemaal leeg geraakt op de niet lange, maar zware 
tocht. Het begon al met 2 diepe ravijnen waarna wij al hijgden als dampige paarden. Er waren overal 
veel pikolandragers op de weg, meestal met een soort vet of tabak, inlandse tabak die eruit ziet als in 
zwarte teer gedrenkte lijnkoeken. Wij hebben weinig verdachts gezien. 2 Mannen uit een slecht  
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bekend staande kampong werden meegenomen voor inlichtingen. Ze werden goed behandeld, zagen 
er betrouwbaar uit. Bij een stalletje zat een man die beweerde tani te zijn, wat algemeen gelach 
veroorzaakte, net zo goed als dat een Hollandse kantoorpil zou zeggen boer te zijn. Maar de 
Republiek heeft ze dat blijkbaar geleerd. Iedereen zegt tani te zijn, voor de zekerheid is hij mee 
genomen om verhoord te worden. Bezweet en vies als wij waren met de zekerheid thuis geen goede 
wasplaats te hebben, was het wel moeilijk soms langs zwaar bruisende kali’s te lopen. Wij waren zo’n 
zware bergpatrouille niet meer gewend zodat ik totaal geradbraakt thuis kwam, maar dat went wel 
weer. Ook in Indië is hard werken af en toe gezond. Het sprookje dat een Europeaan dat hier niet vol 
houdt wordt door ons al lang niet meer geloofd. Op een belangrijk punt had de patrouille echter goed 
zijn nut gehad. Wij hadden nl. dichterbij een mooie schone kali ontdekt om te mandiën, daar ging nu 
iedereen naar toe, maar ik was er niet mee tevreden. De kali liep parallel met de kampong. Langs de 
weg was het eerst een 500 meter lopen, dan nog even naar rechts. Ik was er van overtuigd door 
achter het kamp om te lopen er veel eerder te zijn. De meesten vonden het teveel moeite maar met 
een kameraad zette ik door en ontdekte niet alleen een kortere weg, maar zelfs een heerlijk 
watervalletje, zodat het belangrijkste probleem met mandiën al stukken verbeterd is. Vandaag zijn er 
ook een heel stel koelies gekomen om het kamp beter in orde te maken. Ook zij zijn in de kleine 
gemeenschap opgenomen. 60 soldaten, 15 baboe’s en een 20 koelies in een afgelegen plekje op 
Java, in een stil verlaten stadje. Ieder heeft zijn taak, niemand kan gemist worden en in de eerste 
dagen moeten vele moeilijkheden samen gedragen worden. De soldaten beschermen het geheel af, 
zwermen uit om bescherming te bieden aan de omliggende dorpen. De baboetjes wassen de kleren 
en etens-pannen en als wij thuis komen van patrouille, zitten ze ons op te wachten, blij dat wij er weer 
zijn, terwijl de thee al klaar staat. Ze brengen de gezelligheid in ons rimboeleventje. De koelies hakken 
het struikgewas om het kamp om, branden gebouwen af, maken schootsveld en prikkeldraad-
versperringen en nog zoveel wat nodig moet gebeuren. Dapper draagt ook deze helft van bruine 
mensen de moeilijkheden en wie ziet hoe goed blank en bruin het op zo’n eenzame post samen 
kunnen vinden, die moet wel vertrouwen dat eens hier alles goed zal worden, als in Djokja een groep 
agitatoren is opgeruimd. Zo moest de eerste dag nadat wij ingedeeld waren en ieder onze plaats had-
den, gezorgd worden voor tempats voor de boetjes. Uit lege huizen werden rustbanken opgehaald. Er 
moest gemandied worden. De enige bekende plaats was een vuile kali, een stuk buiten het kamp. Dat 
kon alleen in ploegjes en gewapend. Het personeel loopt evenveel gevaar als wij en zo trokken met 
ieder groepje soldaten ook enige boetjes mee, die iets verder gingen staan te wassen. Toen er maar 
één bruikbare plaats bleek, stonden wij gebroederlijk naast elkaar te wassen, nood breekt wetten. 
Trouwens iedereen mag inlanders in een kali zien wassen. Het geeft niet de minste aanstoot en de 
boetjes hebben het volste vertrouwen dat wij hen beschermen tegen de vele slechte mensen. Ze 
kennen alleen goede en slechte mensen en wie ons kwaad doet is beslist slecht.  
De twee gevangenen die 1-4 achterlieten, waren slecht zeiden wij en ze bekeken hen als wij een aap 
in Artis, maar toen de gevangenen die wij vandaag mee hadden goed waren vonden ze dat toch veel 
fijner. Vannacht kwam het hele baboekorps angstig bij hun diverse heren en meesters binnen 
gevlucht. Er was een tijger bij hen binnen gedrongen. Meteen trok een gedeelte van de wacht uit om 
het dier te verjagen. Dat vonden ze geweldig en rustig gingen ze weer slapen. De wacht die op 
handen en voeten binnen gelopen was in het baboeverblijf, had er de lol van. Vanavond waren er 
weer nieuwe moeilijkheden. Ook de koelies moesten plaats hebben en ons kamp is beperkt. Er zijn 2 
getrouwde paartjes bij het bruine goedje en de rest is vrij, maar er was geen plaats om iedereen apart 
te houden, terwijl toch onze boetjes er niets voor voelden bij de koelies op 1 kamer te liggen. Nu 
moeten ze maar voor een nacht naast onze veldbedden op de grond slapen, dan liggen ze veilig. De 
hoeveelheid van jongens zorgt dat het ordelijk gaat. Morgen gaan wij een kamer voor hen maken. 
 
Zaterdag, 27 September 1947 - Bandar 
Avonturen zijn in dit land niet van de lucht maar vannacht vond ik ze beslist prettig. In een hele week 
kreeg 1-4 hier niet een aanval en wij hadden gisteren een patrouille, zo rustig als het maar kon. Toch 
zijn de hevigste gevechten in dit gebied steeds om Bandar en Doro geweest of er tussenin, waar ook 
Meindert viel. Daarom was ik blij dat ze zich vannacht kwamen melden. Ik kreeg al zo’n beetje het 
gevoel zoals de moffen het laatste jaar in Holland gehad moeten hebben. Geen van ons had ook maar 
het minst iets verwacht. Ineens werd ik wakker door geknal en gefluit, een al vertrouwd geluid. Ik was 
meteen goed wakker ook en realiseerde meteen dat onze kant nog rustig was. Bliksemsnel schoot ik 
onder de klamboe vandaan, pyjamajasje uit, broek, jasje en schoenen aan. Bren en uitrusting gepakt 
en de hoek van het huis om. Geen schot komt mij tegemoet. Even vlug de 10 meter naar de poort 
over gestoken, de bren in stelling en ik zit prinsheerlijk om ze te ontvangen. Schuin achter mij trekt de 
wacht vlug gebogen terug. Ik ben het eerste in stelling. De vijand presenteert weer mortiergranaten op 
100 meter van het kamp, zijn wij al gewend. Er klinken nog steeds schoten maar veel is het niet. Meer 
dan 20 schutters zijn er zeker niet en nog op flinke afstand aan de andere kant waar ze allen het doel 
kunnen doorzeven omdat de gebouwen zo laag liggen. Als ik al even zit te wachten en de spanning er 
voor mij al af is, duikt ineens een grote helm naast mij op, waar een zenuwachtig overslaande stem 
onder vandaan klinkt. Het is Mart, die niet zo vlug goed wakker was. Daardoor niets kon vinden en wat 
zenuwachtig is geworden. Kan iedereen overkomen die zo ruw gewekt wordt. Plotseling een  
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donderende slag. Ik duik automatisch in elkaar; “eigen vuur” klinkt het meteen. Ik dacht al dat de 
vijand richten geleerd had maar onze eigen mortieren beginnen te blaffen. Even later houdt het 
schieten definitief op en verkondigt een rode gloed omdat de terugtrekkende vijand haar woede koelt 
op lege kamponghuizen. Onze carriers ratelen uit en geven hier en daar salvo’s weg. Al gauw komen 
ze terug en is ook dit avontuurtje weer voorbij. De boetjes kijken nog wel wat angstig maar als ons 
hele stel lachend binnen komt is dat ook gauw over. Meteen begint de grammofoon van de officieren 
de afschuwelijkste plaat te kwelen die er bestaat. Dan kruipt het hele stel weer in bed om de door de 
heren extremisten gestolen slaap in te halen. 
 

Splitsing van grote kali, noord van Bandar. 
 

 Bandar, de bamboebrug over de kali. 
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Om 7.00 uur is het weer dag. Degene die de eerste wacht gehad hebben moeten met de auto naar 
Pekalongan. De tweede wacht heeft bewaking van de boetjes bij het wassen. Om 7.30 uur wordt de 
hele ploeg op de weg verzameld en gaat het ermee naar een kali aan de grote weg, die niet geschikt 
is voor mandiën maar prima voor wassen en 1-4 heeft er al een aantal tafels in gezet. Even later staan 
alle boetjes om de tafels het goed te kneden. Na een paar uur gaan we weer op huis aan met het 
beweeglijk en vrolijke stel. Want vrolijk zijn ze en vooral geestig. De hele dag kun je er mee lachen, 
dat is trouwens met koelies en inlandse soldaten dito. 
Na de middag is hard gewerkt om rond een afdakje, dat blijkbaar gediend had als plaats voor de 
republikeinse hospik, een schutting te plaatsen, zodat de baboes van ons peloton hun eigen kamer 
hebben. Dat is hier al heel gemakkelijk, enige platen gevlochten bamboe die overal te vinden zijn en 
een deur uit de fabriek en onze boetjes hebben een eigen kamer waar ze van niemand last hebben. 
 
Zondag, 28 September 1947 - Bandar 
Vanmorgen hadden wij weer patrouille. Gelukkig het noorden in waar weinig kans op de vijand is en 
het is ook geen lange patrouille geworden. Ik was daar deze keer maar heel blij mee. Mijn arm heeft 
infectie opgelopen waar ik nogal last van heb en waardoor ik de bren niet kon sjouwen en al helemaal 
geen zin had in een schietpartijtje. Jantje heeft deze keer de bren maar eens genomen en ik een 
geweer, net een veertje. De ID was mee en het hoofddoel was in diverse kampongs contact op te 
nemen met de bevolking om weer bestuur in te stellen en het economische leven weer op gang te 
brengen. Een zware tocht is het niet geworden, om 11.00 uur waren wij weer thuis. In de 
opmarsdagen was het steeds droog, maar de laatste weken regende het ’s nachts al veel en dat wordt 
langzaam erger. Vandaag dreigde het al vroeg, de hele dag was de lucht bewolkt en al op weg naar 
huis viel de eerste regen. Om 12.00 uur goot het op zijn Indisch en de hele dag is het bij vlagen blijven 
gieten. Een troosteloze sombere dag. De hele dag last van een stekende arm maakte het niet beter. 
Ook dat zal wel weer beter worden. Het kan niet altijd prettig zijn. 
 
 

Koffie-fabriek te Bandar 
 
Maandag, 29 September 1947 - Bandar 
Van 22.00 tot 00.00 uur had ik wacht, maar om 1.00 uur was iedereen weer wakker evenals 2 dagen 
geleden. Alleen schoten ze nu nog van veel grotere afstand en was er geen mortiervuur. Zonder een 
schot gelost te hebben gingen we na een kwartier weer naar bed.  De mortieren zijn nu echter 
ingesteld op het punt vanwaar de vijand schoot. Volgende keer kunnen ze warm ontvangen worden. 
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H
et huis van de Staf te Bandar. Links ligt de was te drogen. 

 
Dinsdag, 30 September 1947 – Bandar/Batang 
Vanmorgen was het weer onze patrouillebeurt maar de gehele nacht had ik niet geweten hoe te liggen 
door de ontstoken arm. Van zweerpijn kwam er zelfs een knobbel onder mijn arm die mij eerst wat 
bezorgd maakte, maar toch niets bleek. De patrouille moest met de auto een eind weggebracht 
worden en lopend terug. Voor beveiliging moest een brengroep mee terug. Dat kwam mooi uit zodat ik 
na een autoritje weer thuis was. Meteen naar de hospik. De zaak was door, maar het strakke verband 
had de zaak vastgehouden en zo’n pijn veroorzaakt. De verdere dag is de pijn best verminderd en nu 
zal het wel vlug beteren. Er zijn heel veel jongens met infecties. De patrouille had onderweg een 
varken geschoten dat meteen met de carrier werd opgehaald.  
Vanavond hebben wij heerlijk gegeten van het malse wilde varkensvlees. Het was een halfwassen 
beest en wild is nooit vet. Het was een muiskleurig beest met een lange spitse kop en grote 
slachttanden. Tot nu toe had ik op Java alleen zwarte wilde zwijnen gezien, grauwe veel  op Malakka, 
daar waren ze allen muiskleurig.  
 
Woensdag, 1 Oktober 1947 - Bandar 
Van 00.00 tot 2.00 uur had ik wacht . Het eerste peloton had een hinderlaag liggen omdat er alle kans 
was dat wij weer bezoek zouden krijgen. Deze keer echter hebben ze ons met rust gelaten. Ik werd 
hevig misselijk wakker. Wat limonade in de nacht maakte het niet beter, een te zoet goedje. Toen ging 
ik even naar de keuken thee drinken, die erg sterk en bitter was. Ik moest hevig overgeven en was 
meteen opgeknapt. Blijkbaar was het varkensvlees niet goed gevallen, wij zijn niet de minste 
vettigheid meer gewend.  
Om 7.30 uur ben ik met de auto mee naar Pekalongan gegaan voor beveiliging en meteen wat 
boodschappen doen. Het was wel weer eens fijn wat door het straatje en over de pasar te zwerven. 
Om 15.00 uur waren wij weer thuis, de elektromotor was gekomen zodat er vanavond elektrisch ligt 
was, een hele verbetering. 
 
Donderdag, 2 Oktober 1947 - Bandar 
Om 2.00 uur werden we door schieten opgeschrikt. Aan gevonden patronen die ze steeds verliezen 
hadden we uitgemaakt vanwaar de vijand steeds schiet. Dat is van de andere kant van het dorp zodat 
ze door alle huizen heen moeten vuren voor de kogels bij ons zijn. De mortieren waren al gesteld en 
zo gauw de eerste schoten vielen liep de schutter naar buiten en wierp er 5 granaten in. Na het 
afvuren schoot een vijand blijkbaar van schrik zijn hele wapen in een keer automatisch leeg. 4 
Seconden later zal hij nog wel harder geschrokken zijn, toen de granaten op de grond kwamen. Wij 
hebben nog wel even buiten gekeken maar het was geen moeite om in stelling te gaan. Overdag 
werden ook nog enige schoten gelost. Heel in de verte misschien moest het toch ook een aanval op 
ons kamp voorstellen. Toch had de vijand vannacht nog succes met haar geschroeide aarde politiek. 
Bij de eerste aanval staken ze hun eigen Indonesische huizen in brand waardoor ze voor ons het zicht  
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door de kampong verbeterden. Deze keer hadden ze meer vuren. Ze hebben het luik van een 
irrigatiehuisje weggehaald waardoor het water wegstroomde uit het stukje kali waar onze baboes 
wassen. Gelukkig zijn er meer en zelfs betere kali’s in de buurt. Heel dikwijls is de oorlog hier echt 
vermakelijk en doet het denken aan kinderen die Indiaantje spelen met echte kogels. 
 
Vanmiddag om 13.00 uur gingen wij op patrouille. Ik had vannacht precies een klok rond geslapen en 
voelde mij weer zo goed als maar kon met springveren in mijn benen. Dat had er de laatste week 
weleens aan gemankeerd en het bleek wel nodig. Het goot van de lucht maar dat doet het alle 
middagen, daar hadden wij op gerekend. In de zakken was alleen rookwerk in dichte metalen dozen. 
Het eerste stuk ging de weg af maar toen door kampongpaadjes, zo glibberig als spek en op een 
gegeven moment lag voor ons een ravijn van ruim 200 meter met beneden een 40 meter brede kali 
die zich woest een weg baande door de rotsblokken. Daar ging het door, zorgvuldig voetje voor 
voetje. Eerst zorgen dat je voet goed staat tussen de losse stenen onder water, dan pas kon je het 
lichaamsgewicht erop overbrengen. Al is het dan nog oppassen dat de sterke stroom je niet te pakken 
neemt. Toen moest de enorme klim naar boven gemaakt worden. Toen wij daar even rust hielden 
werd ons onze moeite tenminste door een zeldzaam uitzicht beloond. Het was even droog geworden 
en helder. Het groen blonk in volle pracht. De natte grond ertussen kwam donkerbruin scherper uit. 
Met de natte sawa’s als chocolademelk. Het enorme ravijn slingerde zich tussen de tamelijk steile 
wanden door, aan een kant bestaande uit terrassen. Aan de andere kant uit kale ladanggrond (weinig 
vruchtbare grond) of dun bos. Verderop wordt het snel ondieper om in de verte geheel verloren te 
gaan in de vlakte met niet ver erachter eindeloze zee. Naar het zuiden splitste het ravijn zich en 
slingerde het zich in vele gleuven tegen de bergen op, waarvan alleen de voet te zien was. De rest 
ging verloren in de laaghangende wolken. 
Af en toe moesten wij weer door kleine kali’s en kampongs tot plotseling in een kampong de schoten 
losbarstten, het bleek eigen vuur te zijn. Onze sectie was deze keer eens achter zodat ik op een na 
laatste van de colonne was. Dat is niet plezierig, je weet nooit wat gebeurt en het loopt zwaar. Alle 
voorgaande voeten hebben de paden nog glibberiger gemaakt en als ze alleen een helling genomen 
hebben is het moraal vernielend om die nog te moeten nemen. Deze keer echter was het téveel 
uitkijken om daar erg in te hebben. Later kwamen 4 ravijnen na elkaar. Een was een brug over, bij de 
tweede was de brug al jaren weg, die was ± 15 meter breed met enorm sterke stroom door een groot 
verval. Van de derde was de brug verbrand, met wat voor doel mag Joost weten. De weg is voor 
legermateriaal onbegaanbaar, te steil en een en al rotsblokken, achtergebleven na uitspoeling. Wij 
kunnen voor een keer wel door de kali maar de kampongmensen hebben er alle dagen last van. Het 
was een 4 meter breed kalietje met vaste bodem. Nog lastiger dan de losse rotsblokken daar het 
enorm ongelijk was en je er bij het verzetten van je been nooit wist wanneer je grond zou vinden.  
Zonder vallen kwam ik ook hier over, daarna waren wij vlug thuis.  
Het schietpartijtje bleek tegen een paar vijandelijke schildwachten te zijn geweest, die niet gedood 
maar wel geraakt zijn en meteen de benen namen dwars door de bamboewand heen. Ik geniet altijd 
van zo’n tocht. In gewone sport ben ik geen held maar zo’n tocht langs glibberige paden van vette klei 
met soms hellingen van 45 graden of meer en door woest stromende kolkende kali’s, vind ik machtig. 
De tijd vliegt om en steeds weer kan men zich kreupel lachen om jongens die dubbele salto’s maken. 
Jongens die afglijden door de blubber in de kali, het evenwicht verliezen en door de sterke stroom 
geheel onder water geduwd worden. Zelf heb ik daar geen last van zoals bijna geen van de jongens 
die altijd in het land gezeten hebben, die zijn er bij ons niet. Ik ben zelfs nooit uitgegleden, er zijn altijd 
gaatjes om de voeten in te plaatsen, maar het is ook uitkijken. Door de kali trokken bijna alle jongens 
achter een richel rotsblokken om waar het water iets rustiger was. Daar gingen ze er tot hun middel in 
om vlug het evenwicht te verliezen in het hoogstaande water, wat lichter maakt waardoor de 
onderstroom kans krijgt de benen te lichten. In mijn dooie eentje ploeterde ik aan de andere kant een 
meter verder beneden stroom, door de meeste kokende watermassa’s die niet verder dan de knieën 
kwam. Daarbij is de bren, die los op de schouder ligt, een voortdurend gevaar. Die heeft men met een 
hand aan de kolf vast zodat hij bij een val heel goed zoek kan raken. Daar hebben de anderen met het 
geweer over de schouder wat bovendien de helft lichter is, geen last van. En als men zelf geen last 
heeft van vallen is het een koddig gezicht, de een na de ander te zien buitelen. Vooral de jongens van 
de mortieren die geen patrouille lopen gewend zijn, hadden het zwaar. Ze waren na iedere helling 
bijna uitgeput. 
Aan Sommige dingen kan men ook erg wennen. Iedere sectie heeft een bren. Op zulke zware tochten 
verwisselt hij veel omdat hij 2x zo zwaar en onhandig is als een geweer. De jongens zijn weleens 
nijdig dat ik het nooit wil. Een van de grootste en sterkste uit het peloton die een tijd de bren van de 3

e
 

sectie gesjouwd had, beweerde vanavond dat het onmogelijk was op deze tocht de bren aan één stuk 
door te dragen. Hij keek heel raar toen hij hoorde dat ik de bren nooit overgegeven had. Maar ook dit 
is berekening, draagt men hem steeds dan heeft men er geen erg in zoals bij een ander in zijn 
geweer. De eerste mars in Lembang zou ik na nog 2 km ineengezakt zijn. Nu ben ik niet vermoeider 
dan de anderen. Bovendien voel ik mij niet prettig meer als ik zelf mijn vuurspuwende kameraad niet 
bij me heb. Overgeven doet men meestal niet eerder of men moet vermoeid zijn en dan is een ander 
het ook en dan is de bren voor hen een loodzware last. Meindert gaf het wapen trouwens ook zelden  
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uit handen maar dikwijls vraag ik mij af wat de meeste jongens voor de oorlog gedaan hebben. Ze 
vinden de dienst dikwijls zo zwaar dat het de indruk geeft dat ze het vroeger nooit erg zwaar gehad 
hebben. Ook daarom ben ik zo blij met zulke tochten. Als ik ze nu met werken de baas kan, hoef ik 
niet bang te zijn voor de toekomst. Als men altijd alleen is leert men zichzelf niet kennen, alleen 
daarom al zijn deze 2 jaren niet weg. 
Vandaag hoorden wij de uitslag van onze eerste kampaanval te Batang. Daar zijn 2 man gegrepen die 
er aan meededen en die vertelden dat aan de aanval van alles meedeed. Politie ten tara, TNI-abri, 
Hizboellah en Banteng. 15 Man vielen achteraan met het doel handgranaten in de tuin te gooien, 
maar een van de CP-ers naast ons die wat hoorde, legde met zijn Mauser de commandant neer, 
waarop dit groepje, dat het ons erg lastig had kunnen maken, zich terug trok. De rest van de 100 man 
die meededen was bezig voor in stelling te gaan toen onze wacht hem voor het licht van de moskee 
zag lopen. Rechts hadden ze een Jappenmitrailleur staan onder de grote boom en links stond een 
Vickers. In het geheel hadden ze 5 doden. Voor de zoveelste keer horen wij eerst achteraf dat onze 
kogels doel getroffen hadden. Ook hadden wij niet verwacht met zo’n zwaar bewapende vijand te 
maken gehad te hebben. 
Hier in het stadje zijn enige Chinezen voor een dag terug gekomen om hun schatten op te graven. De 
armoedige Chineesjes gingen met grote zakken aan gouden en zilveren voorwerpen naar huis. Zoiets 
is hier gewoon. 
 

 
Een van de vele ravijnen noord van Bandar. 

 
Vrijdag, 3 Oktober 1947 - Bandar 
Heel eigenaardig is wel dat de meeste jongens hier sinds Lembang gegroeid zijn. In Lembang ging 
het gewicht zo achteruit dat men maatregelen moest treffen en nu na een zware tijd zijn de meesten 
gegroeid en groeien nog. Zelf ben ik 4 kilo aangekomen. 
Nieuws was er vandaag niet! 
 
Zaterdag, 4 Oktober 1947 - Bandar 
Vanmorgen hadden wij weer patrouille. Dezelfde weg op die wij bij onze eerste tocht door Bandar 
namen en waarbij wij terug moesten voor de boomversperringen. Na die tocht zijn alle wegen alweer 
onmiddellijk buiten het stadje versperd. Grote bomen over de weg en hier en daar een groot gat erin. 
Dat doet men altijd naast een ravijn. Dan is aan de ene kant een steile wand, aan de andere kant de 
diepte en daar hoeft men de uit te graven grond alleen maar naar beneden te schuiven. Op een plaats 
had men er zelfs een kali door geleid die het gat verder uitspoelde en het dichten bemoeilijkt. 
Eindelijk waren we bij de bomen waar wij de vorige keer voor terug moesten. Een paar kapokbomen 
van 15 meter lang en bijna 1½ meter dik. Die rolt men maar niet even opzij. Vuur wilde er echter niet 
komen, dat kregen wij daar die keer wel, al was het niet veel. Nog een heel stuk ging het door, tot aan 
weerszijden afgebrande woningen langs de weg. Met wat voor doel verbrandt mag Joost weten, zover  
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van de eerste Hollandse post. Plotseling vuur en niet weinig. Eerste reactie is altijd dekken en even 
snel stelling nemen. Dat is een routinewerk geworden van 2 seconden., maar het is eigen vuur. Er 
vluchtte een groep mensen in zwarte broekjes verdacht weg. Al gauw komt er vuur terug. Enkele 
schoten van dichtbij maar de meesten van de berghellingen heel in de vert. Onze mortier geeft ze een 
paar salvo’s, ze geven terug. De afstand is zo groot dat de granaten elkaar niet eens kruisen, daar is 
geen aardigheid aan. Wij gaan verder tot de wegkruising maar dat is geen kruising meer maar een 3-
sprong. Een weg is versperd door een wachthuisje. In een heg is ze weggewerkt en over een grote 
afstand heeft men er struiken en pisangs op geplaatst. Blijkbaar denken ze dat wij zonder weg niet 
weten hoe in hun legerplaats te komen. Het is trouwens zo kinderlijk gedaan dat een kind kan zien dat 
het camouflage is. Wij hebben echter het eindpunt van de patrouille bereikt en gaan langs een andere 
weg weer terug. Als wij zo weer een kilometer verder van de TRI zitten breekt achter ons ineens de 
hel los. Willen ze nog even laten horen hoeveel wapens ze hebben. Na 5 km zelfs vallen er af en toe 
nog schoten heel in de verte. 
Even voor het vuren hadden wij ook een kerel opgepikt die verdacht deed. Met gevangenen is het hier 
erg oppassen. Als droog zand glippen ze door je vingers maar deze keer was zelfs het stevige handen 
binden niet genoeg. Toen de bewaker zich in een kampong half omwendde naar een voorbijganger 
die gefouilleerd werd, heeft de gevangene met gebonden handen de benen genomen. Stom want de 
kamponghuizen stonden veel te ruim en zijn bewaker is een kalm en prima schutter. Het was ook een 
mooie tocht, veel langer dan de vorige maar niet zo enorm zwaar. Veel regelmatiger op en af, heen en 
het eerste stuk terug. Het meest omhoog, later steeds iets sneller naar beneden met 3 ondiepe 
ravijnen, ook tegen het eind. Het laatste stuk van de heenweg, was rechts van ons een ondiepe vallei 
en daarachter rezen nog geen 10 km verder de bergen omhoog in hun volle glorie. Niet een of twee, 
maar een hele keten, bedekt met eindeloze oerbossen. Een machtig gezicht en op de terugweg keken 
wij over heuveltoppen en ravijnen in de smalle vlakte met erachter de eindeloze zee als een 
grijsblauwe spiegel in de diepte. Totdat de ravijnen ons opslokten, hadden wij een prachtuitzicht. Wel 
vermoeid, maar toch niet eens buitengewoon moe kwamen wij thuis van deze meer dan 17 km lange 
bergpatrouille. Zwaar maar mooi. 
 

Ravijnen en sawah’s om Bandar. 
 
Zondag, 5 Oktober 1947 - Bandar 
Van 4.00 tot 6.00 uur had ik wacht. Nadien ben ik meteen opgebleven om voor beveiliging met de 
auto naar Pekalongan te gaan. Dat had ik overgenomen van een die niet te best meer tegen de ritten 
over slechte wegen kan. Ik vind het een mooie gelegenheid de dag te breken, mag zo’n uitje wel. Om 
toch wat zondags gevoel te hebben had ik mij zo piekfijn mogelijk aangekleed. Dat geeft een beetje 
een feestelijk idee. De natuur was ook feestelijk. Hoe groen was alles na de regen en geen nevel hing 
in de lucht, zodat de bergen scherp getekend in de donkere pracht schitterden in het vroege zonlicht. 
Een blauwe lucht met hier en daar plukken witte wolken erin. Ravijnen slingerden zich naar de  
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machtige toppen en liepen als diepe grillige goten uit op de blinkende zee, die in de heldere morgen 
blauwer en eindelozer was dan anders. Indië op zijn allermooist was het deze morgen. Op de sawah’s 
werd hard gewerkt door mensen met hun bamboe punthoeden van 40 cm breed. De algemene dracht 
hier en af en toe had er een zijn regenhoed mee, van klein 1 meter. Af en toe passeerden wij een 
dogkar met pasargangers. Licht wiegend op de veren en getrokken door een klein kittig paardje. Soms 
passeerden wij hele rijen van ossenwagens met grote zware wielen en een lang tot over de ossen 
gebouwd rieten dak. Langzaam zeulen 2 zware ossen zo’n zwaar tweewielig gevaarte vooruit, 
langzaam en ondoorgrondelijk als hun even kalme voerman, die gewend is aan de snelheid van 3 km 
per uur. Bewonderend draaien voetgangers even hun gezicht naar het voorbij gierende stalen monster 
van de belanda’s en op hun drafje zeulen de pikolandragers hun vracht langs de weg en de paden 
naar huis en pasar. Ossenspannen ploeteren in de sawa, modder voor ploeg of eg en soms springt 
een jongen er met grote sprongen omheen. Over een grasveld zeult soms een hele sliert ossen met 
op een van hen een klein inlands jochie, dat zich volkomen bewust is van zijn verantwoording en met 
geschreeuw en slagen van een bamboestok de kudde bijeen houdt. Een ander klein jochie is even 
druk in de weer met een ploeg eenden. Vrouwen en meisjes planten de padie in de modder, of 
sjouwen hele vrachten in hun slendang of platte manden met koopwaar los op het hoofd. Dit is het 
Java van alledag, druk in de morgen, uitgestorven in de middag. Zo is Indië als de rust is weergekeerd 
en strijd en ellende voor kort of voorgoed voorbij zijn. Mooi en boeiend, vriendelijk en door de enorme 
rijkdom zonder problemen. Hier zijn geen hekken om de landerijen, hier staan en liggen eigendommen 
van eenieder door elkaar en niemand zal nemen wat een ander toebehoort. Hier liggen vruchten en 
rijst dagen langs de weg en niemand die er geen recht op heeft zal ze weghalen. Hier heerst een 
eerlijkheid die men in Holland niet kent en toch is dit het land van roof en rampokken. Maar wie zal de 
tegenstellingen hier begrijpen. Men moet door dit zonnige lichte land rijden om te begrijpen waarom 
men zo vlug ellende vergeten is, waarom men kan lachen een kwartier nadat men een kennis heeft 
zien vermoorden. Dit land is te licht en te vrolijk om lang somber te zijn. 
Niet lang waren wij in de stad en om 11.00 uur waren wij weer thuis. 
 
Maandag, 6 Oktober 1947 - Bandar 
Het was weer patrouillebeurt. Na de middag zouden wij gaan, het zag er somber uit. Om 12.00 uur 
goot het van de lucht en het was gemeen kil koud. Daar is echter in deze regentijd geen rekening mee 
te houden en wij waren er dan ook op berekend om drijfnat te worden. Dat wil zeggen dat wij niets in 
ons zak staken als waterdicht verpakt rookwerk. Een regenjas is een te broeierig en lastig geval. 
Liever regenen wij tot ons huid toe nat. Dat is hier niet erg, het lopen maakt warm genoeg, het is dan 
alleen wat oppassen voor kou vatten met de rust, dat is hier zo klaar. Wij hadden echter geluk, het 
bleef droog. De hele patrouille door was het broeierig en benauwd. Ik had dat echt Hollandse gevoel 
bij warmte alsof ik doodop was. Toen het terug met stevige pas bergop ging, zodat het zweet van mij 
afregende, voelde ik mij zo fit als maar kon en had dan ook danig de pé in dat het ze achter te hard 
ging en wij moesten temperen. Het was geen lange patrouille en het noorden in, zodat er niets te 
beleven was dan wat propagandabiljetten opbergen in de kampongs. 
 

 
Republikeins visite-kaartje op een fabriek te Doro. 
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Kali en verwoeste brug bij Doro. 
 
Dinsdag, 7 Oktober 1947 - Bandar 
Alweer naar Pekalongan geweest vandaag. Het was nu mijn beurt. Ik mag het trouwens wel, had toch 
enige dingen noodzakelijk te bestellen en wat boodschappen te doen voor andere jongens. Het was 
mooi weer en dan is het een prettige tocht. Eerst door de smalle kronkelende geweldig slechte weg de 
bergen uit om even voor Simbang op de groet weg te komen. Dan eerst naar rechts naar Simbang 
waar ons andere peloton ligt en dan terug, de lange grote weg op naar Batang en door naar 
Pekalongan. Van Simbang door lage heuvels tot even voor Batang en verder door de open vlakte 
naar de stad. In Simbang ligt ons tweede peloton, het is daar volkomen rustig en alle nachten loopt 
een burgerwacht van 94 man patrouille tegen rampokkers. Langzaam breidt deze vertrouwenszone 
zich uit maar het gaat heel langzaam. Het volk hier is erg voorzichtig en is nog steeds niet zeker dat 
het met de republiek gedaan is. Het wordt tijd dat Djokja verdelgd wordt, nog altijd begrijpt men de 
toestand niet. Djokja moet niet veroverd, maar verdelgd worden, zoals je een mierenhoop niet uitroeit 
door die om te spitten, daarmee verspreiden de mieren zich en wordt het nog erger. Ze moeten 
worden opgevangen en uitbranden is het eenvoudigst. Dit volk houdt van hard optreden, als het maar 
rechtvaardig is. 
 
Door Batang valt steeds weer de ellende van deze stad op. Dit is wel de ergste streek uit ons rayon, 
haast als Brebes. Men ziet er een ellendige vervuiling en mensen in vodden of minder, zelfs in jute 
zakken, die tot het oneindige hersteld zijn. Een nieuwe jute zak is een rijke dracht. Toen wij langs 
kwamen, kwam er juist ook weer het rode kruisteam aan. 2 Hollandse meisjes in witte jurken en een 
man, geholpen door een inlander. Ze gingen juist de trap op om hun werk van om de dag in het stadje 
aan te vangen. De auto raasde door en ik zag maar even een glimp van het geheel als een snel 
geknipte foto, maar als een foto stond het ook meteen in mijn hoofd, waar meteen medelijden, diepe 
bewondering en woede om de voorrang streden. Ik schatte het aantal menselijke wrakken dat daar op 
hen wachtte, op 400. Een hele dag als een bezetene werken en nog niet klaar zijn, zou dat betekenen 
medelijden?! Maar dat moet je deze werkers niet vertellen, dan halen ze hun schouders op en zeggen 
het went wel en dan is het niet erg meer. Je hart gaat fel kloppen van bewondering. Dit zijn ook 
O.V.W-ers en dan brandt weer de woede los tegen een vaderland wat hen laat stikken. Deze 
heldinnen en helden, moediger dan soldaten uit de voorste lijn, die tenminste nog de verandering, de 
sensatie bezitten, maar deze hebben niets en worden in Holland het egoïstische Holland niet eens 
genoemd. Bewondering en woede, maar de meisjes weten van niets, vegen ’s avonds glimlachend 
hun handen af en genieten vol plezier van hun vrije tijd. Aangewezen voor gezelschap op een 25- tal 
burgers en verder op soldaten. Vrouwen voor de omgang zijn er in de stad zo goed als niet. Zeker 
geen 10 en toch weet iedere soldaat je te vertellen dat geen mens de kans krijgt voor meer dan 
vriendschap bij deze meisjes en daarmee is de bewondering van de soldaten voor deze meisjes 
gegroeid tot een soort van heldenverering. Geen van de soldaten zal zich tegenover de koningin zo 
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keurig gedragen als tegen deze meisjes. In Holland haalt men er de schouders voor op en zegt; “ze 
horen zo te leven, als ze het anders deden was het niet veel soeps”. Maar men weet niets van het  
 
 
leven hier, voor een soldaat is het té doen, maar als deze meisjes zich eens zouden laten gaan, eens 
even alles en iedereen zouden vergeten, dan zou geen van allen hier het ze kwalijk nemen. Iedere 
soldaat zou het begrijpen en niet veroordelen, maar ze zijn anders, zodat iedere soldaat, zelfs die 
nergens voor terugdeinzen, voor hen beschaamd een straatje omgaan. 
 
In Pekalongan moet ik van de ene kant van de stad naar de andere. Dat worden vermoeide benen en 
een natte rug, maar eens voor een keer erg rijk doen, je bent uit of niet. Een bedja brengt mij overal 
waar ik moet zijn. Als ik er ben, blijft de man met het wagentje wachten. Reuzengemakkelijk! Na 
afloop vraagt men dan hoeveel het kost, maar de geslepen inlander zegt beleefd, dat meneer dat zelf 
mag weten. Wat erop neerkomt, dat als je een dubbeltje geeft, hij om meer vraagt. Voor een inlander 
zal zo’n reis 20 cent kosten, maar als blanke heb je prestige op te houden en heeft de man een best 
loon binnen met 50 cent. Hier begin ik nu wel meer door te krijgen waarom de Hollanders vroeger 
nooit zelf op de pasar hun groenten of fruit kochten, maar dat de baboe lieten doen. De blanke kan 
niet op iets waar men een dubbeltje voor vraagt, gaan afdingen, al is het maar 2 cent waard. Wel kan 
het gebeuren dat men iets van 30 cent met 50 betaalt. Als de verkoper ook 30 cent aan verpakking 
nodig heeft dan betaald men niet bij. Het is gekocht en als een blanke bij hen koopt, heeft men dat 
netjes af te leveren. Dit alles druist dwars tegen onze oorspronkelijke ideeën van gelijkheid in maar 
het is niet anders. In het gemoedelijke Soenda kon men alles doen, daar was alles goed wat een 
blanke deed. Maar hier wordt een blanke gelijk gesteld met een hoge inlander en als zodanig moet 
men de etiquette aan houden. Een miljonair in Holland die iets koopt bij een van zijn bedienden zal 
daar ook niet op afdingen. Hij zou zich belachelijk en gehaat maken, hier is het dito. 
 
Na nog een tijd bij mijn Chinese kennissen te zijn geweest, waar ik ook heb gegeten, ben ik naar de 
kantine gegaan maar de auto bleek pas om 17.00 uur te gaan. In de Chinese kantine zaten nog een 
paar van onze jongens, daar ben ik bij gaan zitten. Er kwamen nog wat stadskennissen bij en zo ging 
de tijd met praten toch nog vlug voorbij. Om 17.00 uur echter bleek de auto nog niet heel. Er kwam 
een carrier voor en in deze doodskist op rupsbanden ging het met een daverend geraas op huis aan. 
Nagestaard door verwonderde mensen die nog steeds niet aan deze rammelende gevaarten zonder 
wielen kunnen wennen. Ik zat achter op dit hobbelpaard, net achter de motor, zodat ik af en toe 
verschroeide van de uit de motorkamp slaande hitte. Toen ik later mijn sigarettendoos uit de zak 
haalde, kon ik die niet vasthouden van de hitte. Onderweg kregen wij nog pech maar waren net voor 
het donker thuis, waar een hele groep soldaten in zebrapyjama’s ons ongerust opwachtte. 
 
 

De weg naar Bandar-Simbang, in de verte de zee. 
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Kali te Simbang onmiddellijk achter de heuveltop rechts naast het bosje ligt Bandar. 

De bergen zijn in de mist niet te zien. 
 
Woensdag, 8 Oktober 1947 - Bandar 
Een zware tocht zit er weer op. Ochtendpatrouille, het oosten in, dwars door alle ravijnen en kali’s. 
Moordende hellingen en tot over de knieën door woeste bergstromen, zodat je gaat duizelen van het 
kolkende en woeste water om je heen dat je door je wankelende benen probeert mee te sleuren. 
Te beleven was er niets. Het viel alleen op dat er weer zoveel mensen op de weg waren, weliswaar 
nog doodsbang voor ons, maar toch kalm. Het wordt beter, maar oost, west en zuid waren wij meestal 
gewend, doodse verlatenheid aan te treffen, terwijl toch alle huizen bewoond zijn. Wij kwamen nog bij 
een kleine pasar, waar zelfs een behoorlijke drukte heerste. Het belachelijke was dat de vijand daar 
het dek van de loopbrug gedeeltelijk had weg gesloopt zodat wij over de smalle T-balken moesten 
lopen. De inlandse bevolking durfde dat echter niet en nam de moeilijke tocht door de kali, dat is 
republikeinse tactiek. Met de post is het een hopeloze warboel. Van Semarang is het Cheribon en nu 
weer Semarang geworden. In Semarang had men ruzie met de T-brigade, maar de E.M. is baas in 
Cheribon en volgens Willem is de E.M. op postgebied altijd rommelig geweest. Nu is onze post uit 
Cheribon eerst weer naar Batavia gegaan en moet van daar naar Semarang, waar onze facteur het 
moet ophalen. Ondertussen is het al 1½ week onderweg en zitten wij zonder. 
Wij zouden hier geen Nederlands leger zijn als het niet erg tegenstrijdig was en hier hebben de 
omstandigheden aan mee gewerkt. Daar is de KNIL en OVW die de beste vrienden zijn en niet buiten 
elkaar kunnen. Daar tegenover staat de E.M. Opgeleid in een tijd van hetze door kader dat het in 
Engeland tot officier had hopen te brengen en tamelijk teleurgesteld was, door hun 2 of 3 strepen en 
verlengde diensttijd. Wij zaten om hen te springen en waren dolblij met hun komst die een enorme 
teleurstelling werd. Deze kankerende bende was ons al helemaal niet sympathiek. 
Ook later zijn ze dat nooit meer geworden. Nog maar kort geleden sprak de burgemeester van 
Bandoeng om de burgers op te wekken iets gastvrijer te zijn voor de nieuwe troepen in de stad. Hij zei 
“op den duur zal wel blijken dat deze dienstplichtigen even goede vaderlanders zijn als V- en W-
brigade die ons verlieten”, maar Bandoeng lachte ironisch. Zij houden het Soendase bezet waar ze 
een veel groter deel van de bevolking op de hand hebben wat veel gemakkelijker werkt. Toch is het al 
vaak gebeurd dat ze moesten terugtrekken, iets wat wij niet kennen. 
Ook de nieuwe lichting is nu in geheel aan land. Voor ons zijn het broekies die nog van niets weten en 
vele fouten maken, niemand neemt ze dat kwalijk. Ze doen hun best en zijn vol goede wil en over het 
algemeen best gezien. Natuurlijk is ook de O.V.W. in geheel niet eensgezind, juist bij OVW-ers heeft 
men veel tegen-stellingen, omdat de ene brigade nog beter wil zijn dan de andere. Daar is de X-
brigade van Soerabaja, die als verse broekies op Java kwamen, na nog geen week Malakka. Als 150 
man W-brigade op dezelfde boot uit Singapore spotten wij met de hele X-brigade. Wij overdonderden 
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ze in alles en deden net wat wij wilden. Als een officier of M.P. iets zei, werden ze weggeblazen met 
termen uit de inwendige dienst die niet eens bestonden. In Soerabaja kwamen ze meteen in de  
 
verdrukking naast de in Amerika opgeleide mariniers met hun perfecte bewapening, de X kreeg een 
minder-waardigheidscomplex waar ze onderuit probeerde te komen door hun uiterste best te doen. 
Met gevolg dat het een prima brigade is geworden. De V was de eerste in Batavia en heeft vanaf het 
begin buiten de stad gelegen. Zuidelijk, altijd buiten posten 2x per week naar de stad. Later in het 
Sumatra vol boobytraps en snipers was het niet beter, ruwe onverschillige knapen maar vlotte en 
joviale kameraden, keihard. De V ging al vlug naar Bandoeng waar ze steeds op de hand gedragen 
zijn. Bij afwisseling zaten ze in de mooie deftige stad of in een buitenpost tussen het gemoedelijke 
Preangervolk. Zo zijn ze zelf geworden, goudeerlijk, vlot en vrolijk en heel netjes. Ze zien er niet 
vechtlustig uit, maar als het nodig is worden ze ineens anders, keihard en staan voor niets. Dan is er 
de T uit Semarang met de demarcatielijn haast in de stad. Hebben nooit iets anders gekend dan de 
stad en hadden geen besef van het leven op een buitenpost. Semarang verwende hen en zo zijn het 
de ons nogal onsympathieke aandoende showsoldaten geworden, die in de stad nooit een knoop 
teveel los hebben en er altijd uitzien om door een ringetje te halen. Ze hebben nooit ondervonden in 
een hoek gedrukt en vergeten te worden omdat de bevolking je niet meer nodig heeft, omdat de stad 
toch al veilig is. Daardoor hebben ze een lichte hoogmoedswaanzin opgelopen, al kunnen ze wel 
vechten. De W-brigade heeft het raarst gezworven. Eerst in de gemeenste achterbuurten van Batavia, 
tussen de roof en corruptie van Priok waar geen moraal bestond. Tussen de gruwelen van Tangerang 
en het gemene volk daar, in voortdurende strijd tegen Engelsen en Brits-Indiërs. Engelsen beroven 
was de grootste deugd. Toen het binnenland, 8½ maand onafgebroken op buitenposten en toen naar 
het voor ons frezende Tjimahi en Bandoeng. Zo is de W-brigade geworden tot wat het is, de ruwste en 
onverschilligste van allen die echter altijd op de inlanders aangewezen geweest zijn en deze dan ook 
het best kennen, waardoor ze in vechtwaarde bovenaan staan. Het kon niet anders of in dezelfde stad 
als de T-brigade moest dat wrijving geven en dat doet het ook. De discipline bij de W bestaat alle in de 
onderlinge kameraadschap tussen hoog en laag, daar alle steeds op elkaar aangewezen zijn 
geweest. Nu trekken de meisjes van Semarang hun neuzen op voor de ruwe klanten met het oranje 
badge en worden MP’s die naar losse knopen en vergeten petten kijken in de grond gestampt. 
 
Donderdag, 9 Oktober 1947 - Bandar 
Nieuws is er vandaag niet. Normale wachtdag en een beetje aan stellingen gewerkt, al zullen die wel 
niet erg noodzakelijk zijn. Zoetjesaan is de toestand rondom ons wat verhelderd, hoofdzakelijk door 
inlichtingen van bevolking en gevangenen. De ploeg die ons een paar maal met enkele schoten uit de 
slaap heeft gehaald moet uit 10 man bestaan die oostelijk van ons zitten en sinds wij hun wachten de 
doodstuipen op het lijf gejaagd hebben, zijn ze niet meer geweest. Ook in Blado ruim 10 km van hier 
zit een strijdgroep echte TRI van het goede soort. Het andere peloton heeft er contact mee gehad. 
Een warme ontmoeting, die lui weken geen duim en schoten als duivels. Die lopen niet dadelijk uit hun 
goede stellingen maar vallen ons ook niet lastig als wij hen met rust laten. Zo moeten er in het zuiden 
nog enige groepen zitten die zich aan de wapenstilstand houden, in zoverre dat ze blijven waar ze 
zijn. Voorlopig is dat voor ons te ver om ze te bereiken. Maar zo-even vertelde de adjudant dat ze nog 
20 km binnen de demarcatielijn zitten, die over de top van de bergen loopt. Het is dus mogelijk dat ze 
nog eens verjaagd moeten, maar dat zal nog wel even duren, de dienst is nu al te zwaar. Gemiddeld 
15 km door dit terrein is men in 1 nacht slaap niet te boven. Toch zouden wij weleens op deze 
groepen los willen, daar is meer eer aan te behalen dan de lafaards die meteen de benen nemen. 
Eventuele gevangenen kunnen op een betere behandeling rekenen dan de rampokkers, die bij 
gevangennamen bijna altijd geliquideerd worden na een SS-achtig verhoor. Om Pekalongan wemelt 
het nog van deze schurken die tegenwoordig zelfs gemaskerd opereren. Zo’n bende heeft zelfs de 
vader en broer van een van onze baboes gekidnapt, alleen omdat zij bij ons werkt. Dat is dan het 
excuus om de woning leeg te roven in naam van merdeka.  
 
Vrijdag, 10 Oktober 1947 - Bandar 
Het was vandaag patrouillebeurt, maar het is eens over geslagen, wat wel nodig was. Er is wat aan de 
stellingen gewerkt, verder een rustige dag geweest. 
Gisteren was er eindelijk weer post, 2 brieven van Reini en 2 uit Rotterdam, van het thuisfront de 
maandelijkse rondschrijfbrief van Pater Johannes, een echt soldatenpriester, prachtvent. 
Vandaag echter kwam er meer, ondertrouwkaart van Koosje en Kees plus van ieder een brief. Het is 
dan zover en als deze brief aankomt zullen die al wel in de Wieringermeer wonen. Ik hoop maar dat 
jullie prettige dagen hebben en niet aan mij en Willem denken. Op zo’n dag ben ik liever vergeten. Ik 
wist toch dat het zou komen en vind het niet erg meer. Bij de volgende bruiloft halen wij de schade in. 
Ik heb Koosje terug geschreven, maar vergeten te vertellen dat de andere helft van de lectuurbak ook 
verstuurd is. Eerst had ieder het ding laten staan, maar nu zijn alle jongens jaloers op dit stukje 
snijwerk. Er moet een nieuw stokje bijgemaakt en mogelijk kan Kees een stukje van hetzelfde hout 
bemachtigen, dan door een vakman in elkaar gezet is het een machtig pronkstuk.  
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's-Nachts om 01.00uur werd begonnen met een belangrijke zuiverings-actie ten noorden van de weg 
Pekalongan - Tjomal. Ook een gedeelte van de 1ste Compagnie deed hier aan mee, ca 100 
gevangenen. 
 

 
11 okt 1947. Artillerie wordt in stelling gebracht. 

 

 
Artillerie vuur-gereed in stelling. 
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11 okt 1947. Artillerie in actie met 40mm Bofor-kanon tijdens de grote zuivering om Bandar. 
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          Zijaanzicht van het kanon.                                            Richtmiddelen van een stuk artillerie. 

 
 
 
Zaterdag, 11 Oktober 1947 - Bandar 
De jongens die van 4.00 tot 6.00 uur de wacht hadden, zagen om even over 4.00 links en rechts van 
de weg een colonne mensen het kamp naderen. Alleen de rechtsen droegen grote fakkels. Twee 
wachten gingen in de wegbunker klaar zitten om ze op te wachten. Er was niet te zien wat ze bij zich 
droegen. Een van de andere wachten zet zijn zaklamp erop, waarop de hele colonne naar links 
uitweek en in een dwarsweg verdween. Het kunnen pikolandragers geweest zijn, maar de lange 
stokken met de grote manden vallen vlug op en niemand heeft die gezien. Het is stom en jammer dat 
de een met de lamp scheen, anders waren ze zeker tot vlak voor het kamp gekomen. Nu staan wij 
voor een raadsel. Voortdurend zijn er colonnes pikolans vanuit de bergen met hun waren, meestal 
vruchten, tabak en vet. Ze gaan naar de vlakten, waar ze het verkopen en in de stad andere spullen 
terugkopen. Maar deze colonnes trekken met een grote boog om ons kamp en wij hebben hen nooit 
met fakkels gezien. Het is dubbel vreemd daar ons andere peloton gisteravond voor een actie naar de 
stad vertrokken is. Als de vijand spionnen heeft, moeten die gemeld hebben dat er al 2 dagen geen 
patrouille gelopen is en er gisteravond een auto vol soldaten vertrokken is. Zij kunnen erg kinderlijk 
denken. Vanmiddag werd het nog gekker. Op klaarlichte dag zijn er in het stadje enige huizen in brand 
gestoken, een carrier is uitgerukt, maar niet ver en zag niets. Hij moest ook snel terug want in het 
kamp waren nog maar 8 mensen. Stafpersoneel, wat geen schieten gewend is. Ons andere peloton 
was nog weg voor de actie in de stad en ook ons peloton was grotendeels naar Pekalongan, op één 
man na, naar de bios. Die draait weer en ’s middags voor buitenposten en al was het de oude film van 
Pimpernel Smith die wij al in Hoorn en Bandoeng zagen, niemand laat een kans lopen er niet eens uit 
te vliegen. Maar de vijand heeft ervan geweten en is brutaal geworden. 
De film was toch weer mooi al was hij oud. De bios in Pekalongan is er een die er wezen mag, door 
de oorlog wel iets achteruit gegaan, maar weer opgeknapt is het een mooie zaal met prima ventilatie 
en dat is hier alles. Vooral de voorfilmpjes waren machtig. De mariniers die Malang bezetten, het 
mooiste stadje van Indië zoals men zegt, maar ook de korfbalwedstrijd in Amsterdam met op de 
achtergrond de enorme huizenblokken van zuid waren machtig evenals de echt Hollandse kermis met 
al die grote spullen en de Soedanese dansen, allemaal herinneringen.  
De auto ging heen en terug over de nieuwe gerepareerde weg die recht op Batang aanloopt. Deze 
weg namen wij ook bij de eerste grote actie, hier naar Bandar. Maar nu keken wij onze ogen uit op al 
het zeldzame natuurschoon waar wij toen geen oog voor hadden. De aanhoudende regens hebben 
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het groen en de bomen schoon gespoeld en doen uitbollen, zodat de hele natuur er uitziet als een 
voorjaarskleed. Tevens geeft deze weg de prachtigste uitzichten op de zee en de bergen, door dalen 
met bosjes en woeste ravijnen, prachtige sawa’s en heuvels met djeroekbosjes. De atmosfeer was 
helder, de bergen duidelijk en helder, de met een eindeloos verre horizon in de diepte. Aan het strand 
van heldergroen naar verder diep blauw dat aan de horizon in het grijs verdween. Een mooie middag. 
 
Zondag, 12 Oktober 1947 - Bandar 
Tot 23.00 uur zat ik te schrijven. De jongens begonnen al te kankeren, wilden slapen, maar konden 
het niet. Net zo min als ik slaap had. Na een half uur was iedereen nog wakker, een eigenaardige 
sfeer. Een voorgevoel wat totaal ongegrond scheen hield iedereen wakker. Tenslotte doezelde ik wat 
maar schrok weer goed wakker door een hels hondengeblaf. Ik voelde een hoogspanning waarvoor ik 
geen verklaring wist. Toch trok ik de bren onder het bed vandaan, zette er een houder op en legde de 
andere ernaast. Geen van de jongens vond het gek. De hele sfeer broeide als de doodse stilte van de 
zomeravond, wanneer in de verte donkerzwarte wolkengevaarten komen aanrollen. Weer lag ik te 
piekeren en te soezen, bezorgd over het uitblijven van slaap terwijl ik van 2.00 tot 4.00 uur op wacht 
moest. Tot ik weer opgeschrikt werd door luide stemmen: “Het is of het halve stadje brandt, pracht 
gezicht, alles staat in het licht. Het vuur komt hierheen, wat een kankerlijers, zulke rotboeven”,  en 
meer uitroepen. Ik dook ook maar eens uit bed, iedereen was opgestaan en velen liepen in pyjama op 
de weg en keken naar een zeldzaam mooi maar dreigend schouwspel. Een helrode gloed, geen 
vlammen maar massieve wolken van vonken, zoals alleen bamboe dat kan geven. Bamboe is zo licht 
als lucht en roodgloeiend vliegt het de lucht in als het brandt. De rookwolken eromheen spookachtig 
verlichtend. Ernaast bogen, wuifden grote palmen als door storm heen en weer geschud. Rechts van 
de weg werden huizen verlicht door dansende vlammen maar de voorgrond was donker. Een 
sprookjesachtig gezicht, die 100 meter hoogrode gloed op geen 150 meter afstand. Een demonen-
sprookje. De weerkaatsing van die gloeiende wolk zette de verre omgeving in een roze beweeglijk 
licht. Algemeen was de gedachte dat een lange rij Chinese woningen in vlam stond en dat het vuur 
zich naar ons verplaatste. Nog 20 woningen en het zou de hoek bereikt hebben waardoor wij in het 
volle licht zouden staan. Een ideale toestand voor de vijand om vanuit het donker aan te vallen. Iets 
waar wij geducht op rekenden, waarom is nog een raadsel want de voorgaande aanvallen waren allen 
van 1 km afstand met het hele stadje ertussen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en deze 
keer kookte het van onredelijke spanning. Een kwartiertje hadden wij zo staan kijken, af en toe plofte 
een dak ineen, een nog dichtere vuurwolk opjagend. Toen was het met Jantje mijn tijd voor de wacht. 
De spanning was er en bleef er, al had ik er niet veel erg in. Met het geweer over de schouder liepen 
wij ons rondje en keken dubbel uit aan de donkere kant, af en toe ook gingen wij even naar het vuur 
staan kijken, dat nam snel af, zette tot onze verwondering niet door. Blijkbaar was het voor een 
dwarsweg gestopt en was er niets over kunnen komen, al was het maar een 3 meter breed pad en 
waaide een zacht windje van de bergen af in onze richting. De normale nachtwind die nooit anders 
dan van de bergtoppen komt. Toen gingen wij hier, dan weer daar even zitten. Zo werd het over 
drieën en nog wees niets op een vijand. Het vuur gaf ons geen licht meer en ik rekende al niet meer 
op een vijand, al bleef dat voorgevoel en bleven wij meer op ons hoede dan anders. Zo gingen wij 
weer eens even zitten in een paar luie stoelen, achter de 3

e
 sectie. Het zat lekker en we hadden 

uitzicht naar 2 kanten, onze halve wachthelft. Ik steek een sigaret op en zit rustig de donkerte in te 
staren. Plotseling een donderend geweld, recht voor ons een gesloten rij mondingvlammen op geen 
200 meter, kogels fluiten aan alle kanten. Mijn hart staat stil. Als een bliksemflits zit ik op een knie, 
diep gebukt, het geweer vast in de hand. Jantje geeft een reuzengil en vliegt naar binnen. Meteen heb 
ik mijn zenuwen in bedwang, even achteruit in de deuropening. Ik denk; “Had ik mijn bren maar” en 
los 2 schoten naar de vlammen. Nog fluiten kogels en slaan in, 2 schimmen komen naast mij in de 
deuropening, de jongens zijn wakker. Meer om te kennen te geven dat ik zelf naar mijn plaats ga, roep 
ik; “ Naar de stellingen!” en loop om het huis naar de brenbanken. Nauwelijks erin fluiten 2 kogels over 
en klinkt de daverende slag van een handgranaat. Er schieten er nu ook verspreid van recht voor mij, 
dat is dwars van de stellingenrij en achter mij van naast de gevangenis. De jongens zijn niet dadelijk 
klaar, daarom los ik nog enkele schoten op de verspreide vuurstralen. De grote klomp is buiten mijn 
bereik. Ik kan niet over eigen jongens schieten maar aan de andere kant geeft een van onze brens al 
een roffel. Dan donderen ook de mortieren hun moordende projectielen de lucht in, fout, ze zijn 
ingesteld op vorige aanvallen. Mart komt met de bren en meteen ga ik naar de commandant melden 
waar de vijand zat. Even later brullen de mortieren weer, nu goed, veel meer links. De vijand is al stil, 
razendsnel is het gegaan, in 5 minuten hebben ze gevuurd en onwillekeurig heb ik respect voor deze 
kerels. Soldaten tegen soldaten, zulke kerels haat men niet.  
Niet lang daarna zit onze wacht erop, allen liggen alweer in bed. Ik heb nog geen slaap, maar de 
spanning is ontladen en nu er geen ongelukken zijn, lachen wij om het sportieve schietpartijtje. Als ik 
naar bed ga, slaap ik tot 10.00 uur en nu is het avond en is er veel duidelijk. 
Oorspronkelijk waren de meningen over de aanval erg verdeeld maar er zijn hulzen en patronen 
gevonden. Er was 1 wapen dat snelvuur gaf op repeteer, omgeven door een aantal geweren, Japan-
se, Engelse en Hollandse op een klomp bij elkaar. Even naar links een sten, een paar pistolen en 
karabijnen en geheel rechts ook karabijnen. Ik schat 15 man gewapend, die geschoten hebben en 
netjes op commando allen tegelijk. Waarschijnlijk is het doel geweest om te verlichten door de vlam-



 361 

men zoals wij verwacht hadden. De vijand heeft echter een veel betere plaats voor de aanval uitge-
zocht, namelijk van schuin naast het vuur. Hun pech is geweest dat het vuur al gedoofd was. Ver-
volgens is het hele stel gelijk gaan vuren om zoveel mogelijk neer te leggen voor wij in stelling zouden 
zijn, om meteen als wij klaar waren voor terug vuren, weg te trekken. En zo is het ook gegaan, met 
goede discipline. Ze schoten best voor TRI, natuurlijk wel mis maar toch niet 10 meter als normaal in 
het donker. TRI-aanvallen in de nacht kosten bijna nooit slachtoffers maar deze tactiek was prima. Dit 
bewijst dat het niet de vorige aanvallers zijn geweest maar originele TRI-ers en dat kon alleen van 
Blado zijn, de TRI die zich zo goed aan de wapenstilstand hield. Wat weer bewijst dat TRI zich alleen 
daar aan houdt als ze het veilig vindt. Nu wij ons daar 3 dagen aan hielden, volgens hun ideeën door 
3 dagen geen patrouille te lopen, nu kregen ze lef en vonden het niet meer nodig zich er ook aan te 
houden (zo zijn onze manieren). Toen ze ons echter op een eerlijke manier op probeerden te ruimen 
strekt ze dat tot eer, tenslotte laten wij het ook niet, als wij ze tot de laatste man kunnen uitroeien. 
Maar ook de strijd heeft morele zetten en zulke kerels kan men als gevangene met ontzag 
behandelen. Heel anders dan de ranzige rampokkers, die vrouwen en kinderen vermoorden. Als die in 
onze handen vallen worden ze afgemaakt als giftige slangen, maar zo’n strijd is een minderwaardig 
walgelijk bedrijf. We hebben vanmorgen erg raar van de brand opgekeken, in plaats van 25 of 50 
woningen lagen er maar 2 in de as. Weliswaar grote huizen met veel bijgebouwen, maar wij hadden 
veel meer verwacht naar de enorme vuurzee te oordelen. De atmosfeer zal echter wel wat geholpen 
hebben want ook de mondingvlammen van de wapens waren ongewoon fel. Het vuur had zelfs niet 
over de smalle steeg van 1½ meter die het scheidde van het volgende houten huis heen kunnen 
komen. Eindelijk is vandaag ook de pater weer eens geweest zodat er weer eens kerk was, dat gaat 
men op den duur erg missen. Zelfs een van onze boetjes ging mee naar de kerk, ik wist niet eens dat 
ze katholiek was. Opvallend is dat zulke inlanders dat altijd zijn door een Hollandse familie waar zij of 
hun ouders dienden. Zelden door de missies, die werkten hier alleen voor mensen met geld.  
Gistermiddag kwam ineens af dat er verlofgangers periodiek naar Bandoeng mogen. Ik ben ingeloot 
met de eerste 3. Is dat even een machtig geluk, echte vakantie met machtige plannen. 
 

Maandag, 13 Oktober 1947 - Bandar 
Weer was het om 7.30 uur patrouille. Het is een moordende tocht geworden, meer het oosten in, door 
de 5 achtereenvolgende ravijnen met de 2 woeste kali’s. De tocht was nog zwaarder dan de vorige 
met nog enige zware ravijnen en zwaar licht terrein, maar wel mooi. In de Preanger zijn sawah’s, 
kampongs, bossen en tuinen met vruchtbomen duidelijk gescheiden. Hier gaat dikwijls het een 
ongemerkt in het andere over, is er lang die regelmaat niet. De Soendanees bouwt zijn huizen op 
palen en dicht opeen, de Javaan houdt er enorme huizen op na. Meestal bestaat de voorgevel soms 
geheel, soms gedeeltelijk uit zeldzaam mooi houtsnijwerk. Bijna altijd van djatihout. Midden in de 
huizen staan grote kooien van dik hout met kleine schuifdeuren, alles van 2½ à 3 cm dik zwaar 
djatihout en prachtig gesneden, dit zijn slaapkooien. Daardoor zijn de huizen enorm ongerieflijk 
ingericht. De smalle gangetjes tussen de kooien en het kleine stukje dat deze boven de grond staan, 
benevens het vele snijwerk. Het zijn alle broedplaatsen voor stof en ongedierte. De bodem van de 
woning is gewoon grond, zodat het ook niet schoon te houden is. Al zijn de Soedanese woningen veel 
lichter gebouwd en niet zo kunstzinnig, ze zijn veel gezelliger en heel helder en schoon en lang niet zo 
donker. Een Soendanese kampong vormt een gesloten complex met woningen en wat vruchtbomen 
eromheen. Maar de Javanen hebben grote erven, soms nog met flinke tuinen. De huizen staan 5 
meter van het ruime kampongpad. De scheidingen van paden en erven bestaan uit heiningen van 
dicht opeen geplante lichte boompjes, waar hele rijen gespleten bamboelatten langs gespijkerd zijn. 
Hopeloze versperringen, die spotten met bijlen, klewangs en zagen. De zwaarste bijl heeft wel een 
kwartier werk om door al dat veerkrachtige bamboe te komen. De hele structuur van dit Javaanse land 
maakt het ons 10x zo moeilijk. Wij waren vandaag in kampongs waar nog geen Hollander was 
geweest. Er moest met een loerah gesproken en in 1 kampong zaten nog een aantal Chinezen vast 
volgens inlichtingen. Maar waar wij kwamen stond het eten nog op het vuur, de thee nog warm en 
ingeschonken, maar van mensen geen spoor. Slechts een enkele maal zagen wij een groepje mensen 
voor ons vluchten. Soms geen 5 meter voor ons renden ze in redeloze angst weg. Zinloos, want wel 
10 keer waren zij dan neer te schieten, duidelijk is dit het gevolg van gruwelijke propaganda. In een 
kampong grepen wij een jonge kerel die meegenomen werd voor inlichtingen. Even goed gebonden, 
want als men dat niet doet zijn ze weg, nog sneller dan water. Deze man hadden wij nauwelijks te 
pakken of ook zijn vrouwtje kwam eraan en vroeg met open eerlijke ogen of ze mee mocht. Wonderlijk 
volk, soms zo laf maar soms ook zo trouw. De propaganda heeft er immers geleerd dat wij ieder 
vermoorden die wij meenemen maar toch wilde dit vrouwtje met haar man mee. Gelaten gingen ze 
weg, toen haar verteld werd dat haar man tegen de avond weer losgelaten zou worden. Ze gaf geen 
kik, maar ging stil weg. De man is al veel eerder losgelaten, rustig verhoord. Toen was hij niet verder 
nodig. 
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Het hoge heuvelland bij Bandar. In de verte de laagvlakte. 
 

Om nog eens op bamboe terug te komen. Erg veel maakt men over heel Java een soort eenvoudige 
hekjes. Men steekt op 25 cm van elkaar stokjes in de grond van geslepen bamboe, 3 cm breed, ½ cm 
dik, 1 meter hoog. Daar worden even zware repen door geweven, boven 2 op elkaar. Het is zo erg 
grof en geïmproviseerd getekend wat de hekjes zijn, heel licht en teer. 10 Meter hek til je op 1 hand en 
de stokjes zijn met de hand licht in de grond geduwd. Bamboe is zo taai dat het wel gebeurd is dat 
een van ons zich met vol gewicht op zo’n hekje stortte, door zwiepte tot de grond en dan gewoon 
terug geslingerd werd. Niet vaak want dan moeten ze nieuw zijn. Bij de grond vergaan ze wel, maar 
dan zet men er gewoon een nieuwe tegen. Zo sterk en handig is bamboe waar men alles van maakt, 
behalve Hollandse hengels, want dit mooie sterke bamboe groeit hier niet. Dat komt uit Japan waar de 
natuur veel teerder en ijler is, hier is bamboe veel grover en dikker. 
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Op pagger (bamboe-hekje). 

 
Dinsdag, 14 Oktober 1947 - Bandar 
De hospik vond het nodig dat ik eens naar de dokter ging, enkele van mijn infecties zijn over, maar 
enkele zijn tropisch geworden en die kunnen veel last geven. Zodoende ben ik vanmorgen naar 
Pekalongan gegaan maar dat maakte het er niet beter op. “Morgen naar Semarang”, was het 
antwoord. “Weg verlof”, dacht ik. Maar dat is niet gek, als voor mij iets moois was weggelegd, was dat 
altijd op het laatste nippertje. Het was gewoon te gek dat ik nu bij de eerste ploeg zou zijn, “met 14 
dagen ben je wel weer terug”, zegt de dokter, maar het staat mij niets aan, nog nooit heb ik zo’n zin in 
patrouillelopen gehad. Misschien is het echter wel goed, mijn teen was ook ontstoken maar weer 
geheeld. Gisteren echter een lange patrouille en het was weer mis, nu kan ik bijna niet lopen. Wel is 
het een feit dat ik door de infecties niet vrij was in beweging, wat erg afmat met patrouille, zodat een 
14 dagen gedwongen rust wel veel goed zullen doen, als dan tenminste alles over is. Van de andere 
kant echter zijn alle jongens oververmoeid en iedere uitvaller betekent zwaarder dienst. Als er morgen 
2 man met verlof gaan, is onze sectie nog 2 man, de tweede 3 man en de 3

e
 4, met Staf is dat 15 

man. Het behoort 35 te zijn, maar zo is het overal, wij zijn niet eens de slechtste.  
Om 12.00 uur was de auto weer in Simbang, waar ons 2

e
 peloton ligt, daar ben ik tot 14.00 uur blijven 

wachten op de lezing die daar gegeven zou worden over de materiële toekomst van Indië. De lezing 
had niet veel te betekenen. Na afloop was de auto er nog niet en ben ik eerst met de auto van de 
kapitein en een oorlogscorrespondent naar Soebah geweest en daarna naar huis. Daar was het snel 
pakken geblazen. Erg uitzoeken, de bagage moest niet te zwaar maar er moest zoveel mogelijk mee 
om mij niet te vervelen. Nu, dat zal ook wel loslopen, vermoedelijk. 
Woensdag, 15 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
2.00 Uur in de nacht, scherp ratelende brens en schieten vuurstralen door het donker. Ik heb vast 
geslapen. De anderen zijn er al uit, vlug sloffen aan, tijd om aan te kleden neem ik niet. Zodoende ben 
ik nog het eerst buiten, al rol ik over tafeltjes en stoelen om bij de bren te komen, die ik al bij Jantje  
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had gezet, omdat ik weg ga. Mijn voet doet gemeen zeer en ik stoot mijn tenen nogal eens, tenminste 
bij het oversteken van de 10 meter naar de bunker zonder dekking in de lichte pyjama. Zo rol ik de 
bunker in maar het ergste schieten is al over. Een paar commando’s worden doorgegeven, ook de 
anderen komen in de stellingen. Granaten en lichte mortieren doen de grond daveren. Dan is het weer 
stil. Deze keer weet ik niet goed hoe het gegaan is. Al bij de eerste schoten moet het andere peloton 
de volle laag terug gegeven hebben. Daar nog wat mortieren, bekergranaten er achteraan, zodat ze 
voorlopig hun lol wel op zullen kunnen. Geen onaardig afscheid. 
Om 6.00 uur was het weer dag, vlug eten, bed en dekens, klamboe en nog enige kleinigheden pakken 
en om 7.00 uur ging de auto naar Soebang (Soebah?), waar om 8.00 uur het konvooi voor Semarang 
kwam en het in een propvolle ziekenwagen verder ging. Gelukkig waren er geen liggende zieken 
zodat de auto kon raak rauzen over de slechte wegen. 
 
Eerst ging het naar het militair hospitaal, daar scheen ik niet te moeten zijn maar in het Bazen-Zieken-
Verblijf. Ik kreeg een wat raar voorgevoel. Want volgens enkelen moest dat niet best zijn.  
Nu is het avond en ben ik dat gaan begrijpen. In het Julianahospitaal gaan de gewonden, naar het 
militair hospitaal de gewone zieken die daar volledige verpleging hebben van zusters, omdat zieken 
meestal voor 100% afhankelijk zijn. Hier in het BZV liggen jongens met infecties, huidzieken en al die 
kwalen waar men evengoed innerlijk gezond bij blijft. Als zieken liggen hier alleen lichte 
malariagevallen terwijl hier vol de venerische zieken liggen. Zodoende is het half kazerne, half 
ziekenhuis. Geen mens ligt steeds in bed, we kunnen over de kamer lopen en zelf naar beneden om 
te mandiën. De bedden zijn eenvoudige kribben met een matras, laken, kussens, dekens en klamboe, 
die men ’s avonds zelf kan hangen. Ramen zijn er plenty en niet overbodig in het bloedhete 
Semarang. Het is een lange zaal met twee rijen bedden en een geschikt stel jongens. Gelukkig 
bestaan hier geen tegenstellingen van W- of T-brigade, want dat moet in de stad heel erg zijn. 
 
Donderdag, 16 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Vanmorgen ben ik voor onderzoek naar het Elisabeth-ziekenhuis geweest, wat erg meeviel, de 
gemeenste tropische bacteriën waren niet aanwezig. 
Om 19.00 uur was er film buiten. Het begon met hetzelfde voorprogramma als laatst in Pekalongan en 
ik verwachtte al om weer ‘Pimpernel Smith’ te zien, maar was dan toch weggelopen, temeer daar het 
geluid ook nog defect was. Het viel echter mee. Deze keer was er eens een film die ik nog niet gezien 
had, maar halfweg vluchtten allen naar binnen voor de stromende regen. De film draaide door voor 
lege banken op een drijfnat doek met alleen wat belangstelling van uit de samenhangende jongens 
maar voor ons paviljoen was dat te ver. 
 
Vrijdag, 17 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Een rustige dag van lezen, schrijven en puzzelen, maar zonder nieuws. 
 
Zaterdag, 18 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Vanmorgen weer naar het Elisabeth-ziekenhuis geweest, wat bloed af laten tappen voor onderzoek. 
Dat is een kuur die ze met iedereen uithalen. Deze keer had ik beter uitgekeken. De vorige keer werd 
ik zo in pyjama in de auto gestopt zodat ik daar moest wachten om afgehaald te worden. Toen ik de 
sergeant vroeg waarom hij niet even gewaarschuwd had om een pak aan te doen, zei hij dat het dan 
wel gebeurde dat ze de stad in gingen. Zodoende had ik mij nu al op zijn best gekleed om weer eens 
een keer in de stad te verschijnen. Dat is al weer lang niet gebeurd. Een Ambonese jongen ging mee. 
De ziekenwagen bracht ons weer weg en wij waren ook wat vlugger aan de beurt. De vorige keer 
moesten ettelijke mannetjes ingeënt worden, wij ondertussen uren wachten. Nu moesten we alleen 
enige tijd wachten op een Javaanse vrouw die de dokter nogal even bezig hield. Later vertelde hij dat 
dat zij zijn eerste inlandse bloedgever was geweest, die nu voor de 2

e
 maal kwam, een prachtprestatie 

voor een inlandse. De bloedtransfusiedienst heeft voor enige maanden grote propaganda-acties 
gehouden die veel geholpen hebben. Maar deze vrouw was in Semarang de eerste inlandse. De auto 
kwam ons weer ophalen voor wij klaar waren. Die hebben wij maar weggestuurd en zijn gaan lopen. 
Een paar Indo-Chineesjes vroegen wij de weg want uit de slingerende op- en neergaande wegen van 
Semarang waar alles op en tegen de steile heuvels staat is geen wijs te worden. Daar de meisjes 
dezelfde kant op moesten, liepen wij samen, waarbij ik mij afvroeg of mijn kakipak soms imponeerde, 
die ziet men hier weinig. Want terwijl er 7 man met de ziekenauto mee moesten, nodigde de chauffeur 
mij dadelijk uit naast hem te komen zitten. En dat in Semarang, waar het altijd stampend vol soldaten 
heeft gelegen. Dat enige meisjes meteen met vreemde soldaten mee gaan lopen, wil heel wat 
zeggen. Dat doen ze in een Hollandse garnizoensstad nog eerder en zeker waar het meisjes zijn die 
toch beslist nog een zekere graad van uiterlijk fatsoen hebben op te houden. Maar het was gemak-
kelijk. Voor de meisjes stopte de eerste de beste luxe slee zodat wij ook meteen deftig op de Bodjong 
kwamen. Eigenlijk is de Bodjong Semarang. Zonder die ene lange straat zou Semarang een ver-
zameling verspreide villa’s en kampongs zijn met een kleine Chinese wijk. Het is een doodse ver-
velende en oh zo enorme hete stad, zodat men zelfs tegen de morgen geen deken nodig heeft. Iets 
wat in heel Indië zeldzaam is. Pekalongan telt veel meer inwoners maar heeft geen Europese wijken.  
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Semarang echter is zo uiteen gebouwd, dat het er zonder auto geen doen is. Alleen de Bodjong is een 
lange straat, maar toch nog van een kaliber zoals men die in Batavia in Bandoeng alleen maar aan de 
buitenkant aantreft als verbinding tussen binnenstad en buitenwijken. Ruim uiteen staande grote 
gebouwen en villa’s ver van de weg. Een winkelstraat heeft Semarang niet. Ik ben eerst nog even 
naar het Juliana- hospitaal gegaan waar 2 jongens van ons peloton liggen. Voor de een had ik nog 
steeds een zilveren ring die hij in Pekalongan heeft laten maken en die de jongens mij meegegeven 
hadden maar ik kwam niet bij hem in hetzelfde gebouw. 
 
Zondag, 19 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Vanmorgen kwamen 2 jongens op bezoek, een lag allang in de stad en is bijna beter, de ander is van 
ons peloton en is hier pas. Gisteren vroegen de jongens in Juliana nog hem te zoeken. Nu had hij alle 
hospitalen afgelopen om mij te vinden. Zijn eigen sectiecommandant in de Juliana had hij niet eens 
kunnen vinden, dat heb ik hem nu weer verteld. Zo proberen wij wat contact te krijgen.  
Er was hier vandaag geen mis. Er zijn in Indië veel meer aalmoezeniers dan vroeger bij het leger, 
maar nu alles bij kleine groepjes op de buitenposten zit, kunnen ook die niet overal gelijk zijn. Hier is 
nu eenmaal alles anders dan in Holland, ook de godsdienst. In Holland hoort het nu eenmaal zo, wat 
zouden de mensen niet gaan zeggen als je het verwaarloosde. Hier gaat men naar de kerk omdat 
men voelt dat het onmisbaar is. Er is niemand waarvoor men zijn geloof hoeft na te komen, alleen 
voor de eigen overtuiging. Vreemd is dat velen die in Holland niet gingen, nu wel gaan. Jongens die in 
Holland wel en nu niet meer gaan zijn er zo goed als niet. Wel hebben bijna allen een ander idee van 
het geloof. Men lacht nu om vele sprookjes van dorpsgeestelijken, dingen die met de eenvoudigste 
logica niet kloppen, die echter zo verteld moeten worden omdat het gewone volk de nuchtere feiten 
niet zou begrijpen. Gelukkig echter gaan naar Indië geestelijken die minder simplistisch zijn en het 
volkse leven kennen. Dan is er ook die enige waarheid. Het is goed dat de eenvoudige gelovige zich 
daar bijna nooit in verdiept, anders konden er wel eens velen in een doolhof belanden. In dienst komt 
men tussen allerlei leerstellingen, dan wil men graag weten hoe het nu eigenlijk zit en blijkt dat al die 
anderen grondige argumenten hebben om hun overtuiging als enig waar te bestempelen. Dan komt 
men er niet mee af door te zeggen dat Luther zich van de katholieken afscheidde en dus een ketter 
was. Luther had wel degelijk gegronde reden om zich af te scheiden en genoeg te hebben van een 
geloof waar men met geld zijn zonden afkocht en aflaten duur betaalde. Waar kloosterlingen en 
priesters in ontucht leefden en het volk uitzogen. Dan moet men stevig in de schoenen staan om toch 
te bewijzen dat ons geloof en niet dat van een Luther het vervolg is van wat Christus aan zijn 
apostelen predikte. Ik moet altijd lachen om de kletspraatjes die zo dikwijls over pastoors in 
Schermerhorn of De Rijp de ronde deden. Maar hoe ik voor halve godloochenaar werd uitgemaakt 
omdat ik durfde te vertellen dat een pastoor zich harder uitslooft voor een rijke boer dan voor een 
arme arbeider. Dat komt maar al te veel voor. Niet erg, want het zijn mensen met een menselijke 
natuur en wie dat vergeet loopt gevaar bij de misstap van een geestelijke gevaarlijke consequentie te 
trekken voor zijn eigen overtuiging. Als van het doen en laten van de geestelijken ons geloof afhing 
werd ik heiden, want als er een koloniale instelling in Indië was, dan was het wel de missie, die was 
nog kolonialer dan de ergste ondernemer. Niet voor niets is een groot deel van Indonesische 
katholieken Republikeins. Zo is het ook met het heidendom. Als dat werkelijk betekende, de aanbid-
ding van beelden, dan zou het boeddhisme eerder de waarheid bezitten, want het is duizenden jaren 
ouder dan het Christendom en men aanbidt er de duizenden beelden evenmin als dat wij dat doen. 
Men heeft er duizenden goden. Die beelden zijn er echter maar afbeeldingen van, evenals bij ons. En 
al die goden zijn eigenlijk de karaktertrekken van die ene grote God, Boeddha niet anders, dus als 
onze ene God in 3 personen. En wie nu denkt maar even te bewijzen dat onze God de ware is 
tegenover de veel eerder bekende Boeddha, komt raar bedrogen uit. Want ook Boeddha schiep de 
wereld. Adam en Eva, het paradijs en de verboden vrucht en ook de volgelingen van Boeddha zijn van 
na de zondvloed. Geheel China, Japan, Achter-Indië en een deel van ons Indië wisten al van dit alles 
in de tijd dat de Joden nog door de woestijnen om de Sinaï zwierven. In Boeddha geloofden al meer 
mensen dan in de toenmalige beschaafde wereld woonden. Veel meer dan dat armzielige handje vol 
Joden in de woestijn. Natuurlijk is het toch te bewijzen dat alleen Christus ons de enige waarheid 
leerde, maar men moet heel zeker zijn van zichzelf en even meer weten dan wat men in Holland in de 
Catechismus of zondagspreek hoort. Dan zijn er de Mohammedanen, maar dat is iets heel anders. 
Het is wel bijna de enige godsdienst waartoe dikwijls Christenen zijn overgelopen en de enige ook 
waaruit zo goed als geen belevingen voortkomen. Het is echter een mengelmoes van heidendom, de 
Joodse en Christengodsdienst en opgericht toen de katholieke kerk heel sterk was. Alleen een dwaas 
kan dan ook geloven dat het de waarheid is. Er is iets anders. Waar het Mohammedaanse zich 
vertoonde werd eenieder met geweld gedwongen over te gaan naar de Islam. Het is een godsdienst 
met veel uiterlijkheden en daarvan houdt de Oosterling. Hoofdzaak echter is dat Mohammed volledige 
vrijheid liet aan de oosterse hartstochten. Dat zal wel de hoofdzaak zijn dat men er heel moeilijk toe 
over gaat om een godsdienst vaarwel te zeggen die zo’n volkomen vrijheid laat en er een ander met 
zulke strenge wetten voor aanneemt. De Islam laat 4 vrouwen toe, mits men die kan onderhouden. 
Daarnaast echter is een onbeperkt aantal bijvrouwen toegestaan. Het verschil met de gewone 
vrouwen is dat de bijvrouwen in aparte huizen moeten wonen. Als gewone vrouwen mag men ook de  
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slavinnen bij houden waarvan men er in vroegere tijden soms honderden bezat. Ook is een vrouw 
heel gemakkelijk aan de dijk te zetten. Men heeft maar een bewijs van ontrouw nodig en dat is altijd te 
vinden. Terwijl het voor de vrouwen zelf nooit te vinden is. Daarnaast gelooft men in één God net als 
wij. Met dat verschil dat ze van Allah alles verwachten, ook hulp als een vijand vermoordt moet 
worden of een ongelovige beroofd. Van zo’n godsdienst die oosterlingen vrij laat in zijn sterkste 
hartstochten, maar hen aan strenge wetten bindt, waar het bidden en vast betreft, komt de oosterling 
niet gauw terug. Temeer daar het hem vreselijk onrechtvaardig lijkt om een vijand die hem veel kwaad 
berokkend heeft, te moeten vergeven.  
Dan zijn er nog de Hadji’s. De mensen die te bedevaart naar Mekka geweest zijn. Daar sparen ze 
soms jaren voor of ze geven het geld aan een andere Hadji die dan in Medina aan de kust van 
Australië een Arabier zoekt die de bedevaart houdt. Dan heeft toch de thuisblijver de verdienste en is 
Hadji. Dat is natuurlijk ook veel goedkoper dan zelf de lange reis naar de Rode Zee te maken. Deze 
Hadji’s worden hoog vereerd en het volk is verplicht voor hen te zorgen, waarvan ze meestal nog 
misbruik maken door het volk uit te kleden. 
Dat zijn zomaar een enkele dingen waar iemand die altijd in Holland zit, zich niet licht in zal verdiepen. 
Maar die als men ze weet, iemand een veel vaster vertrouwen kunnen geven in eigen geloof, mits 
men goed uitkijkt en zich niet door uiterlijkheden laat misleiden. Het katholicisme is de enige 
onherroepelijke waarheid. Voor wie meent dat er geen priesters zijn die zondigen als alle stervelingen, 
of dat er in de katholieke kerk nooit behoorlijke fouten gemaakt worden, is het geloof als een glazen 
plaat die bij ieder steentje wat men tegenkomt kan breken. Wel erg mooi en teer maar ook erg 
breekbaar. Voor de meeste soldaten hier is het een hard en ruw stuk staal wat echter niet te breken is. 
 
Maandag, 20 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Nieuws weet ik niet, hier blijft alles hetzelfde. Ik ben wel enige verbandjes kwijt. De tropische gevallen 
gaan langzaam, dat is normaal. 
 
Dinsdag, 21 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Vandaag is Koosje getrouwd. Voor mij is dit een dag geweest als alle anderen. In deze rustige sfeer is 
het nu eenmaal moeilijk zich een bruiloft in te denken en ik ben nu al zo lang aan het idee gewend 
haar bij thuiskomst niet meer aan te treffen, dat het niets vreemds meer heeft. Er is trouwens teveel 
veranderd ook, dat bleek wel uit haar laatste brief. De tijd gaat zo snel dat men gauw vergeet hoeveel 
er in 2 jaar kan veranderen. Vroeger bepraatten wij alles en namen elkaars raad aan. Zij is dezelfde 
gebleven en ik 10 jaar ouder geworden in gedachten. Weer een illusie minder, de stapel scherven 
wordt wel groot, maar gelukkig gaat het verleden sterven en de toekomst is zoveel mooier.  
Ik heb veel aan Reini gedacht. Vandaag zal het voor haar geen prettige dag zijn, maar ze is moedig 
genoeg. Waar ik echter voor vrees; wie komen er op de bruiloft, wie zijn er geweest, dat zou ik graag 
weten? Wat was ik dwaas met inschepingsverlof, alle familie langs te gaan en ze te beloven allemaal 
te schrijven, een totale onmogelijkheid. De enige die ik schreef stuurde nooit wat terug, ook dat nog. 
Het is misschien toch goed geweest, als ik er weer aan terug denk, zie ik het weer voor me, maar niet 
als toen. Toen zag ik alleen de vriendelijke gezichten, maar gezichten zijn maskers, van westerlingen 
nog meer dan van Oosterlingen, al zegt men van niet. Nu zie ik door de maskers heen. Velen 
meenden het goed maar er waren anderen. En nu loop ik er over te piekeren dat Reini daar de dag 
mee door moet brengen. Daarom zou ik graag horen wie er geweest zijn. 
Ik heb geen hekel aan mensen die hun hartstochten eens niet in bedwang hebben, zelfs niet voor de 
misdadigers die in voortdurend gevaar de politie steeds bij de neus nemen, al kan ik het ook niet 
bewonderen. Dat zou onzin zijn, maar ik minacht de lafaards die met alle partijen draaien, zich niet 
ontzien mensen te vriend te houden die dwars van hun eigen principes zijn en schamper lachen om 
iemand die de moed heeft voor zichzelf en zijn vaderland te vechten. Dat zijn minderwaardige 
lafaards. Zij lachen om ons omdat ze er zelf te laf voor zijn en kunnen niet geloven in dappere kerels.  
 
Woensdag, 22 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Op een avond in Engeland was de stemming bedrukt. We hadden een film gezien over de strijd in de 
Stille Oceaan en dachten somber aan wat ons te wachten stond. Niet dat wij bang waren maar we 
beseften dat onze training ons goed genoeg gemaakt had om te worden afgeslacht zonder meer. Ook 
daarvoor konden in Holland die oorlogsfilmpjes soms angstaanjagend zijn. De werkelijkheid bleek lang 
niet zo erg. Wat een tintelend genot is het niet, je wapen te voelen schokken in de schouder en 
gloeiend lood naar de vijand te jagen. Daarbij vergeet men die eerste schoten van de vijand die je hart 
naar je keel jagen. Maar gisteravond droomde ik van een kampaanval om te rillen. Zo ziet een 
buitenstaander het. Nee, de werkelijkheid is anders, heel wat aanlokkelijker. Maar ik heb deze snert-
velletjes al vol.  
 
Donderdag, 23 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Ik vroeg mij al af hoe ik er toch toe kwam gisteren zo mal te dromen, dat is niets voor mij, ik droom 
nooit. Ik dacht al dat de zenuwen eruit kwamen, iets waar ik ook nog nooit last van heb gehad. Maar 
nu ben ik er achter, de auto’s hier voor de post maken door de weerkaatsing een geluid als een hevig  
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vuurgevecht en ik lag nog half wakker en toen is mijn geest blijkbaar aan het fantaseren geslagen. Net 
of het hospitaal met hevig vuur werd aangevallen en ik wilde wel in de grond kruipen van angst, gek 
toch zoiets. Als het echt geweest was zou ik ook geschrokken zijn, zoals ieder schuilt als plotseling 
een hevig lawaai losbarst, maar meteen zou het machtig geweest zijn en had ik een wapen gezocht. 
Men heeft mij aan het denken gebracht. Zoals in die droom moeten de meesten in Holland er in 
werkelijkheid over denken en dat zou verschrikkelijk zijn. 
 
Vrijdag, 24 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Eindelijk heb ik eens post gehad, werd wel tijd. Voor de jongens van de T-brigade is elke dag post. 
Maar nu had ik toch ook eens wat, al viel het geweldig tegen dat er niets van Reini was. Er was er een 
van Willem en uit Rotterdam en Willem had niet veel nieuws. Hij had het over verlof en dat heeft mij 
op het idee gebracht om als het mijn beurt is, voor verlof naar Bandoeng in Cheribon achter te blijven 
en dan Lingga Djati op te zoeken, maar zover is het nog niet. 
 
Maandag, 25 t/m Woensdag, 27 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Een van de I.D. vertelde mij vanavond dat de nachtpatrouille naar het T.R.I-kamp nu al 64 doden heeft 
opgeleverd. Men maakte een gewonde buit die op een baar werd vervoerd. Die was daar op een feest 
toen wij dat met kogels verstoorden. Hij werd in het been geschoten, vluchtte en viel in een put door 
de duisternis, waar hij 2 dagen later uitgehaald werd. In het bos lagen er geen 14 maar 24. Het succes 
is wel fantastisch groot geweest, om met 30 man 64 voorgoed en wie weet hoeveel voor langer of 
kortere tijd uit te schakelen. Nu is ook te begrijpen waarom de rust na die actie zo merkbaar 
terugkeerde.  
 
Donderdag, 28 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Wat is er nu gebeurd? Een tijdje terug vraagt Koosje: “Je schrijft toch niets over hetgeen je met thuis 
hebt naar Reini?” Ze kon gerust zijn, Reini wist van niets en nu, ze is té eerlijk om iets te verbergen en 
ook om mij gelijk te geven als ze denkt dat ik dat niet heb. Ik lees het door de regels heen, er is kwaad 
verteld van Truus, Afra en zo voorzichtig mogelijk van mij. Pas op, ik duld geen verraad achter mijn 
rug en zal mij nooit het liefste laten afnemen wat ik bezit. In een huisgezin hoort en hoeft geen haat te 
zijn tussen ouders, broers en zusters. Ik houd van allen evenveel en Reini is mijn meisje. Van kinds af 
ben ik opgegroeid in haat voor broers en zusters, in de verre vreemde heb ik ze terug gevonden. Nooit 
laat ik weer straffeloos die banden verbreken en zeker zal ik niet dulden dat Reini bij voorbaat een 
vooroordeel tegen hen wordt ingepompt. Ze moet ze eerst kennen. 
Ik heb thuis geleerd valsheid te verafschuwen, nu ben ik geen kind meer en zal daarom thuis geen 
valsheid meer dulden. Praat niet weer met Reini over dingen waarover ik het eerste recht heb met 
haar te spreken.  
 
Vrijdag, 31 Oktober 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Gelukkig kon ik er vandaag weer eens even uit. Gelukkig, want dat leidde weer even af. Ik moest weer 
naar het Elisabeth-ziekenhuis. Een zeldzaam mooi ziekenhuis dat aan een klooster behoort en door 
de oorlog niet zichtbaar heeft geleden. Terug moet men dan eigenlijk de ziekenwagen bellen, maar ik 
was wel wijzer. Ik kon weer vrij adem halen, van de heuvels over de benedenstad en de vlakte kijken 
en verder de hele wereld vergeten. Een hele wandeling langs hun hellende wegen, steeds naar 
beneden. Daarna een auto gelift en heel naar het andere einde van de dun bevolkte maar uitgestrekte 
stad, waar de grote pasar, de mooiste in Indië die meer van een bijenkorf dan een pasar weg heeft. 
Daar lijm, inkt en sigaretten gekocht en de sarongprijzen gevraagd. 85 Voor een die veel van de mijne 
weg had maar op een fabriek gemaakt was, zodat ik nu weet een kapitaaltje te hebben, wel 10x zo 
veel waard als de doeken van de jongens die ze in Semarang voor 40 à 50 gekocht hebben. Weer in 
de zaal viel het mij best mee, gek, ik voelde mij weer echt thuis. Ik ben echter even wijs als toen ik hier 
in kwam. Ik hoop dat ze nu eens weten waar ze aan toe zijn. Enige infecties zijn over maar de 
eigenlijke tropenzweren doen niets. Het is ook moeilijk want er zijn een massa soorten. De dokter hier 
heeft geen haast, is erg secuur en gaat door voor een van de beste in de stad. En als je hier rond kijkt 
ga je geloven dat ze iemand die aan stukken gehakt is, nog onzichtbaar heel maken. 
Toen we binnen waren wachtte ons de ergste, gemeenste opmerking die ze ons nog konden 
aandoen: met 20 van deze vellen moeten wij een hele maand toe om te schrijven. Willen wij meer 
schrijven dan komt dat al gauw op 1 of een halve gulden per brief. Degene die dit onzalige plan 
verzonnen heeft zou ik graag in het donker ergens in Pekalongan ontmoeten. Kankeren echter helpt 
weinig. De uitvinder half koud maken en protesteren is het enige, maar eerst even de algemene 
uitwerking afwachten van deze maatregel, die als een donderslag bij heldere hemel komt.  
Er is ook een ondertrouwkaart van Cor Bleker gekomen. Die gaat er dus ook in. Ik zal hem een briefje 
terugsturen om hen te feliciteren. Dat hoort er nu eenmaal bij. 
Zaterdag, 1 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Het wordt nu helemaal sterk, als het niet in mijn agenda had gestaan, was Allerheiligen ongemerkt 
aan mij voorbij gegaan. Zo is het leven hier. In de compagnie zou dat niet zo vlug gebeurd zijn, maar 
hier wordt er niet al te best aan gedacht. Nu alle troepen zover uiteen liggen, is er niet veel van te 
zeggen.  
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Dit gebeurde onderwijl ik in het ziekenhuis verbleef; 
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Buit van een nacht; achtergelaten door op bodytraps lopende extremisten om het kamp te Bandar. 
 
Zondag, 2 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Het grootste deel van de dag heb ik met koorts gelegen, niet ernstig. Het was kunstmatig opgewekt en 
tegen de avond weer over. Als dat nu maar helpt, want sinds gisteren het grootste deel van het 
gezellige ploegje hier is weggegaan is er niet veel meer aan. Enfin, misschien ga ik nu ook vlug. 
 
Donderdag, 6 November 1947 - Ziekenhuis Semarang 
Vanavond was er een inlands muziekgezelschap. Zelden heb ik zo genoten. Het was geen gamelan 
maar een strijk en tokkel, eigenlijk een klein snaarorkest, met 2 zangeresjes met werkelijk goede 
stemmen, wat bij inlanders al heel zeldzaam is. Het is moeilijk te zeggen waar deze inlanders de kunst 
vandaan halen om zo enorm te boeien. Meest spelen ze liedjes die in Holland al oud zijn, maar in de 
zwoele avond een wondere bekoring hebben, gezongen door bruine meisjes. Het is allemaal zo echt, 
zo ongekunsteld. Het is geen grote kunst, het is alleen maar echt en mooi. Iets onvergetelijks, wat een 
mens meer echt plezier geeft dan de kostbaarste orkesten en bands in Europa. Na zo’n avond krijgt 
men al heimwee alleen bij de gedachte hier eenmaal weg te moeten. 
 
Zondag, 9 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Er was vandaag kerk in de kantine, wat toch weer fijn is als men al weer weken niet geweest is. 
Overigens gaan de dagen gewoon hun gang. 2 Jongens kwamen mij vandaag opzoeken, die lagen in 
het Juliana-hospitaal maar gaan nu weer naar huis. De ene is C. Groot, onze kok. Hij kreeg in het 
ziekenhuis ook steeds mijn brieven en stuurde die dan door naar mij. Nu ben ik bang dat mijn post 
eerst weer weken gaat zwerven voor het hier komt. Maar met enkele dagen zal ik er ook wel uit gaan, 
hoop ik. Alles is zo goed als dicht. Ik heb nog geluk gehad, bij veel jongens komt de ene ziekte na de 
andere eruit als ze eenmaal tot rust zijn gekomen. Ik kom er met de tropische infecties af, terwijl ze 
nog niet eens zo lang geduurd hebben. Verder proberen wij de tijd maar door te brengen met lezen, 
praten of wat knutselen, te schrijven is er niet veel meer op den duur. De meesten die hier liggen zijn 
van de T-brigade. Zo heb ik deze brigade goed leren kennen de laatste tijd en daarmee tevens hoe 
een te ver doorgedreven geest van gelijkheid voor de inlanders funest is. Ze bezitten nog bijna 
dezelfde geest als wij toen wij pas op Java waren en met grote ogen keken naar de ruwe genadeloze 
manier van straffen die de KNIL er op na hield. Het gevolg is dat de extremisten heel niet bang zijn om 
door hen te worden gevangen genomen en hun in de rug en uit hinderlagen op korte afstand te 
beschieten. Voor de W-brigade heeft de vijand steeds een heilig respect gehad, ze nemen liever de 
benen als in onze handen te vallen. De I.D. kent geen genade, ‘leven om leven, bloed voor bloed’. 
Maar in het Tjiandjoerse hadden wij een reusachtig gebied en bij de opmars meer dan 300 km in 14 
dagen. De inlander begrijpt alleen zijn eigen methodes. 
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Maandag, 10 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Gisteren las ik in de krant over de mogelijkheid om pakketten naar Holland te sturen. Het was niet 
voor het eerst. Enige tijd terug konden wij dat ook, maar de samenstelling beviel mij niet en ze waren 
duur, terwijl ik geen geld had. Ook van hier konden wij er verleden week laten versturen, maar voor 4 
gulden kon nooit iets zijn. Nu las ik dat door een postwissel naar Batavia te sturen, ze daar voor een 
mooi pakket zouden zorgen. Ik heb het er eens op gewaagd. Het is meestal erg moeilijk, hoe moet ik 
nu weten wat de moeite van het opsturen loont? En zoals in Tjiandjoer waar alles te koop was, heb ik 
nooit meer ontmoet. Ik kan nergens bij winkels of op pasars komen zonder te kijken of er iets in is wat 
nu werkelijk het opsturen waard is. Voor de Hollandse verwende smaak vallen immers de ruwe 
Indische producten bijna altijd af. Ik hoop dat dit goed is en dat het goed over komt. Vroeg of laat hoor 
ik dat wel. Neem het als een aardigheidje voor de Kerst, al zal het wel wat te laat komen.  
 

Dinsdag, 11 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
De strijd is gewonnen, de strijd om ons laatste recht. Men heeft ons willen wijsmaken dat de KLM alle 
post niet kon vervoeren hetgeen niet klopte, want brieven van hier zijn vlugger over als uit Holland. De 
Volkskrant sloeg de leugens met een slag kapot, de KLM zei plaats genoeg te hebben. De regering 
gaf een flauw doch redelijk verweer, het toegeven van een leugen was echter een gevoelige slag. 
Vandaag staat onze overwinning in de krant, er mogen net zoveel postbladen verstuurd worden als wij 
willen. Dat is redelijk, er werd werkelijk in brieven enorm gesmokkeld. Niet om dat beetje port, maar 
om voor een paar foto’s naar de facteur te lopen was veel te lastig. De invoering van de postbladen 
was dan ook minder erg. Alleen dat kleine aantal zat dwars en nog meer, dat de Hollandse regering 
als een op kwaad betrapte snotneus niet voor de waarheid uit durfde te komen, dat was het ergst. Nu 
loopt in Indië een half miljoen soldaten minachtend te gnuiven om onze laffe volksvertegenwoordiging. 
Vandaag stond ineens weer eens een jongen van ons peloton voor mij. Voor het eerst weer eens een 
die met het nieuws uit Bandar kwam. Hij was naar de stad voor onderzoek, had op patrouilles last van 
steken in zijn rug, maar tot nu toe was met het doorlichten niet veel gevonden. Een kwaal waar 
honderden mee kampen, een begin van de nieren. Ik heb mij altijd goed beraad ter harte genomen dat 
men in Indië veel moet drinken, na een lange patrouille kan men uitgedroogd zijn. Dan drink ik tot ik 
niet meer kan. Maar schijn, want na een kwartier is de dorst er weer en zo de eerste paar uur. Dat is 
lastig maar men heeft geen last van die dorst, zodat men gauw geneigd is die opzij te zetten, temeer 
daar men anders kans loopt minder trek in eten te hebben. Ik eet het ook snel eens van mij af, maar 
als ik mij dan wat lusteloos ga voelen begin ik meteen en blijf de eerste dagen drinken als ik ook maar 
de minste trek heb. Drinken gaat voor eten. Met weinig eten, al is het nog zo’n belachelijk beetje, blijft 
men wel mager maar toch fit. Maar bij te kort drinken komen de steken in de rug en al heel gauw met 
het gevaar van een bijna ongeneeslijke nierkwaal. Ik heb hem ook aangeraden te drinken, dorst of 
geen dorst. Hoe meer hoe beter. Het zal beter helpen als het hospitaal waar men er niet veel aan kan 
doen. Die makker staat er trouwens slecht voor, het is het zwakste karakter wat ik ooit ontmoette. Zo 
zwak dat men er tegelijk medelijden en verachting voor krijgt en nu kreeg hij van de week bericht dat 
zijn moeder gestorven was. Hij is van de allerlaatste der OVW-ers. Hij bracht ook het laatste nieuws 
uit Bandar. Verleden week moet het andere peloton weer op het TNI-détachement uit Blado gestoten 
zijn. Het kwam tot een vuurgevecht. Af en toe hief de vijand in zuiver Hollands het Wilhelmus aan of 
riep; “Val aan lafaards, kom op” en eenmaal “Piet, Piet, help ik ben gewond”. Alles in zuiver Hollands. 
Maar met 17 man was een bestorming niet te wagen. Men moest terugtrekken, ook al omdat de luit 
gewond was, een kogel in het dijbeen. Om het kamp heeft men boobytraps gemaakt. Op een nacht 
sprongen er 3. Men vond een dode luitenant met een Engels en Japans geweer en op een andere 
nacht sprong er een en kon men een bloedspoor een eind volgen. Die dingen werken goed, als 
konijnenstrikken. Ook is het kamp weer een paar maal beschoten, maar niet erg. Ons peloton heeft op 
de patrouilles niets beleefd zodat ik geen grote gebeurtenissen gemist heb. Het wordt toch tijd dat ik 
thuis kom. Als men het in het hoofd krijgt een actie tegen die mysterieuze vijand in Blado te 
ondernemen, zou ik het mezelf nooit vergeven als ik er niet bij was. Ik heb diep respect voor deze 
dappere en gelijkwaardige vijand en zou het niet graag missen om aan hun opruiming mee te helpen. 
Het is voor het eerst dat wij een werkelijk dappere vijand ontmoeten op Java.  
 

Vrijdag, 14 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Alle dagen zijn hetzelfde, veel is er niet over te vertellen, ik hoop morgen ontslagen te worden. Dan 
zal weer gauw het leven te Bandang aanvangen. Ik zal snel even moeten wennen, maar ik heb er zin 
in. Er is er hier nog een gekomen van het 1

e
 peloton. Hij had niet veel nieuws, de gewone berichten. 

De vijand is actief, de Javaanse vijand, wel een verschil met Tjikalong. Hier in Semarang kent men de 
listige Javaan. In de tijd der demarcatielijnen lag men niet ver van elkaar en in gesloten front. Dat gaf 
andere aspecten als ons werk in Tjikalong, waar veel ruimte was. Hier hoort men af en toe iets van het 
vreemde gedoe wat hier oorlog is. Men had hier borden op de demarcatielijn staan. Op een plaats 
werden die door de TNI steeds een honderd meter meer naar binnen verplaatst. Niets hielp als een 
hinderlaag gelegd werd, kwamen zij niet. Toen werd er een ijzeren bord gezet. Een aggregaat zorgde 
op een kilometer afstand voor sterke stroom, met een leiding naar het bord. Het peloton dat het 
plaatste trok terug. Goed verborgen bleef een man achter met een veldtelefoon. Het duurde geen uur  
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of de vijand kwam aanzetten om het bord te verplaatsen. Een man onder dekking van zijn kameraden. 
Hij grijpt het bord en blijft hangen om bewusteloos neer te vallen. De soldaat belt het peloton op dat 
meteen uitrukt en de verminkte bij het bord wegneemt, gevangen. Het bord is nooit meer verplaatst. 
Op een nadere plaats zat Hizboellah, die heren hebben zich nooit aan een wapenstilstand gehouden 
en haalden de borden steeds omver. Op een keer werd er een kuil gegraven en daarin een scherfmijn 
geplaatst, daarop werd het bord gezet. In de nacht hoorden de soldaten in hun verblijf een enorme 
knal in de verte aan de lijn. Meteen rukken ze uit en bij het totaal versplinterde bord ligt een Hizboellah 
totaal open gereten. Een keer meldde zich bij een post een inlander die vertelde dat op de weg 
granaten ingegraven waren als landmijnen, hij duidde ook de plaats aan. Men geloofde het maar hield 
rekening met verraad. De inlander die gerekend had op een beloning en dan vrijgelaten te worden, 
werd vastgehouden en meegenomen. Men reed niet naar de bewuste plaats. Een halve kilometer 
ervoor ging men de weg afzoeken met detectors. Ruim 100 meter voor de aangewezen plaats vond 
men een gesloten gelid granaten. Als men naar de bewuste plaats was gereden, waar men altijd per 
auto heen ging, was 100 meter eerder de hele auto met 30 jongens de lucht in gegaan. Uit de inlander 
was de waarheid vandaan te halen. Hij behoorde tot de 30 man sterke groep die de projectielen had 
geplaatst en was er daarna op uit gestuurd om de zaak in de lucht te laten vliegen. Daarop werd een 
kleine jongen uitgestuurd om te melden waar de vijand het verminkte lijk van hun kameraad kon 
halen. Deze oorlog is in niets te vergelijken met een Europese strijd. Men heeft hier niet de duizenden 
bommen en granaten. Hier strijden niet de geesten van profesoren en ingenieurs die soldaten tot hun 
werktuigen maken. Hier vecht het verstand van de soldaat zelf. Hier vechten de laagste hartstochten 
van het individu door het uitdenken van de vreemdste methodes om de vijand afbreuk te doen. Het 
menselijk gevoel moet wijken, want door menselijkheid tegenover de vijand, vermoordt men eigen 
makkers. Dat heeft de Engelsman gedaan die overal en altijd dezelfde blijft. Een Hollander past zich 
aan, daarom winnen wij. De Oosterling is voor Europese begrippen ongelooflijk wreed. In de strijd is 
alles geoorloofd, daarin kent hij niet eens de wetten van menselijkheid, die zelfs de grootste Europese 
misdadigers er nog op na houden. Deze wreedheid is ook het enige wat hij begrijpt. Hij lacht om 
Europese methodes, begrijpt ze niet en beschouwt ze als zwakheid. Een inlander zou al heel raar 
kijken als men hem vertelde dat hij een moord had begaan door iemand te vermoorden die hem 
ontzettend veel kwaad berokkende. Een vijand in de rug steken vindt hij even eervol als hem van 
voren aan te vallen. Wij hebben rekening te houden met deze mentaliteit. Soms gruwt men ervan. 
Wrede laffe methodes liggen een Hollander niet, maar de gevangenen moeten hun doden betalen. 
Het is noodzakelijk om het vertrouwen van het volk te krijgen. Het volk houdt van recht, gevangen-
issen geven die niet.  
 

Zondag, 16 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Gisteren een pestdag, ‘s woensdags en ‘s zaterdags komt de dokter langs en laat de gezonden eruit. 
Ik had er helemaal op gerekend. Ook het laatste wondje was dicht. Van de week was nog eenmaal 
bloed afgenomen wat ook meestal wil zeggen dat men er de volgende keer uit mag. Nu was de uitslag 
nog niet binnen en dat wilde hij eerst afwachten. Een lelijke tegenvaller die ik niet verwacht had en de 
hele dag leek het mij net een gevangenis hier en heb ik mij voor het eerst verveeld. Tenslotte heb ik 
maar weer een boek genomen. Ik heb hier al heel wat mooie boeken gelezen. Een serie uit de tijd dat 
in Engeland Cromwell aan het bewind kwam en ook in Frankrijk de opstand broeide. Een mooi boek 
uit de regententijd, de 3

e
 Engelse oorlog, de strijd om Gibraltar en de ondergang van Frankrijk en 

Holland. En nog een boek over de geuzentijd. Vlotte boeken die een goed beeld geven uit het leven 
van die tijden. Een ander speelde in China en Japan, over de tijd dat Chang Kai Chek het bewind over 
nam. Als men dit boek heeft gelezen en deze volken kent, dan begrijpt men waarom in China steeds 
revolutie is en hoe de Jap er toe kwam zich in dat dolle oorlogsavontuur te storten. Dit boek heeft mij 
de laatste dingen in de Japanse karakter die ik nooit heb kunnen volgen, doen begrijpen. Zulke 
boeken zijn leerzaam. Ik kon er niet toe komen aan romannetjes te beginnen. De werkelijkheid is veel 
dynamischer dan de romans die sommigen kunnen verslinden en wat zijn cowboy- en detective-
boeken naast de strijd hier? Op het ogenblik heb ik al een heel mooi boek te pakken over nieuwe 
vindingen op geneeskundig gebied tussen 1910 en 1930 gedaan, dus tamelijk oud. Maar toch 
leerzaam en boeiend om de ware heldenmoed waarmee vele onderzoekers in alle stilte werken in 
voortdurend levensgevaar. Een gedeelte daaruit lijkt mij wel de moeite waard om het in het kort te 
schrijven, het kan zijn nut hebben.  Indertijd werkte in een laboratorium in Washington een meisje, 
Alice Evans. Ze was geen dokter maar moest melk van modelboerderijen onderzoeken. Melk zo 
netjes gewonnen dat men die voor onschadelijk hield. Natuurlijk zaten er toch bacillen in. Niemand 
zag daar iets in, op één soort na, wat de oorzaak was dat koeien hun kalveren verloren. Evans kreeg 
belangstelling voor dit soort bacil. Omdat ze het wat raar vond dat die voor de mens onschadelijk zou 
zijn. Lang daarvoor had zich op Malta een epidemie voorgedaan onder Amerikaanse soldaten die 
plotseling loom werden en pijn in de rug en armen kregen. Op weg naar huis kreeg een soldaat het 
ook na het drinken van geitenmelk van Malta. Men ontdekte de oorzaak, een bacil in de melk, de bacil 
van Bruce. Evans wist niets af van de Maltageschiedenis. Zij ontmoette alleen bij haar werk die bacil 
die door de Deense dokter Bang was ontdekt en de schuld was van het verliezen van kalveren. Ze 
wilde er meer van weten en probeerde de bacil op konijnen, die trouw de vrucht verwierpen, ziek  
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werden en stierven. Dat bracht haar meer tot de overtuiging dat die misschien ook voor mensen 
gevaarlijk zou kunnen zijn. Een professor in de bacteriologie, raadde haar aan de bacterie te 
vergelijken met die van Bruce. Het was een grap die hij zelf niet geloofde, anders had hij het zelf wel 
onderzocht. Zij ging echter aan het werk en kwam tot de ontdekking dat de bacil van Bang en Bruce 
precies hetzelfde waren, waarom alle professoren haar gladweg uitlachten. Toch schreef ze een 
stukje waarin ze zei dat het niet onmogelijk was dat zelfs de beste melk ongesteriliseerd wel eens 
gevaarlijk kon zijn. Er werd weinig aandacht aan besteed. Alleen hielp een minder conservatieve 
professor haar aan een laboratorium, zodat ze kon raak prutsen. Ze ontdekte meer, niet alleen 
geleken de beide bacillen sprekend op elkaar, maar op koeien en marmotten hadden ze ook dezelfde 
uitwerking. Toch waren op Malta velen ziek geworden en gestorven aan de bacil van Bruce, maar had 
men nog nooit gehoord van een ziekte door het drinken van koemelk. Zelfs niet van een ziekte die er 
op leek. In een klein stadje echter woonde een dokter die een patiënt had met een ziekte, die op tyfus 
leek of op zware griep, maar het toch niet was. De man bleek veel rauwe koemelk gedronken te 
hebben. Hij nam bloed af en stuurde het naar Evans, die er werkelijk Bang’s bacillen in ontdekte. Er 
kwamen meer van die gevallen die men voorheen nooit thuis had kunnen brengen. De belangstelling 
was gewekt, maar daarmee kwamen de professoren en nog meer de machtige melkconcerns in 
stelling. Zelf kreeg de ziekte haar ook te pakken en met de grootste moeite sleepte zij zich alle dagen 
naar het laboratorium. Nog steeds was de tegenwerking enorm maar ook andere onderzoekers 
gingen aan het werk, stromen ziektegevallen kwamen binnen. De ziekte was er natuurlijk altijd 
geweest. Men had die altijd voor iets anders versleten. Op plaatsen waar een soort epidemie heerste, 
ging men de melk koken en de ziekte was meteen gestopt. De meesten werden er wel beter van, 
maar 5 of zelfs 10 maanden ellendig ziek in bed kwam veel voor en toch altijd gingen er nog 15% aan 
dood, wat in Europa en Amerika altijd nog in de vele duizenden liep per jaar.  
Zwangere vrouwen brachten ook onherroepelijk hun kindje te vlug en dood ter wereld. Zelfs als zij zo 
licht besmet waren dat ze zelf de ziekte niet hadden bemerkt. Volgens het boek was er geen genees-
middel voor. Dat was ook niet nodig. Men kan de ziekte voorkomen door de melk te steriliseren of te 
koken. Dit gaf mij te denken. Hoogstwaarschijnlijk is er nu wel een geneesmiddel voor. De laatste 15 
jaar heeft men bijna voor alle ziekten geneesmiddelen gevonden, op kanker en lepra na, terwijl voor 
de TB nog steeds geen direct geneesmiddel is, al helpt de zon meestal afdoende. 
Men heeft ook zeker 95% kans deze ziekte niet te krijgen. Geen dokter kan iemand van een ziekte 
genezen die nog niet geconstateerd is en dat is hoogst bedenkelijk tegenover aanstaande moeders. 
Het schijnt mij vrij onverantwoordelijk dat die ongekookte melk drinken. Dat de ziekte ook nu nog in 
Holland veel voorkomt, is wel zeker. Ik heb nooit veel verstand van koeien gehad, maar weet toch 
goed meer dan eens gehoord te hebben dat het verliezen van kalveren een kwestie van geluk is. Het 
ene jaar heeft men er veel, het andere weinig last van. Ook willen veel koeien het meerdere keren 
veel doen, vrij logisch. De ene koe zal wellicht de andere aansteken en de ziekte kan wel meerdere 
jaren duren. Omdat koeien behalve het verliezen er verder niet ziek van zijn, alleen besmet. Ook zal 
het niet veel helpen als men de koe die haar kalf verliest, apart zet. Meestal zal dan de besmetting 
toch al overgebracht zijn. Bij onze koeien die altijd bij elkaar zijn is dat gevaar nog groter dan bij een 
andere boer. Wel lijkt het mij raadzaam, een koe die tegen het kalven is en heel beslist een koe die te 
vroeg begint als het nog mogelijk is, apart te zetten en na afloop alle uitwerpselen goed weg te halen 
en de grond goed schoon te maken. Liefst met carbol want juist het dode kalf en de uitwerpselen 
wemelen van bacillen die anders overspringen op de misschien nog gezonde beesten. Ook is het best 
mogelijk dat men intussen een geneesmiddel heeft ontdekt zodat als een koe het kalf verliest, de 
veearts misschien kan voorkomen dat de anderen het ook doen. Dat is zijn geld wel waard.  
 

Woensdag, 19 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Wie niet sterk is moet slim zijn en al mogen wij nu net zoveel postbladen versturen als wij willen, wij 
kunnen ze nergens krijgen en moeten dus met 20 genoegen nemen. Ik had wel het geluk er 20 van de 
kantine en 20 van het bataljon te krijgen, plus 10 van een inlandse soldaat. Ik heb ook aan 50 in de 
maand lang niet genoeg. Dus zal ik er een blaadje bij in smokkelen, dat hoort aan de achterkant 
eigenlijk en de V op de voorkant geeft het begin ervan aan. Dit voor het gemak.  
Zondag, maandag en dinsdag is alles het zelfde gebleven. Nu ben ik eindelijk los. Vrij! Om 10.00 uur 
kwam de dokter langs, ik kon gaan. Vlug pakken. Wij moesten op papieren wachten. Om 12.00 uur 
stond ik met een inlandse soldaat van Inf.1 uit Pekalongan op straat, na precies 5 weken. Een bedja 
bracht ons naar de Subsistenten compagnie. Daar moet eenieder heen die enige dagen in de stad is 
zonder thuis en ook de afgekeurde soldaten. Men krijgt er een bed en eten en mag zich verder 
nergens mee bemoeien. Eerst even eten en toen maar meteen de stad in, naar het rusthuis, een van 
onze jongens bezoeken. Ik heb meteen de bidprentjes van Meindert mee genomen die hij had voor 
het peloton. Ik had geluk met liften, eerst onze oude bataljonscommandant en daarna pikte ik een MP 
op die mij voor de deur afzette. Het was snel ± 7 km en het grootste deel over open vlakte. Toch 
noemt men dat hier allemaal “stad”. Terug trof ik een grote wagen die naar het postkantoor moest wat 
vlak bij mijn tijdelijk thuis is. Dat zegt wat in Semarang waar 1 km lopen als men ergens heen wil, heel 
gewoon is, alles is even verspreid. Het was nog vroeg om wat winkels te bekijken en om toch wat te 
lopen te hebben, ging ik de Bodjong af, de enige belangrijke straat van de stad. Als is er toch niet veel  
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aan, enkele winkels en alles ver uit elkaar. Het was een kilometer lopen ongeveer naar de Tijgerclub, 
een grote kantine, maar ik was bekaf van dat tippeltje, helemaal niets meer gewend. Daar zat nog een 
jongen van 2-4 op de postauto te wachten. Daar zat ik eerst wat mee te praten, later echter met een 
stel jongens. Wordt er op een gegeven moment gevraagd of er een jongen van 2-4 er aan de telefoon 
wil komen. Stond ik even raar te kijken, die ouder was al lang weg dacht ik en er zijn nooit meer dan 2 
of 3 jongens in de stad. Maar het was de postauto, die pech had en belde voor de jongens die zaten 
te wachten. Eigenlijk had ik ook mee kunnen gaan, maar mijn spullen waren in de Subsistenten en ik 
wilde wel eens een dag uit naar de pasar en bioscoop. Bovendien moest ik eerst wat leren lopen om 
mij aan zo’n tocht te wagen. Toen ik een uurtje gezeten had nam ik een lift naar de Tjandi-weg. Dan 
was het nog een aardig eindje lopen naar de bios, maar vreemd genoeg had ik nu geen last van 
vermoeidheid. Er draaide een mooie film. Later ben ik nog naar een andere gegaan en om 23.00 uur 
was ik weer thuis. Bij avond is Semarang al erg doods en straatverlichting is er niet. De kantine is 
goed, de bioscopen prima, maar de stad zelf is niets. Al zou ik eens verlof naar Semarang kunnen 
krijgen, zou ik het zeker nooit nemen.  
 

Donderdag, 20 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Met de Javaanse soldaat waar ik mee uit het ziekenhuis ben gekomen, ben ik vanmorgen naar de 
pasar geweest. Een prachtig groot gebouw, de mooiste van Indië en voorheen altijd de goedkoopste. 
Ook nu vielen de prijzen mij mee en ik heb ontdekt dat boven heel mooie souvenirs te koop zijn. 
Daarvoor alleen zou ik nog wel eens naar Semarang willen, al is het jammer dat het bijna uitsluitend 
grote stukken zijn. Die, al zijn ze heel goedkoop, toch nogal wat geld vragen. Aanstonds is de een na 
de ander jarig en dan zou het leuk zijn wat op te sturen. Daar zie ik toch geen kans toe, al heb ik er 
ook niet aan gedacht. Ik zocht Gero-zilver voor Koosje haar trouwen, Reini kan het in Holland niet 
vinden en hier is het nog wel eens. Ik liep er al gauw tegen een paar mooie dingen op voor Reini zelf 
die ook gauw jarig is. Ik zal maar niet schrijven wat, anders komt ze het nog aan de weet, zou die 
even lachen. Ik had verder niets in de stad te zoeken en begon alvast te pakken en wat te schrijven en 
even later heen en weer te lopen, al was het nog lang geen 14.00 uur. Ik verlangde om weg te komen 
uit deze vervelende stad. 
Om 14.00 uur ging ik naar de Tijgerclub. Daar zou om 15.00 uur de auto komen. Ook daar me een 
ongeluk zitten vervelen, al had ik gezellige praat. De auto kwam echter niet zodat ik ten einde raad de 
koffers maar weer op nam om terug te gaan. Terwijl ik zo stond te liften, staat naast mij een korporaal 
van de staf B-divisie. Die vraagt waar ik heen ga. “Je kunt misschien wel bij ons slapen”, zegt hij als ik 
het vertel, dat stond mij wel aan. Ik veranderde weer en zo kon ik dan de auto niet mislopen want die 
moet daar altijd eerst aan. Bovendien hoefde ik dan niet meer te sjouwen en te liften. Ik kon bij het 
wachtpeloton slapen op het bed van een Chinees die met verlof was naar zijn ouders in Tangerang. 
Het was een bij elkaar geraapt zootje inlanders, halfbloed Chinezen en Hollanders die wacht hadden 
voor de staf, maar geschikte knapen. ’s Avonds was er zelfs geen film want de elektriciteitscentrale 
was defect en zelfs een deel van de stad zat in het donker. Ik heb een stuk omgelopen, ook een stuk 
door een kampong, omdat Semarang vóór kampong is en wat voor kampongs! Brede wegen van klei 
en tussen smerige huizen een vieze bende, anders niet. Publieke werken schijnt in Semarang niet te 
bestaan. Ik ben dan ook maar weer gauw naar huis gegaan. 
 

Vrijdag, 21 November 1947 – Ziekenhuis Semarang 
Om 11.00 uur ging ik kijken wanneer de auto zou komen. Om 12.30 uur werd gezegd. Ik moest maar 
voor de postkamer wachten. Ik zorgde nu daar om 12.00 uur te zijn. Het was op de 2

e
 verdieping waar 

een lange galerij langs het gehele enorme gebouw loopt met een brede balustrade er langs. Het is het 
mooiste en grootste gebouw, zwaar en mooi met 2 grote torens ervoor. En daar maar weer wachten, 
om ziek van te worden. Alles was even onwezenlijk en vreemd. Ik geloof dat er niet veel erger is dan 
wachten. De ene auto na de andere suisde voorbij. Het duurde lang voor eindelijk de 39 op het 
oranjeachtige bruine vierkant met witte rand te voorschijn kwam en de poort in schoof. Even later komt 
er een de gang af, zwart van het stof, een baard van een week, met grote gebaren. 2-4, even later 
nog 2. Ik groeide tot 2 maal zo groot en sterk, 2-4 in actie. Wat anders dan de getemde tijgers van 
Semarang. In het kantoor knikte men maar “ja, ja” als de chauffeur links en rechts het ene pak kranten 
en post na het andere greep en ons in de handen duwde als er Pekalongan op stond en dan nog 
vroeg of het voor ons was. Men was daar zo’n invasie niet gewend. Toen vlug naar beneden, bagage 
in de auto en weg. De vorige dag waren ze al om 14.30 uur vertrokken bij de Tijgerclub, 10 minuten 
later was ik er. We pikken nog een Chinees op met wat spullen, die moeten meestal zwaar bloeden 
voor zo’n tocht. De chauffeur vraagt wat hij wil, Chinezen doen het ook. Met een lekkere gang ging het 
er van door. Eindelijk was ik op weg naar huis en gleed het weer voort tussen de kale heuvels en 
kapot geschoten ruïnes van de demarcatielijn. Voor een spoorovergang moesten wij wachten op een 
trein, daar haalde ons een carrier van de staf van 2-4 ons in. Hele snelle wagens zijn dat, ze zitten 
beter en hier zat een snelle chauffeur achter. Er was ook meer ruimte zodat ik snel overstapte. Ik zat 
lekker voor in de volle wind, die sterk en koel langs waaide door de razende snelheid. Mensen, grote 
trage ossenkarren en lichte wiegende delemans met kleine paardjes ervoor, schoven in een flits 
voorbij. Grote groene sawahdalen, de donkere palmen van de kampongs er achter en links, rezen uit  
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de vlakte in de verte, de groene heuvels op. Daarachter in het blauwe waas van een zeldzaam 
heldere dag, de machtige bergen, mooier en grootser dan ooit, met heldere witte wolkslierten er 
omheen. Een echte sprookjeswereld. Java in hoogste schoonheid en mij leek het nog veel mooier een 
machtige zit. Nog spannend ook verderop omdat men verteld had van autoaanvallen in de pas van 
Weleri, wat later alleen maar een paar sniperschoten bleek te zijn geweest en alweer 2 weken terug. 
Op dat moment echter wist ik dat niet en al had ik geen wapen, na 5 saaie weken was het dolste niet 
erg genoeg. In Weleri hield een soldaat ons aan om wat lifters mee te nemen. “1”, Zei de chauffeur en 
een Chinese jongen brult meteen: “Mij meneer! Ik ben alleen.” Hij klimt er al op met een grote koffer. 
Dat er vrouwen met kinderen bleven staan kon hem niet schelen. Dat is iets heel gewoons, zou ieder 
ander ook gedaan hebben. Wij weer verder, de pas door, de heuvels in. Tussen de djatibossen door. 
Niets dan kaarsrechte bomen met grillige takken en reuzenbladeren, 30 meter hoog. Verder door 
Batang, Pekalongan, huizen. Wat keek ik mijn ogen uit zoals deze stad afsteekt tegen Semarang. 
Dicht opeenstaande goed onderhouden huizen en ook de straten, pleinen, parken en afvoergoten zijn 
goed onderhouden. Hier is gewerkt, een mooi gezellig stadje. Veel kleiner dan Semarang. Als men 
daar de huizen wat op elkaar drukte was het waarschijnlijk kleiner. 
Ik ging zo vlug mogelijk op zoek naar een auto die nog naar Bandar moest. Dat duurde nogal even. 
Tenslotte bleek de auto met de pioniers er toevallig nog te zijn. Dat was louter geluk want er op 
gerekend had ik eigenlijk helemaal niet. Ik had echter niets anders te doen. Ze zouden me afhalen bij 
het postkantoor. Daar moest ik evengoed nog wel een kwartier op de postwagen wachten. Zeker 3 
kwartier waren wij voor gekomen. Ik had daar mijn bagage nog op liggen. Dat had ik expres gedaan. 
Er moest een hele stapel post voor mij op het bureau zijn. Als er nog een auto in de stad zou zijn, zou 
die wel op mijn koffers wachten, maar zeker niet op de bode voor mijn post. Maar de post bleek al 
naar Bandar te zijn. Na een uurtje wachten kwam de auto mij ophalen en met razende snelheid ging 
het nu met een grote wagen over de weg en weer werd er een zware terreur uitgeoefend op de 
wandelende kippen. Toevallig waren er deze reis geen katten of honden slachtoffer. Dat gebeurt ook 
nogal eens. 3 Op een rit en 5 kippen is heel gewoon. Zo kwamen wij al gauw het kamp binnen, 
eindelijk thuis. Meteen een hele drukte natuurlijk. Ieder wilde van de laatste avonturen vertellen en dat 
was niet weinig. Er schijnt een hevige activiteit te heersen hier en geen bendes maar van ware 
soldaten, een waardige vijand. Al is er natuurlijk machtig overdreven. We zullen het zelf wel mee-
maken. Ik ben ook gauw even naar de adjudant en de kapitein gegaan. Niet alleen hoort het erbij, 
maar ze zijn altijd blij en belangstellend als er een terug komt zodat het prettig is even te melden.  
De jongens kwamen met een stapel post van wel 25 cm. Het meest kranten maar toch 5 brieven. Het 
meest viel mij op, weer terug in dit gekkenhuis, dat ik zelf meteen veranderd was en alweer even gek 
als de rest. Ik was weer thuis en het bevalt 100 keer beter dan het doodse Semarang. Met brieven 
lezen en praten vloog de avond om.  
 
 

Grote kali bij Simbang vanaf de brug. 
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Sawah’s tussen de lage heuvels van Simbang. 

 

 
Brug over de grote postweg te Simbang. 

 
Zaterdag, 22 November 1947 - Bandar 
Vreemd zoals 5 weken eruit een mens verandert. Bij ieder geluid schrok ik wakker vannacht en lag vol 
spanning te luisteren. Het gaf weinig of ik al tegen mezelf zei, niet zo bang als een baby te zijn. Het 
zal wel over raken als wij eerst maar eens vuur gehad hebben. Iedereen die pas uit het hospitaal komt 
schijnt daar last van te hebben. Al komt erbij dat men op een aanval rekende, het bleef echter rustig. 
Ik heb de bidprentjes van Meindert verdeeld en kwam net rond. Iedereen was er blij mee, dat is iets 
dat zelfs ieder andersdenkende mooi vinden van een gevallen kameraad. 
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Zondag, 23 November 1947 - Bandar 
Het is een heel onrustige nacht geweest, om 2.00 uur schrokken wij wakker door de dreun van een 
boobytrap. Even later weer een, met een aantal schoten, blijkbaar van een geschrokken vijand. Een 
uur later weer een en enige schoten. Er werd wat met mortieren terug geknald en een paar 
handgranaten gegooid. Om 5.00 uur zwierf de vijand nog door het stadje om het kamp, want er plofte 
nog een boobytrap, al lag alles allang weer in diepe slaap. Ik was na de eerste knal alweer over de 
spanning heen en ben er alweer helemaal aan gewend. Vond het zelfs wel leuk om rustig in je bed, de 
vijand in de lucht te laten vliegen, al is er weinig sportiefs in. De spelregels zijn hier nu eenmaal grillig. 
Die boobytraps staan heel scherp, laatst kostte het bijna 2 eigen jongens. Ze worden nl. ’s avonds 
opgehangen en ’s morgens weggehaald. De jongens willen er juist een weghalen als een slak over 
het onzichtbare koperdraadje kruipt van een spoel waar de vijand tegenop moet lopen. De slak is 
zwaar genoeg om de pin uit de trekker en de handgranaat te laten vallen. De jongens zien het, rennen 
4 stappen weg en duiken. “Bens” gaat het, dat ging maar net goed. Een idioot toeval maar voor de 
vijand zijn ze gevaarlijk. Er zal niet zo vaak een slak opkruipen en voor honden hangen ze te hoog. De 
vijand denkt dat het onze mannen zijn die uit een hinderlaag met handgranaten gooien en zijn er 
daarom als de dood voor. Om nu te zorgen dat ze niet door gaan krijgen dat het boobytraps zijn, gaat 
men nu ook handgranaten met een katapult in het stadje werpen. Als er weer een springt dan moet de 
vijand wel denken, nu liggen wij stil en toch zijn er ontploffingen. Dan liggen ze zeker in een 
hinderlaag. De afgelopen nacht waren ze raar van de kook, 2 maal als er zo’n ding plofte, begonnen 
ze echt te schieten, al wees niets erop dat het in onze richting was. Tot 5.00 uur zijn ze blijven lopen 
en zoeken. Aan het gras te zien een heel leger maar tot een aanval kwamen ze niet.  
Het is TNI van het beste soort, direct uit Djokja, ze worden ook steeds afgelost. Die er nu zijn is al de 
3

e
 groep. Ze laten weleens briefjes achter in het dorp, niet hatelijk, in goed Hollands, heel fatsoenlijk. 

Men schrijft dan weleens terug enz., maar dat is een onzinnig iets. Deze troepen zijn bezeten van een 
ideaal, zodat ze geen feiten meer zien, net als de man in Indramajoe die ook zo fel voor de Republiek 
was. Het zelf goed had, terwijl hij te midden van de grootste ellende leefde. Dergelijke lui zijn te 
fanatiek om te overtuigen, voor zulke moest de opmars doorgaan, ze zouden Indië een betere dienst 
kunnen bewijzen. Er zitten beslist lui bij wiens ontwikkeling hier best gebruikt zou kunnen worden. Nu 
vechten ze met een ware doodsverachting tegen ons. Dit stadje blijft leeg en in de hele streek is 
welvaart onmogelijk. Ik heb achting en respect voor deze vijand die beslist moedig is en goed 
gedisciplineerd. Ik zal er toch zoveel als ik kan van proberen af te maken, met plezier, dat is oorlog. 
Wat zou men met deze kerels niet kunnen bereiken als wij samen de losse bendes opruimden? In een 
gebied zo groot als Noord Holland zou de welvaart terug komen. Dan zouden eerst een Soetomo en 
Soedirman opgeruimd moeten worden. 
 

Maandag, 24 November 1947 - Bandar 
Ik heb nogal geluk, nu al de 3

e
 dag dat ik geen nachtwacht heb. Gisteren was het onze patrouillebeurt 

maar die is niet doorgegaan. Als er nu weer patrouille is, ga ik weer mee. De eerste keer nog zonder 
bren, dan zal het wel weer gewend zijn. Nu ik enige dagen uit het hospitaal ben kan ik voelen hoe 
goed die rust me gedaan heeft. Ik ben gegroeid zeggen ze allemaal. Ik had wel wacht vannacht, ’s 
avonds al van 20.00 tot 22.00 uur. Eerst een uur in de bunker. Die staat eenzaam achter de 
gevangenis met een loopgraaf er naar toe. Zulke bunkers zijn heerlijk als er te vechten is. Het is bijna 
onmogelijk geraakt te worden en als je de vijand eenmaal ziet is die maar voor het neerleggen. Maar 
de wacht erin is hoogspanningswerk. Je laat het wel je aandacht te verslappen, scherp luisteren en de 
rand achter het prikkeldraad afzoeken. Rechts kraakten steeds heel zacht dunne bamboestokjes. 
Blijkbaar zwierven er alweer vijanden om het kamp. Later een uur om het kamp lopen. Dat is aan de 
kant waar men om een aanval kon lachen. Ze moeten daar omhoog schieten, daar is niet veel gevaar 
bij. Het is echter rustig gebleven de hele nacht. Alleen plofte er een boobytrap om 24.00 uur. 
Misschien zwierven er alleen enige verkenners rond. Het is wel bijna zeker dat wij de 12 of 15 
december gaan verhuizen. Met het hele bataljon naar rustiger gebied en ik heb goede kans eerst nog 
verlof naar Willem te krijgen, er is een verzoekje weg. Ik vind het nu wel fijn, dit vechten in gevangen 
defensief is niets. Ik heb het er niet meer voor over om oververmoeid te raken, snel naar Djokja of snel 
naar huis.  
 

Maandag, 24 November 1947 - Bandar 
Alle weken gaan er 3 man per compagnie met verlof naar Bandoeng. Vandaag moesten alle jongens 
opgeven of zij kennissen hadden in Bandoeng, daarvan konden er nog 3 met verlof. De adjudant zei 
dat het voor Cheribon niet ging. Het verlofkonvooi gaat er door, zodat ik vlug naar de kapitein ben 
gegaan. Nu is er een verzoek op weg. 
 

Dinsdag, 25 November 1947 - Bandar 
Voor het eerst ben ik weer meegegaan op patrouille. Nog niet met de bren, voorzichtig beginnen. De 
stemming is wel even veranderd door de aanhoudende aanvallen. Iedere nacht zit de vijand om het 
kamp. Echte aanvallen die gevaar leveren zijn heel zeldzaam, maar alle nachten springen er 
boobytraps en dan begint de geschrokken vijand te schieten. Niet steeds gaat men er voor in de  
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stelling, maar wakker wordt men toch. Er wordt geen risico meer genomen. Wie niet voor ons is, is 
tegen ons en wie tegen ons is en wegloopt is vijand. En een vijand wordt gedood, al moeten ze soms 
inlichtingen geven. Voor mij was het weer vreemd. Ik wist niet hoe goed ik het lopen zou volhouden en 
ik voelde mij nog niet opgewassen tegen het gevaar. Ik nam mij dan ook voor maar niet als verkenner 
te gaan als men het zou vragen. Zoveel zin als ik daar anders altijd in had, zo zag ik er nu tegenop. 
Toen men het toch vroeg vond ik het toch te kinderachtig en ging met Mart van Etten op pad, hevig in 
spanning. Na een half uur zien wij plotseling op 100 meter een groepje mensen zitten waarvan er 2 
weglopen als ze ons zien. Mart die ze het eerst zag, vuurt meteen, ik meteen erna en meteen rennen 
we er op af. 2 Zijn er verdwenen en de andere 3 staan met 2 sprongen op de sawah en met reuze 
ijver te patjollen. Ze worden geroepen maar zijn goed. Ik ben door dat grapje weer gewend geraakt en 
begin er weer zin in te krijgen. Als wij een hoek om slaan, loopt juist een niet jonge maar intelligente 
man en goed gekleed, weg. Hij wordt geroepen en houdt schoorvoetend aan. Onder zijn jasje steekt 
iets uit. Mart zet dan de loop op de borst, ik haal er een kris uit. Wij gaan door, achter neemt men 
verhoor af, daar blijkt hij toch goed te zijn. In een kampong met enige mooie stenen huizen wordt halt 
gehouden. De 2 villa’s worden in brand gestoken. Nog maar enige dagen terug was het een TNI-post. 
Even verder is een kampong. Daar vluchten hier en daar mannen in het zwart naar alle kanten. De 
patrouille stormt uiteen de huizen in en erachter. Achter een van de huizen zit een man druk pratend 
te midden van een groepje. Hij heeft een verband om zijn hand waar nog bloed uit loopt. Heeft die 
even pech, het blijkt de vent waar Mart op schoot, die heeft hem in zijn hand geraakt. Wij zijn al door 
met tweeën naar het eind van de kampong. Ik loop een huis door met wat veel banken. Er is niets 
verdachts te vinden, zelfs verdacht weinig wat wantrouwen kon wekken. Mart geeft een grote brul van 
CP. Ik ren naar buiten waar Mart 2 man onder schot houdt. Hij meteen rennen achter een paar 
anderen. Die komen ook, maar als hij het dal over kijkt staan daar op het pad 2 mannen in het groen. 
Een met geweer, hij vuurt 4 x maar ze schieten de kampong in. De 2 die ik onder schot heb zien er 
intelligent uit, ik geef geen cent voor ze. Schuw kijken ze rond wat mij in de lach doet schieten. Achter 
hun rug is een sterk bamboehek en voor hen een open terrein. De een is in zwarte sarong en jasje, de 
andere dito gekleurd maar die draagt een groene broek in de hand, ook al verdacht. Ook de andere 
jongens komen aan lopen. In de kampong klinkt een schot. De man met de gewonde hand zal nooit 
meer weglopen, hij bleek goed fout te zijn. Onze 2 zeggen niet van hier maar uit 2 goed bekend 
staande kampongs te komen. De mortier wordt in stelling gebracht. 2 granaten en een paar 
brenhouders worden afgevuurd op de overkant waar de 2 in het groen verdwenen. Even later nog 4 
zware mortiergranaten, aangevraagd per radio. Deze kampong moeten wij nu wel even in, al ligt hij 
niet op onze weg. Dat wordt het ravijn door, weer naar boven, dan aarzelt Mart even bij een bruggetje 
boven ons. Hij is na een anderhalve week ook weer voor het eerst mee. Op verlof is de auto 
omgeslagen en heeft hij zijn neusbeentje gekneusd. Ik ben er echter weer helemaal door en heb een 
prachtzin, bovendien dekking genoeg aan de kant. In de kampong is echter geen man te vinden, dan 
maar weer terug. De achter gebleven jongens hebben enkele voorbij komende mannen gevraagd 
waar de 2 gevangenen vandaan komen. Deze noemen de naam waar wij de 2 huizen van de Markas 
verbrand hebben. Dat is dus wat anders dan de vertrouwde kampongs die ze opgeven. Ook vertelde 
de bevolking dat de meeste TNI-groepen uit dit gebied bijna allen naar het zuiden zijn getrokken. 
Blijkbaar hebben onze jongens dus te zwaar huis gehouden de laatste tijd. Ondertussen zat er al een 
hele tocht op. De eerste tijd was ik verwonderd dat ik het zo goed uithield. Maar tenslotte trilden mijn 
handen als een riet als ik ze voorzichtig uitstak. Vermoeidheid was het niet zozeer, spanning ook niet. 
Het was allemaal de zwakte van ongewoonte. Thuis duurde het wel 2 uur voor het over was. Toch 
was ik ’s avonds niet vermoeider dan voorheen. Met een paar patrouilles zal het dan wel over zijn. 
Zelfs beter, want ik ben in het hospitaal best uitgerust, dat kan ik goed voelen. Wij waren na een half 
uur op de grote weg waar ook de carrier en mortieren steeds hadden gestaan. Daar stond een enorm 
houten huis, van een TNI-man die steeds bij het kamp komt spioneren voor iedere aanval. Hij is 
echter tot nu toe niet te grijpen geweest. Het huis is platgebrand, waarna het op de carriers op huis 
aan ging. Vanavond ging door de radio het schema van de aflossing en de reden van generaal Spoor. 
Er hing al dagen iets in de lucht. Van de week waren er Zippers bij de restjes en er is na maanden 
weer volop bier. De kranten stonden vol met lofzangen op de OVW. Het gaf echter niet veel. De 
affaire met de postbladen was nog niet vergeten maar deze slag kwam te hard en te onverwachts. 
Alles had er op gerekend dat men in januari met aflossing zou beginnen en met juli de laatsten 
zouden gaan, zodat wij in maart aan de beurt zouden zijn. Dan zaten wij onze Malakka-tijd al te lang. 
Maar nu is het zo dat de eerste groep van de Alcantara, en dat zijn jongens die van Dolle Dinsdag af 
lange eentonige maanden zonder verlof aan de rivierdijken lagen, vochten in Duitsland of wachtliepen 
in België of Frankrijk, pas in maart naar huis gaan en dat is nog niet eens zeker. Alle overigen worden 
in de loop van 1948 afgelost, dat kan dus ook december zijn, maar evengoed 1949 worden. Wij 
hadden daar zo op gerekend dat wij de werkelijkheid uit het oog verloren hebben. Men heeft weinig 
fantasie nodig om te weten dat de OVW hier onmisbaar is. Was dit een gewone oorlog, het zou wel 
gaan, maar hier in Bandar zitten wij met 2 pelotons op halve kracht. Een volledige compagnie 
dienstplichtigen zou er al lang met zware verliezen uit gerammeld zijn. Een patrouille als vandaag zou 
voor hen betekend hebben dat ze 2 mannen in het groen hadden gezien, een met een geweer. Ze 
zouden er ook zeker enige schoten op gelost hebben, maar dat was alles geweest. Voor ons  



 378 

 
betekende het buiten dat een dode en 2 gevangenen. Men moet de doodsangst eens zien van ieder 
die door ons aangehouden wordt, ook van het gewone volk. Toch is men niet bang, want ze vluchten 
nooit. Ze weten dat als ze ondervraagd worden, ze verdacht zijn en ze weten ook dat hun leven dan 
aan een zijden draadje hangt. Ze zijn dolblij als ze weer door mogen. 1500 Jaar is dit volk dit optreden 
gewend geweest, is het een wonder dat democratie voor hen een hol woord is? 
Het heeft ons wel even woedend gemaakt dat men zei dat aflossing betekent; vrijgeven van gebied. 
Dat is weer als in Malakka, waar wij geen eten en geen post kregen en toch zijn wij door gegaan. Als 
men ons bijna geen kantinespullen meer gaf omdat het weer eens wat rustiger was en wij dus niet zo 
nodig waren, gingen wij evengoed weer door. Als het weer nodig was kregen wij ineens weer van 
alles. Nu gaat men dit zeggen omdat men weet dat, al moet het nog 2 jaar duren, de OVW-ers het 
nooit zullen toestaan dat grond wordt vrijgegeven. Daarvoor zijn te veel jongens gevallen en dan zou 2 
jaar van ons leven voor niets geweest zijn. Maar waarom moet men ons daar aan herinneren. Is het al 
niet mooi genoeg dat onze illusies er voor kapot gemaakt worden? Het zou nog niet zo erg zijn als er 
geen enkele oplossing was, maar die is er wel. Als wij geen wapenstilstand hadden gekregen, zouden 
wij de hele Republiek genomen hebben. Het laatste stuk opmars zou veel meer doden gevraagd 
hebben maar ook dan zou de eigenlijke strijd pas begonnen zijn als de opmars voltooid geweest was. 
Nu zitten er 80 of 100 man op iedere 30 of 40 km van elkaar. Dan zouden er 30 of 40 man op iedere 
60 tot 70 km van elkaar gekomen zijn met 4x TNI tussen de stelling, waarbij ook de heel goede. Dat 
was een vreselijke strijd geworden en in Holland zou men gerild hebben van de dodenlijsten, maar in 
3 maanden was Java voorgoed schoongeveegd. De goede troepen zouden geen orders meer krijgen, 
hun doel kwijt zijn, het al gauw opgeven en misschien in grote groepen naar ons overlopen. Het 20x 
grotere aantal ongeregelde bendes zou de brullende stem van ‘Boeng Tomo’ (Sutomo) niet meer 
horen. Ze zouden het opzwepende wat iedere inlander nodig heeft om te vechten, kwijt zijn, zodat er 
van al hun moed niet veel over zou blijven. De bevolking zou overal meteen melden als er bendes in 
de buurt waren en misschien zou de goede TNI goede steun geven. Nu duurt het veel langer, het 
aantal doden waar men in Holland zo’n geweldige mond over had, was lang niet zo groot als wij 
verwacht hadden en nog steeds werken alle jongens op volle toeren, zodat het wemelt van de zieken. 
Bijna overal zijn de secties 5 man, het moeten er 11 zijn. Ik heb lang gezegd dat ik graag zou blijven 
om eerst naar Djokja te gaan, maar was daar al lang van terug gekomen. Niet alleen omdat het op 
terugkeer begon te lijken dat ik alle verkeerde dingen over het hoofd begon te zien. Doordat wij nu al 
zo lang weg zijn wordt alleen het mooie nog herinnerd. Maar ook heb ik in Semarang teveel gezien 
om nog zoiets te mogen verlangen. De OVW had meer dan hun plicht gedaan. Duizenden zullen nooit 
meer helemaal worden wat ze eens geweest zijn, voor bijna ieder is het 10 jaar van zijn leven. 
Ondertussen is het zo laat geworden dat het onmogelijk is nog een opmars in te zetten. In op zijn 
vroegst april kan men er weer aan denken, reken dan maar uit! 14 dagen opmars, 2 of 3 maanden 
zuiveren, dan is het al juni of juli. 2 Maanden voor men dan weer met de aflossing begint is niet veel. 
Dan nog een maand voor het onze beurt is en het is september of oktober. Daar komt nog bij dat ik 
het nog altijd op veel langer termijn heb verwacht dan de meeste jongens en het nu nog op zijn minst 
een half jaar te kort genomen heb. Want eenieder rekent naar de strijd op Java, maar van Sumatra is 
nog zo goed als niets van ons en het heeft een veel dapperder bevolking. Dat is ook een voordeel 
want er is daar een groter percentage op onze hand en die helpen ook overtuigender en dapperder. 
Men zal daar wel met minder troepen toe kunnen maar men mag er toch gerust eens wat meer aan 
denken. Wij zitten nu met kapotte illusies. Wij hadden alles op het naar huis gaan ingesteld en nu zijn 
wij als mensen in een woestijn die niet weten welke kant op te gaan. Voor de meisjes in Holland is het 
misschien nog erger. Wij beleven zoveel dat er weinig tijd om na te denken overblijft en wij blijven met 
onze gewone groep. Vele levenslustige jonge meisjes zien de gelukkige paartjes gaan en zij kunnen 
niet wachten tot een vaste tijd en zijn in een onzekerheid of het nog een half jaar of een jaar zal duren. 
Veel meisjes die trouw bleven zijn er niet meer. Vandaag nog verbrandde er een al zijn brieven. Hij 
spot er wel mee maar dat is uiterlijk. Met zo’n meisje heb ik niet veel op. Nu na zo’n teleurstelling zal 
het velen nog moeilijker worden en niet allen zijn even sterk. Het is ze niet zo erg kwalijk te nemen. Nu 
het eind in zicht scheen, kunnen ze weer gaan wachten en welke OVW-er weet nog wat hij in Holland 
zal gaan aanpakken als hij weer terug is? Niet dat alle jongens steeds even trouw geweest zijn. De 
eerste maand na de acties heeft een storm door het leger gejaagd die deed denken aan die eerste 
dolle maand in Batavia. Maar zondag nog zei de pater “Ik durf te zeggen dat van ons niet één naar de 
bliksem is gegaan. Er zijn er zelfs die na jaren hier weer tot de kerk gekomen zijn”. Geen jongen haast 
kan zijn meisje hier vergeten. Zelfs als de verleiding eens té sterk is geweest probeert eenieder dat zo 
gauw mogelijk te vergeten en probeert zijn best te doen dat het niet meer gebeurt. Voor een meisje is 
het anders, al menen ze het nog zo goed, maar als het eenmaal een jongen gelukt ze eenmaal mee 
uit te nemen, dan vergeten ze veel vlugger. Meestal is een jongen vlugger over te halen als een 
meisje, maar een meisje zal er niet zo vlug van terug komen. Het is ook zo dat er wel veel over wordt 
geschreven, dat een goed meisje in Holland het belangrijkst is van alles voor de soldaat hier, maar 
toch kan niemand begrijpen hoeveel dat wel waard is. Zelfs de gewone correspondentievriendinnen 
zijn onmisbaar als het werkelijk goede meisjes zijn. Er zijn niet zoveel meisjes die het zo goed hebben 
uitgehouden als Reini. Zij heeft ook alle dagen naar het eind verlangd en nu moet het een geweldige 
tegenvaller zijn. Bovendien is het wachten voor haar ook steeds onzekerheid geweest, want als ik  
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terug ben heeft ze nog niets, want wat ik eigenlijk in Holland moet beginnen, weet ik nog niet. Er zal 
wel wat zijn en ik geloof wel dat ik er kom, het is altijd nog gelukt. Zeker zal ik niets beginnen wat 
tegen haar zin is. Zij heeft evenveel recht daarin te beslissen als ik, maar het is voorlopig toch 
onzeker. Ik moet eerst de toestand in Holland leren kennen. 
Zij houdt van vrolijkheid en lol en ze is nog jong. Op een meisje moet ook al heel erg de last drukken 
van de voortdurende angst dat er hier wat met ons gebeurt. In Holland wordt het gevaar dat wij lopen 
zo enorm overdreven, maar hoe leert men dat iemand te begrijpen? Het is voor mij fijn dat ze zo graag 
thuis komt en daar zo graag en mooi van vertelt en als ik hoor dat Pa bij haar thuis te gast is geweest 
en zij zegt dat het zo’n heerlijke dag was, dan is er voor mij niets fijners om te horen. Ik heb daar 
trouwens nooit aan getwijfeld, ik wist te goed wat voor meisje Pa het liefst ziet. Laat haar maar veel 
komen, misschien is het dan gemakkelijker voor haar. Als ik haar kwijt was zou ik niet meer weten wat 
ik in Holland nog moet doen. Als ik allemaal toch weer eens had gezien en ik wist dat alles goed was. 
Als aanstonds haar vriendinnen er uit trekken en het wachten haar te lang zou duren, vraag dan toch 
of ze steeds komt en praat er niet over, dan zal het best goed komen. 
Laat haar deze brief maar niet zien, langs deze omweg wil ik het haar niet nog moeilijker maken. Ze is 
beslist wel in staat het wachten vol te houden. Al is er maar een op de duizenden die zo is, is het 
dwaas te denken dat het voor haar gemakkelijk zou zijn. 
 

 
Een van de ravijnen om Bandar. 

  
Omgeving Bandar. Grillig heuvelterrein. 
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Woensdag, 26 November 1947 - Bandar 
Het was onze wachtdag vandaag dus niet zoveel te beleven. Het andere peloton had patrouille. Ze 
kregen wat vuur. Het liep goed af, dat is meestal zo.  
Ik ben naar Pekalongan geweest. Daar had ik een mooi Indisch iets laten maken. Er mankeerde het 
een en ander aan en nu ben ik zelf naar die Chinees toe gegaan. Het was vooruit betaald, dus nam ik 
het zo niet. Hij nam het ook meteen terug. Ik moest het hem maar niet kwalijk nemen. In handwerk 
kunnen fouten voorkomen. Nu dat nam ik het ook niet. Inmiddels is hij ook weer gespecialiseerd en 
maakt nu hetzelfde spul veel en veel mooier, wel wat duurder, maar dat betaal ik er graag bij. Was het 
dubbel waard. Wat het is schrijf ik maar niet, want het is voor Reini en die wil veel te graag weten wat 
het is en ik heb meer vertrouwen in haar aanhouden als de zwijgzaamheid thuis. Pech moet ik echter 
hebben. Van de week moest ieder opgeven die kennissen had in Bandoeng, daar mogen er steeds 3 
extra van met verlof. Ik vroeg de adjudant voor Cheribon, maar dat ging niet, zei dat ik naar de 
kapitein moest. Die zei dat ik maar een verzoekje moest laten typen. Nu heb ik vrijdag verlof maar 
vandaag komt er een brief van Willem dat hij verlof krijgt naar Semarang, maar niet precies wanneer. 
Als nu in Cheribon op het postkantoor blijkt dat hij weg is, ga ik naar Bandoeng, maar dat is toch niet 
zo leuk. Om uitstel aan te vragen heb ik echter ook geen zin, het komt nu veel te mooi uit. Wij gaan 
gauw verhuizen naar misschien wat gemakkelijker terrein en als ik mij met verlof wat inspan, kunnen 
de zwaarste patrouilles mij niet meer deren.  
 
Donderdag, 27 November 1947 – Bandar  
Wij hadden vandaag geen patrouille, maar hebben het huis eens goed schoon gemaakt.  
 
Vrijdag, 28 November 1947 - Bandar 
Om 13.00 uur brak een stortvloed los zoals wij hier niet eerder hadden. De straat was een rivier en de 
breedste goten stroomden over en zoiets komt altijd als het het minst gelegen is, want de 
verlofgangers zouden vertrekken. We hebben nog een half uurtje gewacht maar zijn toen toch maar 
vertrokken. Het viel trouwens met een jas aan en de wagen met kap nogal mee. En na 5 kilometer 
vloog ons het stof van de weg weer om de oren. Het had daar helemaal niet geregend. In Pekalongan 
kwamen wij in een kamer bij de staf. ’s Avonds was er een film, zodat wij ons niet hoefden te vervelen.  
 
Zaterdag, 29 November 1947 - Bandar 
Om 4.00 uur trommelden ze ons uit bed. Om 5.00 uur vertrokken wij met de auto op Tegal aan. Dat 
traject had ik al te vaak gereden om er iets bijzonders aan te zien, maar toen na nog een 15 km kwam 
Brebes het onvergetelijke stadje. Onvergetelijk door brand, moord, bederf, ellende en de 
weerzinwekkende bevolking. Zou er wel ooit een plaats zo snel veranderd zijn, het ellendigste stadje 
dat ik ooit zag. Nu, het eerste was een school van het gewone soort, maar deze was 4x zo groot als 
normaal met een hele school spelende nette kinderen, een omkeer en goed geklede onderwijzers. 
Daarnaast de kale dessa en meer officiële dessa-gebouwen, alles even mooi en netjes, schoon en 
goed onderhouden. De grote winkelstraat was vol leven en deed in niets onder voor Pekalongan en 
Tegal voor zover de huizen niet verbrand waren. Alles vol drukte en leven met mensen die weer 
tamelijk goed gekleed waren. De bedrijvigheid buiten het stadje viel op. Daar strekt zich de totale 
vlakte uit, zo vlak als een waterpas, zelfs geen Hollandse vlakte is daarmee te vergelijken. Eindeloos 
tot heel in de verte de zeilen der prauwen die eruit oprijzen. De zee eronder is in de eindeloosheid 
echter niet zichtbaar. Toen wij daar eens door kwamen was de vlakte één woestenij. Nu werkten 
overal mensen, karbouwen scheurden aan ploeg of eg, begeleid door de eentonige roep der drijvers 
en in honderden schakeringen lag het groen en grijs over de vlakte. Een machtig tuinbouwland in volle 
glorie. Honderd jaar geleden was deze eindeloosheid een woest moeras dat alleen gevaarlijke ziekten 
voortbracht. De Hollanders onderdrukten het land bouwden waterafvoeren, stuwdammen en irrigatie-
verdeelsluizen. Het land werd ontgonnen. Een enorme rijkdom aan suiker stroomde Holland binnen, 
dat was onze winst en duizenden koelies vonden ook een goed bestaan. 2 van de 3 jaar haalden 
inlanders een rijke rijstoogst binnen. Al hadden de Hollanders dit alles gebouwd en al haalden zij 
onmetelijke rijkdommen uit deze grond, als de inlanders zeiden: dit land is van ons, dan stonden de 
suikerfabrieken stil, want zo luidde de wet die Hollanders hier maakten. Het land is van de Javaan, de 
ondernemers mogen het huren. Toen de Jap kwam lagen de fabrieken stil, het suikerriet verdween, 
maar nu kwam er geen rijst voor in de plaats. Maar ook de Jap verdween en voor het volk kwam weer 
een rijke tijd. Blanken werden geplunderd en vermoord en ook op de berghellingen in de verte leefde 
in de kampong nog de rijkdom. Het volk was weer tevreden en gelukkig. Ze hoefden zelfs niet te 
werken nu voor hun geld en waren zo tevreden als de tijgers die gaan slapen, na een hert of een zwijn 
aan stukken gescheurd en verslonden te hebben. Maar de weelde raakte op en een nog grotere 
armoe kwam opzetten. Zo troffen wij het stadje; verdierlijkt, als bewoond met verscheurende dieren 
die half sterven van honger. Maar de oude tijden schijnen terug te keren. De winkels liggen vol met 
kleding en begerenswaardige artikelen en het is bijna niet meer te remmen, de Hollandse hand is 
meedogenloos hard. Het volk werkt meer en is gelukkig en tevreden, maar als de harde hand verslap, 
zal het volk weer nemen omdat het gemakkelijker is dan werken.  
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120 Of 140 km en de auto stoof Cheribon binnen, in de vroege morgen was het een mooie koele rit 
geweest. Het was nog geen 8.00 uur. De auto ging door naar Bandoeng en ik stapte uit bij een 
gebouw van de W-brigade. Bij de wacht zette ik mijn bagage en werd van het kastje naar de muur 
gestuurd voor een auto naar Linggadjati. Gelukkig achteraf vond ik er geen, tot ik het postkantoor 
ontdekte wat ik aan de andere kant van de stad verwacht had. Daar hoorde ik dat 3-12 verhuisd was 
en niet meer in Linggadjati lag. Daar vertelden ze dat Willem wel met verlof zou, maar waarschijnlijk 
nog niet weg was. Na even naar de C.M.V. geweest te zijn om mijn pas af te laten stempelen en een 
uur gewacht te hebben, ging ik op zoek naar de postwagen voor Bandoeng, die ergens kapot in de 
stad moest staan. 3-12 Moest ergens aan de Bandoeng-weg liggen en als hij er niet was kon ik 
meteen door naar Bandoeng. Op weg naar de L.T.D. komt een jeep langs met de foerier van 3-12. Je 
broer is in de stad en heeft nog geen verlof. Ik dus maar weer bij het postkantoor wachten. Daar komt 
wat later een weapon-carrier van de kantine 3-12 en blijft daar wachten. Ik kon ook met hen mee. Ze 
wisten ook dat Willem in de stad was. Even later vertellen jongens van de ID dat hij al op weg was 
naar huis. Hij had de post opgehaald bij 3-1. Toen ben ik met de kantinewagen weggegaan en was 
om 13.00 uur in het kamp. 
 

 
Omgeving Bandar. Uitzicht vanaf de hoogvlakte naar het noorden. 

 

  
Het terrein in de omgeving van Bandar. 
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Zondag, 30 November 1947 - Bandar 
Na de middag zijn wij samen eens in de fabriek hier gaan kijken, een suikerfabriek, nog bijna in tact. 
Door de opmars is er tenminste geen schade aan toe gebracht. Hier en daar is wel gesloopt maar de 
onderdelen zijn er nog. De eerste fabriek die ik zag in zo’n goede staat. Later gingen wij wat aan de 
wandel door de kampongpaden. Meteen viel mij de gemoedelijkheid van de bevolking op, allen 
groetten. Vriendelijk en niet onderdanig, maar blij te kunnen groeten. 
Dit groeten kwam uit hun hart. Zelfs de vrouwen groetten ongedwongen. En dat allemaal leek erg 
vreemd, zo heel anders dan wij nu al maanden gewend zijn. In ons gebied groet men soms en dan 
stijf en beleefd. Dat is de Javaanse gewoonte. Ik vond het vreemd daar ik hier aan de voet van de 
Tjeriano niets dan Javanen verwachtte, tot plotseling mijn oog viel op het vlechtwerk van de huizen, 
dat was Soedanees. Nergens was dat typisch Javaanse sterke gevlochten werk te zien. Toch waren 
de huizen merendeels Javaans van model met van voren aflopende bouw, soms met galerij over de 
hele breedte.  
Hier en daar stond het Soedanese model met gedeeltelijke galerij met een kamertje ernaast. Het 
zuivere Soedanees maar met verschil dat ze hier niet op palen stonden. Alles stond op de grond, wat 
zuiver Javaans is. Ik begon te geloven dat de Soedanese invloed hier tamelijk sterk moest zijn, al 
begreep ik het niet. Maar toen ik het later aan een toko vroeg zei men dat het hier half Javaans, half 
Soedanees was. Er zijn maar heel weinig gedeelten met een dergelijk gemengde bevolking. Daarom 
had ik er niet aan gedacht maar zo groot zijn de verschillen dat het meteen opvalt. ’s Avonds wat in de 
kantine gezeten die hier prima is, dat komt door de leiding. 
  
Maandag, 1 December 1947 - Bandar 
Nieuws is er niet veel. Willem is vanmorgen weer naar Cheribon geweest. Ik heb wat zitten schrijven. 
De rit naar Cheribon is zo’n verschrikking dat ik mij maar niet onnodig aan zoiets waag. Met de 
jongens hier is het best opschieten. Ze doen allemaal hun best het mij naar de zin te maken, zelfs de 
officieren. De geest is bij 3-12 heel goed, in elk geval dat ieder zijn best doet het de vijand zuur te 
maken. Het is best te merken dat ze altijd op eenzame posten hebben gezeten. Van Indië weten ze 
nog niets en van de Indische Nederlanders begrijpen ze niets. Ook omgaan met de inlandse 
bevolking, daar kunnen ze niets van, al zijn ze wel gezien, het zijn nog door en door Hollanders. Als ik 
ze met ons vergelijk dan ga ik maar vlug aan iets anders denken. Wij zijn halve barbaren bij hen 
vergeleken, wat weer niet wil zeggen dat ze een hekel aan vechten hebben, integendeel. Het is mij 
ontzettend meegevallen. Ik ben wel geschrokken van de doden en gewonden die de E.M. heeft, veel 
hoger dan van de OVW, die overal het zwaarste gebied krijgen. Heel de E.M. zit in het Soendaland. 
Wij rondom Java en langs de demarcatielijnen. Op 11-R.I., 1-4 en 2-13R.I. na van de W-brigade die 
overal acties houden waar de E.M. wordt terug geslagen. 3-12 echter is goed en heeft in Linggadjati 
geen gemakkelijke baan gehad. 
 
Dinsdag, 2 December 1947 - Bandoeng 
Ik ben 3 dagen bij Willem geweest en nu naar Bandoeng gegaan om nog een paar dagen echt uit te 
gaan en mijn kennissen te bezoeken. 95 Km stond er op de wegwijzer voor de poort. Toen ik om 8.00 
uur met mijn bagage naar de weg liep vroeg een adjudant of ik weer terug ging. “Néé, naar 
Bandoeng”, zei ik en vertelde waarom. “Ga maar aan de weg staan”, zegt hij “als er geen lift komt heb 
ik wel wat”. Dat was goed bedoeld, ik had dan met hun verlofwagen mee gekund. Maar ik had het niet 
nodig, na nog geen kwartier kwam er een AAT-wagen, het achterste zeil opgeslagen. Zat goed en ik 
kon ruim staan met goed uitzicht. Met flinke vaart ging het 95 km langs vreemde weg en door 
onbekende bergen. Ik genoot al, de Tjerime schoof terug, aan een kant de vlakte, aan de andere kant 
de heuvels. De weg vormde de scheiding zonder overgang, een paar grote bruggen. Over kali’s met 
een stroombreedte van wel 40 meter schoof het bruine water langs de diepe groene hellingen, een 
mooi gezicht. Snel veranderde de huizenbouw meer en meer, werd de hele omgeving uitgesproken 
Soedanees. De auto raasde over de weg, rechts van het lage heuvelland, links het ravijn, heel breed 
met de zware rivier in het midden en uitgestrekte terrassen tegen de hellingen. Eindeloze bergketens 
erachter. Hier en daar herinnerden uitgestrekte terreinglooiingen en lage heuvels aan de boeken over 
de Amerikaanse prairies. Alang-alang, dun bezaaid met lage struiken en hier en daar een bosje, af en 
toe een boom. Het moest ideaal terrein zijn voor een oorlog, speciaal voor de sluipschutters, maar 
mijn geweer lag op de grond. Ik had geen zin om aan gevaar te denken, het was alles te mooi en 
waarom ook? Al een maand is deze weg volkomen veilig. De auto ging klimmen. In grote slingers en 
met een gang scheurden de banden door de bochten, de ene kilometer na de andere, hoger en hoger. 
Ver weg lag de Tjerime in een krans van wolken om de top. Wij hoefden er niet naar omhoog te zien, 
keken neer op de voet. Kleine knopjes waren de geweldige grillige kalkgebergten, in het zuiden reeg 
de ene hoge bergrug zich aan de andere. De machtige bergen van Ganet, het meest woeste vakantie-
oord voorheen. Naar het noorden lagen de bergen aan onze voeten, en een kleine rij heuvels. Verder 
in bodemloze diepte lag groen de vlakte, die meer dan 100 km verder in de zee verloren ging, ver-
borgen in een waas. Er hing een dun wolkendek dat alles met schaduw omhulde. Alleen de spitse 
Tjerime baadde in zonlicht zodat de wolken om de top schitterden als zilver. Vlak voor ons rees groen  



 383 

 
en ongenaakbaar donker een reuzentop waar de auto grommend tegenop kroop, maar er op korte 
afstand langs kroop alsof hij bang was voor die machtige kolos, om even later, uitgelaten vrolijk er 
goed langsgekomen te zijn, met grote knallen en daverende gang de rechtsaflopende weg langs te 
stuiven. Lager en lager. Het volk was vriendelijk en keek lachend de auto na. Meestal nog armoedig 
gekleed, al zag alles er al veel beter uit dan een paar maanden terug. Kleine naakte kinderen keken 
met grote ogen vol verbazing de auto na. Uitgelaten kinderen zoals alleen Soenda ze kent. Ergens 
zaten 6 van die naakte spruiten in een voorhuis. De moeder met oude sarong omgeslagen die maar 
net het noodzakelijkste bedekte, zag er ondanks alles netjes uit en was blijkbaar de kleine aan het 
leren of vertellen, want ze zaten stil en met grote ogen te luisteren. Aan de waterloop van een 
sahwahterras stond een jong meisje te mandiën als een schone Eva. Bij het zien van de auto bukt ze 
vlug een weinig met gebogen knieën en houdt haar handen voor het bedekken, maar kijkt niettemin 
nieuwsgierig en niet verlegen naar de auto. Ik wuif haar toe maar ze wuift niet terug. Dan moet ze 
haar hand weghalen en dat is teveel gevergd, een echt natuurkind. Een baleh-dessa in een kampong 
is vol mensen, dat zagen wij al zo vaak in het Tjiandjoer, dat betekent, samenwerking en 
wederopbouw. De auto gaat weer klimmen en dan weer dalen, de bergen in. Bergen hier als op de 
meeste plaatsen. Altijd maar mooi weer. Tot het drukker wordt op de weg, vol wit en bonte kleuren, 
mooie huizen langs de kant en een drukke pasar, mooie school, politiekazerne, grote bureaus in 
mooie Chinese stijl met zadeldak en beeldhouwwerk. De aloon-aloon, met grote moskee en 
Soemedang is gepasseerd. De bergen in weer, langs steile hellingen en hoge bergen, om op geen 
100 meter verbazend steil, op en neer door scherpe bochten, de woeste bergpassen van Soemedang. 
Het wordt steeds erger. In een scherpe bocht is het hoogtepunt, een smalle weg met een lage steile 
muur erlangs, niet overbodig. Een meter te ver links en zeker 200 meter zou de auto loodrecht 
neerstorten op de rotsblokken in de smalle kali. Ook aan de andere kant rijst de wand als een muur 
op, wel 600 meter en bovenop de rand staat trots als een roofslot een grote theefabriek Hier zou een 
vijand onnoemelijke schade kunnen doen. Ze zullen het niet doen want er is geen vijand in de 
woestenij op deze hellingen te vinden, zelfs een inlander zal geen kans zien door deze 
struikenwarboel te komen. Als eindelijk de auto weer gaat afdalen langs scherpe bochten, denderen 
wij het dal van Bandoeng in. Eens ben ik hier geweest toen het nog demarcatiegebied was. Woest en 
verlaten was het toen, half vergane huizen, overwoekerd door struiken. Enkele mensen, mager en in 
vodden. En zie nu, overal al wordt gebouwd en staan nieuwe huisjes en volle toko’s. Druk is het om 
de huizen. Voor de toko’s en op de weg vol bont leven op de pasar. Walsen rollen over de weg en het 
ruikt naar verse teer. 4 Keer moeten wij over een noodbrug waarnaast het beton van de nieuwe al 
gegoten is en staat te drogen. 
Het is of Bandoeng geen armoe kent, vrolijk druk leven, ook van Inlanders. Even voorbij de Braga stap 
ik uit, neem mijn spullen op en loop naar de ‘Open deur’, de mooie kantine van het ‘Leger des Heils’, 
dat hier zoveel goed doet. Daar mag ik mijn spullen laten. Ik moet op zoek naar slaapgelegenheid, 
steek eerst even op en neem mijn gemak aan een tafeltje met een goed uitzicht op straat, het hart van 
de stad. Daarna ga ik door de drukke Braga, loop 2 van onze jongens achterop. Die hadden 
opgegeven bij kennissen te kunnen overnachten, al hadden ze er geen. Ze slapen toch in het 
verlofcentrum. Ik er ook heen, “nee, ze nemen alleen groepen aan”. Maar als ik bij de groep van 2-4 
hoor en daarmee terug ga, is het toch goed. Even een bed opzoeken en met de jongens praten en 
dan terug lopen naar de ‘Open deur’. Ik laat een bedja even wachten, haal de bagage en laat mij naar 
de ‘Rustende strijder’ rijden. Ondertussen is het 13.00 uur en etenstijd, daarna mandiën en verkleden. 
Dan de stad in, naar de bioscopen kijken, de winkels op de Braga en al die mooie drukke gezellige 
straten, met de grote moderne gebouwen aan het eind en het leger als decor. Vol liggen de winkels, 
veel is er bij gekomen, wat ik in geen 8 jaar in een winkel zag, veel wat ik nooit heb gezien. Het is nog 
duur, maar het is er en nu is nog overal de Sint-Nicolaasdrukte. Overal worden grote gebouwen die 
zijn vernield door het Engelse bombardement, hersteld en de kale hoek op de aloon-aloon naar de 
grote bioscopen, wordt een lange rij toko’s. Het grote complex van 3 bioscopen, een groot restaurant 
en een biljartzaal is modern en met veel kunst kostbaar gemaakt. Ook de kunst herleeft. Een groot 
deel van de straatventertjes met katjang en djeroek is vervangen door mensen, die mooi besneden 
messen en koppen of doosjes verkopen. Prachtig snijwerk uit open hoorn als de vogels die ik 
opstuurde. Ook mooie Balinese koppen maar die zou ik nooit willen want het is niet van Bali en 
duidelijk namaak. Ook veel schilderijtjes neemt men mee. Ook in de winkels ziet men naast het vele 
plastic uit Amerika, de moderne lampenkappen door inlanders gemaakt. Bedelaars ziet men nog maar 
enkele en dan zijn het ongelukkigen, die meer krijgen dan voorheen. Het hart van de Preanger is 
herleefd, de rest volgt vanzelf. Het heeft ons bloed gekost, maar als men dit ziet, dan is er toch weer 
de machtige voldoening en is het niet erg nog even door te gaan. Nooit meer mag een Soekarno of 
Boeng Tomo hier iets te zeggen krijgen. Hier heeft men geen massaal wederopbouwplan als in 
Holland. Ieder bouwt op zichzelf maar er is ook geen bureaucratie om het te verhinderen. 
Ik neem weer even rustig mijn gemak in de ‘Open deur’ en ben om 17.00 uur weer thuis. Na het eten 
neem ik een lift naar mijn kennissen. De jongen is niet thuis maar de anderen wel en zichtbaar blij dat 
ik ben aangekomen. Vooral de oudere vrouw, daar schijn ik geen kwaad bij te kunnen doen. Die vindt 
het zo jammer dat ik de 10

e
 niet kan komen want dan gaat het ene meisje trouwen. De ander is 

verpleegster en al 29 maar maalt niet om een man. 
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Een echt gezellige avond is het geworden en veel te vertellen natuurlijk. Nu veel politie naar de 
buitenplaatsen is om daar nieuwe korpsen te vormen, is inbraak en diefstal aan de orde van de dag. 
Twee maal zelfs voor meer dan 1 miljoen. Bij hen zijn alleen maar kippen gestolen. De E.M. die nu de 
stad bezet, al zijn er steeds veel verlofgangers van T, de V. en W-brigade, zijn bij de bevolking nog 
veel minder dan niet gezien, men heeft er een hekel aan.  
Naar huis lift ik in het stille donker, een jeep met een parachutist. Even later komt er nog een naast en 
wij praten wat, zodat ik zeg uit Pekalongan te komen. “Maar daar ligt toch 2-4?” zegt een rode baret. 
“Ja, maar ik ben van 2-4”, zeg ik terug. “Ken je mij dan niet meer? “Ik had het al gehoord, het was de 
oude luit van de 4

e
 compagnie, een fijne vent, die alleen maar kon vloeken en schelden tegen iedere 

soldaat, maar evengoed tegen een generaal. Hij is nu luit bij de paratroepen en de leider geweest van 
de stunt die de waterkrachtwerken op de Malabar gaaf in onze handen bracht.  
(De betreffende luitenant is onze toenmalige compagniescommandant Piet Boon, schuilnaam in het 
verzet; Frans. Oorspronkelijk was hij stuurman ter koopvaardij. Zijn oppasser/ordonnans was Henk 
Reijnders en die ging ook met hem mee. Met Henk ben ik veel op stap geweest, we zaten beiden in 
de compagniesstaf. Ook luitenant ‘Wimpie’ Rey ging mee, maar de beschrijving van Groot slaat 
precies helemaal op Boon. Overigens een toffe vent.    Dook Ypma, 4

e
 cie. Maart 2014) 

 

Woensdag, 3 December 1947 - Bandoeng 
Natuurlijk ben ik vanmorgen eerst naar de pasar geweest. In een stad komen en niet naar de pasar 
als daar maar even tijd voor is, bestaat niet. Pasar Baroe was als altijd, alleen wat drukker bezet en 
met meer spullen zoals overal. Op een pasar is nu eenmaal letterlijk alles te krijgen wat te dragen is, 
vis en goud, vlees en tandenborstels, groenten en paraplu’s. Tot dingen waar men in Holland zelfs 
niet over durft te praten uit oogpunt van fatsoen, liggen hier open en bloot, zelfs ontdaan van 
verpakking. Op gebied van handel is Indië een democratie waar Amerika jaloers op zou worden. Het 
is trouwens in veel Amerikaans, behalve in haast. Er is hier zelfs een pracht cafetaria geopend maar 
er is niet veel te doen. Waarom zou men naar zo’n snelbuffet gaan als men in een restaurant, in een 
zachte stoel gezeten, op de wenken bediend wordt. Met haast is men in Indië alleen zichzelf en 
anderen tot last. Het zijn de besliste halve mensen die Indië groot maakten. Er was nu ook weer een 
pasar bij gekomen in de binnenstad, provisorisch, maar netjes. De vele dicht opeen gepakte toko’s in 
de straten om de pasar, waren nog voller dan anders. Het kenteken van alle Chinese winkels is dat er 
in iedere etalage letterlijk alles ligt wat men verkoopt en het is niet gek als het meer dan 1000 artikelen 
zijn. Winkels kijken en vooral een bepaald artikel zoeken, is een tijdrovend werk, nog erger dan een 
zoekplaat. Mooie etalages met smaak opgemaakt kent men niet, altijd liggen de etalages stampvol. 
Niet mooi, maar wel interessant en prettig kijken als men de tijd heeft. Natuurlijk vond ik een paar 
kleinigheden die ik nodig had en enkele waar ik niet aan had gedacht en nam toen op de terugweg 
rustig mijn gemak in de ‘Open Deur’. ’s Middags goot het van de lucht, niet erg, want ik had toch geen 
directe plannen. ’s Avonds ben ik naar een paar prachtige bioscopen gegaan, die nu niet zo geweldig 
druk meer zijn. Veel soldaten zijn weg en de Chinezen hebben hun eigen theaters. 
 
Donderdag, 4 December 1947 - Bandoeng 
Om 8.30 uur startte de auto behoorlijk vol. Ik had een goed plaatsje op de rand van het achterbord. 
Goed uitzicht, kreeg de volle wind door de auto en had toch zo goed als geen hinder van de 
aanhoudende druilerige regen. Het was een donker en somber Bandoeng dat wij uitreden, maar toch 
een prettig Bandoeng, een echte stad, knus, gezellig en vriendelijk, een grote stad met de allures van 
een provinciestadje. Eenmaal geheel los van de stad lag gigantisch groot de Lembang- hoogvlakte 
met de grote kolossen van de platte bergen links van ons in een blauwachtige diepgrauw. Grote 
stukken verborgen in grote nevelslierten hoog om de toppen, ook in de dalen lager dan de weg. Voort 
raasden wij langs de voet van de Kegelberg die als een legkaart bedekt is met het mozaïek van de 
Badang, nette vierkante tuinen tot op de spitse top. Een uitzondering, vreemd en mooi en nu was het 
of een wolk laag over onze hoofden scheerde. Zo was het ook toen de smalle weg rakelings langs de 
bodemloze loodrechte afgrond liep en de auto brullend met flinke gang langs deze slingerende richel 
raasde. Eén verkeerde stuurwending zou een val van meer dan 200 meter betekenen, zonder grond 
te raken voor men te pletter zou slaan op de rotsblokken in de kali. Ook daar verdwenen de toppen 
vlak boven ons hoofd in een grauwe mist. Ik knoopte mijn kraag dicht want de felle wind was meer 
dan kil. De auto verslond de kilometers en voor wij het wisten raasde het door Soemedang, een stadje 
niet veel groter dan De Rijp, maar natuurlijk heeft het wel een mooie bioscoop, die vindt men in ieder 
plaatsje wat even meer is dan een kampong. Nu was het ook gedaan met de boven ons zwevende 
wolken. We gingen er dwars door en hadden gevaarlijk weinig zicht op de bochtige weg. Het bleef 
miezeren en het was behoorlijk koud, maar de van water verzadigde lucht maakte fit en zorgde dat 
men geen dorst kreeg. Zo was het toch prettig en voor wij het wisten was de bergreus gepasseerd. Ik 
merkte pas dat wij al flink opschoten toen de wind plotseling veel zwoeler werd. Wij waren al flink 
gedaald en waren alweer op de parallel met de grote woeste kali, 20 meter breed met een verval van 
1 meter op iedere 40 meter. Al gauw ging het over de 2 grote bruggen waaronder de koffiekleurige 
stromen van 50 meter breed door raasden in grote draaikolken. Zou ideaal zijn voor een kanotocht, 
was zeker 40 km per uur op te halen. De weg begon nu snel slechter te worden en wij kwamen in de  
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vlakte en langs het kamp waar Willem ligt. Ik zat al niet langer meer maar stond met doorgebogen 
knieën, de hand boven aan de stang, zodat het lichaam kon meeveren met de geweldige sprongen 
van de wagen die sidderde en slingerde door de honderden kleine maar diepe gaten en sprongen 
maakte als een woedende tijger, zodat de adem afgesneden werd als men bleef zitten. Ik ben 
trouwens te bang voor mijn nieren. De hospitalen liggen vol chauffeurs met losgescheurde nieren door 
deze dodenritten. 20 Km voor Cheribon passeerde ik Willem, terug van post halen uit de stad. Hij stak 
wel zijn hand op maar ik geloof niet dat hij mij herkende. De laatste kilometer voor Cheribon waren het 
slechtst, de auto bonkte in een gat en werd een eind omhoog geslingerd om bij het neerkomen op de 
rand van het volgende gat te komen en met een siddering een nog krampachtiger sprong te maken. 
Om het ergste te vermijden reed de chauffeur slingerend over de weg, van links naar rechts en hield 
toch de gang erin, maar het kon lijden, hij beheerste de wagen volkomen.  
In Cheribon werd gestopt bij de W-brigadekantine en even opgestoken. Een ging er uit, een kwam 
erbij en toen ging het verder de lange weg naar Brebes op. Een andere chauffeur nu. Dat was te 
merken. Met razende snelheid stoof het langs de weg die hier lang niet zo slecht was en meestal 
recht. Bij een bocht in een kampong, tegelijk met het nemen van een kleine brug die altijd sprongen 
veroorzaken, hield hij ook de volle gang erin. Hij schuurde het achtereind van de zwaar beladen 3-
tonner op de ruwe weg. Zoals een slee op het ijs en de wagen maakte 2 scherpe bochten voor hij 
weer de rechte baan had. Dat was de adjudant even te gek, hij liet stoppen en bracht de chauffeur 
aan het verstand dat hij met 13 man op zijn wagen daar rekening mee had te houden in de bochten. 
Op de rechte weg kon hij uitrazen. Dat deed hij ook maar in de bochten keek hij toch beter uit, al 
waren die er niet veel. Nadat Brebes gepasseerd was, waren wij al gauw in Tegal, waar er 1 man uit 
moest. Mijn rug was al een plakkaat van modder opgeworpen door de achterwielen want de weg was 
vol kleine plassen. Die zaten vol modder en ik zat op de achterklep maar dat mocht niet hinderen. De 
weg was nu van nature al eentonig en tevens te goed bekend om interessant te zijn, al boeiden de 
altijd andere bergketens in de verte nog wel. Nu donkergrauw en toch helder, met lichtgrijze vlakken 
langs alle hoogten zodat de top van de Hamat los in de lucht leek te zweven en veel hoger dan zij in 
werkelijkheid was. Pemalang werd gepasseerd en Tjomal al gauw bereikt. Daar worden de 2 grote 
bogen zowel van spoor als van verkeersbrug met reuzenkrikken opgehaald. Ze zijn al bijna vlak, als 
dan de peilers weer gemaakt zijn is het in orde. Met het springen van deze beide bruggen zijn de 
peilers de helft korter geworden zodat van iedere brug 2 bogen naar elkaar toe gezakt waren.  
Zo kwamen wij in Pekalongan. Om 8.30 uur waren wij vertrokken en om 14.45 uur aan het eind, meer 
dan 300 km in ruim 6 uur, de rusten erbij. Dat was niet gek gegaan en erg vermoeid was ik niet eens, 
wel vuil, maar vlug wassen en verkleden en dat was ook weer in orde. Later ben ik even naar het 
hospitaal geweest, jongens bezoeken waar ik voor de zoveelste keer de laatste avonturen uit Bandar 
hoorde. Voor de 6

e
 keer hoorde ik ze al in Bandoeng, maar nu is het weer rustig. Dat krijgt het alleen 

als ik thuis ben.  
 

Grote postweg bij Simbang. 
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Vrijdag, 5 December 1947 - Bandar 
Om 10.30 uur ging het met de fouragewagen weer op Bandar aan. Daar is veel veranderd. Daags 
nadat ik weg ging waren de wegen doorgegraven en was Bandar geïsoleerd, maar dat was in een 
uurtje weer over. De rapporten uit Bandar vielen echter bij de leiding niet in de smaak. In heel het 
district staat het als de onrustigste plaats bekend maar men geloofde het niet helemaal. Er werd een 
voltallig peloton van Inf.1 KNIL bijeen gezocht en naar hier gestuurd. Een aantal van ons ging naar 
Wira Desa, de overblijvenden zouden alleen wacht lopen en Inf.1 voor de patrouilles zorgen. Het was 
hard nodig, het detachement was tot op de helft geslonken wegens ziekte. Reeds de volgende dag 
vertrok Inf.1 voor een 3-daagse patrouille naar Blado, afgeladen met munitie en vol goede moed. Ze 
zouden dat groepje TNI-ers wel even uiteen slaan. 
Om 14.00 uur al kwamen de eersten terug en bij groepjes kwamen ze binnen druppelen. De carriers 
reden op om ze op te halen. 1 die met 200 patronen vertrok kwam met 3 terug, mortier en hand-
granaten waren op en kogels hadden ze nog maar heel weinig. Een sergeant was dood, 5 waren ge-
wond en velen hadden kapot geschoten veldflessen en gaten in hun kleding, of lichte schrammen en 
enkele wapens waren kapot geschoten. Voor Blado begon het feest, ze liepen dicht opeen, zodat 
meteen de sergeant sneuvelde en enkelen gewond werden. 3 Uur werd er verbeten gevochten, ze 
dreven de vijand uit Blado tot aan de bergen, namen de eerste stellingen en enkelen drongen door tot 
in de tweede. In 3 uur was voor 3 dagen munitie verschoten en toen trokken ze terug tot 2 km van het 
kamp, gevolgd door de vijand.  
De officier die met hen mee was, vond de prikkeldraadversperringen en bunkers om ons kamp vrij 
overbodig. Zij waren gewend volgens hem bij een aanval op de vijand los te gaan. 
De volgende avond kwam er een aanval, niet erg, zoals er al meer geweest zijn. In de prachtige 
bunkers lacht men daarom, maar de Ambonezen, Madoerezen en Javanen doken eerst onder bed en 
begonnen toen uit de ramen te schieten als dollen, of ze wat zagen of niet. Het kamp uitstormen, daar 
dachten ze niet aan. Dat wil nu niet zeggen dat ze bang zijn, want dapper zijn ze genoeg. Er werden 
ook wel extremisten geraakt want in het stadje werd: “Toelang, toelang” (help, help) geroepen. Het 
was alleen wat anders dan de grote verhalen die ze vertelden. Om orde en rust te herstellen zijn ze 
zeker beter dan wij. Ze komen niet met een of twee gevangenen terug maar met 10 of 20, waaronder 
oude mannen en jochies die men voor kinderen houdt. De manier waarop zij ondervragen is voor ons 
ongenietbaar, maar de TNI-mannen en dus de inlichtingen, komen er uit. Ze hebben zelfs enkele 
spionnen opgepikt waarbij een jongen van 16 jaar. Dat waren kerels waar men respect voor kan 
hebben. Ze schieten zich liever dood dan te spreken. Zelfs martelen laten de inlandse soldaten niet na 
om iemand aan het spreken te krijgen. In Hollandse oren klinkt dit allemaal vreselijk, maar in het 
gebied van Wira Dessa waar ze nu al een tijd bezetting zijn, zijn ze ook zo begonnen. Nu trekken ze 
steeds met kleine patrouilles door de kampongs. Vragen aan de Loerah “zijn er nog extremisten, en 
wordt er wacht gelopen?” Want iedere dessa heeft burgerpolitie, zo hoeft men alleen in te grijpen als 
de burgerbevolking het niet af kan. En dat de bevolking het geheel eens is met dit optreden werd van 
de week bewezen toen 5 man van Inf.-1 er als inlanders op uit trokken om te spioneren. De 
kampongbevolking vertrouwde de vreemdelingen niet en viel ze met speren, stokken en messen aan. 
Als onze jongens niet net op tijd waren gekomen, had de bevolking ze rustig dood geknuppeld. Over 
zo’n volk wil men in Holland oordelen. 
Om 15.00 uur kwam St-Nicolaas op bezoek, voor mijter een stalen Amerikaanse helm, netjes rood 
geschilderd met een kruis erop. Natuurlijk evenals in Engeland en Tjikalong, de dominee. Die kent 
iedereen in het hele bataljon en van iedereen weet hij wat. Eerst moesten degenen komen voor wie 
een pakket uit Holland was. Daarna de rest, ook die van Inf.-1, waarbij hij zich steeds in de rassen 
vergiste want daar heeft hij werkelijk geen verstand van. Een durfde niet maar werd door de luit naar 
voren gehaald. Ieder kreeg een pakje met een speculaaspop, een pakje Player (sigaretten) en een 
borstplaat. Als laatste kwam het enige meisje dat niet tot het personeel behoort maar wat bij de 
compagnie is ingedeeld. Een klein meisje dat door een van de jongens is aangenomen. Natuurlijk veel 
gelachen de hele tijd want een komiek als onze dominee moet je zoeken. Het was alleen jammer dat 
de pater geen Pieterman was, dan had het nog mooier geweest, want die is er ook een. 
Na afloop moest “Zie ginds komt de stoomboot” gezongen worden terwijl Sint en Piet er op swingden.  
 
Zaterdag, 6 December 1947 - Bandar 
Van 00.00-1.00 uur had ik wacht met Boertje de hoornblazer, een ras-Mokummer uit de Jordaan. Wij 
waren maar met tweeën wacht voor het hele kamp. Veel te weinig, maar er zijn geen jongens, zodat 
we moesten uitkijken en dan hier en dan daar opduiken om even stil wat rond te turen naar iets 
verdachts. Boertje bleef maar het liefst midden in het kamp in een luie stoel zitten, terwijl wij 
verantwoordelijk waren voor 80 levens en op 10 km de beste soldaten van de Republiek hun kamp 
hebben. Alleen blijven zitten durft hij helemaal niet zodat hij maar mee liep waar ik ging, helemaal niet 
uitkeek en alleen maar afleidde. Ik gaf daar niet veel om. Zo’n wacht mag ik wel. Je loopt dan niet voor 
niets en de tijd vliegt om. Als het erop aankomt vertrouw ik toch alleen op mezelf, al is het evengoed 
prettig met iemand te lopen die ook op zichzelf vertrouwt. Maar Boertje zou als er een schot viel 
vertrokken zijn. Toen begon hij echter nog te praten dat het onzin was zo van de ene kant naar de 
andere te lopen; hij was helemaal niet bang en zag alles meteen. Toen werd het mij voor het eerst  
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sinds ik in dienst ben te gek. Ik zei heel gewoon of het niets bijzonders was: “Praat eens wat minder, 
ik wou dat je uitkeek en niet zo bang was”. Voor Boertje de zwaarste slag die hij ooit kreeg want hij 
denkt werkelijk dat hij een held is zoals al die straathoekgasten in het hart van Mokum. Hij kon alleen 
nog uitbrengen: “Jij maakt hem wel mooi, ik bang?” en dat “ik bang?” met zo’n verwondering dat het 
een belediging leek, erger dan moord. Hij meende het werkelijk en kon absoluut niet begrijpen dat 
iemand hem voor minder dan een held kon houden. Toen wij afgelost werden kreeg ik zijn laatste 
Engelse sigaret.  De majoor heb ik gezegd dat als ik weer met hem moet lopen, ik alleen ga en hem 
naar binnen trap. De mannen van Inf.-1 zijn vandaag weer vertrokken en de onze zijn teruggekomen. 
3 man ID zijn bij ons gebleven. Volgende week komen ze terug met 2 compagnies en artillerie. Dan 
knijpen ze de heren vanuit de rug in en beukt de artillerie alles wat binnen de lijn ligt. Als het lukt, 
verliest Djokja daarmee niet alleen een paar honderd van zijn beste troepen maar tevens zijn 
aankomende intelligentie, want het moeten hoog-geschoolde studenten zijn met minstens 10 Indo’s 
erbij. Ook vanmorgen zijn ze nog even op patrouille geweest en met 50 gevangenen terug gekomen. 
Eten halen voor de TRI. De meesten zullen wel weer los gelaten worden. Maar vandaag zijn ze eerst 
nog een halve dag aan het gras snijden geweest en behoorlijk gewerkt. Mooie ruimte om het kamp 
gemaakt zo. Vanmiddag zijn veel jongens naar een uitvoering in Pekalongan geweest maar ik heb 
voorlopig genoeg van zo’n zit. 
 
Zondag, 7 December 1947 - Bandar 
Een rustige zondag vandaag waarin niets bijzonders voorviel.  
Om 11.00 uur was er kerk. De pater vertelde dat wij het Kerstfeest in de stad zouden vieren zodat het 
dus wel zeker is dat wij toch naar Pekalongan gaan.  
 
Maandag, 8 December 1947 - Bandar 
Al vroeg bulderde in de verte de artillerie die de vijandelijke stellingen tegen de bergen beukte. Inf.-1 
heeft met 2 compagnieën een grote actie ingezet. Om 11.00 uur hadden wij patrouille naar het zuiden, 
een afleidingsmanoeuvre tegenover de vijand. We moesten niet ver, alleen de vijand in de waan 
brengen dat wij op hen af trokken, zo hadden zij de tijd om wat in de kampongs te rauzen. Er werd 
heel wat geschoten. Al gauw hadden we zo’n 20 gevangenen. Een man werd gedood toen hij zich in 
een moskee probeerde te verbergen. Af en toe viel er een flinke regenbui zodat wij al gauw doorweekt 
waren. Zo kwamen wij aan een plaats waar stelling genomen werd. Van 13.00-16.00 uur moesten wij 
daar blijven; geen lolletje want we waren drijfnat en de meeste tijd bleef het gieten en ijzig koud. Ik 
stond te rillen van de kou, er gebeurde niets. Alleen werd er even geschoten op een kerel in het zwart 
op een paar honderd meter afstand. Ik gaf een korte roffel, maar de natte bren gaf zo’n stoomwolk af 
dat ik meteen achter een rookgordijn lag en niets meer zag. 
Om 16.00 uur gingen wij opstappen. Ik was blij en allemaal, want we waren verstijfd van de kou. Het 
ging al meteen door een diep ravijn en eenmaal boven was het met kou lijden gedaan. Op de grote 
weg deed zich nog een idioot samenspel van voorvallen voor. De verkenners zien een vent over de 
weg rennen en schieten er op. Ze lopen zo’n 20 meter en zien er nog een en lossen weer een schot. 
Meteen komt er een karbouw, geschrokken van het schot, de weg op. Even nieuwsgierig als 
verschrikt komt het beest in draf en met de kop naar beneden schreeuwend op de verkenners toe 
aanlopen. 2 van de beste van de compagnie waren stadsjongens, voor extremisten lopen ze niet weg, 
maar voor zo’n grijze koe wel. Liever dan erop te schieten, duiken ze in het struikgewas. Natuurlijk 
blijft het beest op een afstandje staan kijken met gebogen kop. Het beest was nog lang niet dol. 
Ondertussen moest halt gemaakt worden om te wachten op de laatste groep die achter was. Naast 
ons, even van de weg af, was een kleine vijver, 1½ x 1½ en een meter diep. Een mandieplaats van de 
bevolking. Daarin ploeterde een inlands jochie dat met alle macht probeerde een ander jochie dat 
bewusteloos was, boven water te houden. De sergeant ging er heen en haalde de bewusteloze op het 
droge. De knaapjes hadden zich gehurkt op een beuntje zitten wassen toen vlak naast hun het schot 
viel. Van schrik tuimelden ze in het water en toen de een wat van de schrik bekomen was, had de 
ander al even onder water gelegen. Wij konden ons er verder niet mee ophouden. Een van de 
jongens ziet een man wegschieten langs een dwarspad. Hij vliegt er achter aan en schiet. Ik stond 
ondertussen te kijken naar 2 man die met beladen pikolans en 1 meter brede hoeden op het dwarspad 
aan de andere kant waren afgekomen en juist weer begonnen te klimmen, zodat ze bij ons op de weg 
moesten komen. Door de steilte waren alleen hun hoeden nog zichtbaar. Ze liepen naar de grond te 
kijken zodat ze ons niet bemerkt hadden. Toen ze het schot zo dichtbij hoorden, namen ze de benen. 
Tenminste, de hoeden verdwenen plotseling en 1 kwam niet meer voor de dag maar de ander rende 
even later zonder pikolan, maar met de enorme hoed nog op, weer de weg op die hij was afgekomen. 
Een koddig gezicht en voor deze keer hebben wij hem maar laten rennen. 
Ondertussen gingen we weer door. De karbouw stond nog met de kop naar de grond ons aan te 
staren, de verkenners pasten ervoor. De sergeant ging maar even voorop, toen hij 4 meter van het 
beest was, draait het zich om en neemt een reuzenrunner. Een kilometer verder kwamen wij het weer 
snuivend tegen, waarna het nogmaals op de loop ging en in een ravijn verdween. De ‘dappere’ 
verkenners moesten er toen van lusten natuurlijk. 
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Ten noorden van Bandar. 
 
Dinsdag, 9 December 1947 - Bandar 
Om 12.00 uur had Inf.-1 de bergstellingen achter Blado doorbroken en bevond zich 2 km voorbij Blado 
in een kampong waar men tot morgenochtend blijft zitten. Iedereen is doodop en met het oog op de 
voortdurende regen in de middag gaat men niet verder. Er is een munitiedump buit gemaakt en zeker 
17 doden gemaakt. Zelf hebben ze niet de minste verliezen want dan waren die naar hier gebracht. 
Sinds vanmorgen is de staf met verpleging en verbinding hier ondergebracht. Om 15.00 uur is hier 
ook de artillerie gekomen. Men is ook begonnen met het verhoren van de gevangenen die wij gisteren 
maakten. Dat zijn willekeurige mannen want alles werd ingerekend. Het begon al goed met een TRI-
man die meteen bekende en niet loog. Hij gaf alle inlichtingen over het leger uit de kampong die Inf.-1 
juist genomen heeft. Ook vertelde hij dat na ieder gevecht de verschoten munitie meteen door nieuw 
wordt vervangen uit het achterland, maar van waar het kwam wist hij niet.                                               
Ook hebben ze een zwaar mortier die hij zelf had helpen aanvoeren maar daar waren hooguit 25 
granaten bij. Hij was gedwongen bij de TRI, zal wel kloppen want als soldaat verdiende hij niets. 
Moest men maar lenen werd gezegd terwijl sergeant en hoger veel meer kregen dan bij ons. 
Een ander was vaste bewoner van de kampong. Hij kocht rijst op voor 10 gulden de pikol en verkocht 
dat in Pekalongan voor 15 gulden. De eerste de beste keer toen hij dat deed pikte de TRI het in, de 
rijst of zijn leven, toen gaf hij de rijst maar. Hij wist ook van de opgeblazen brug en dat 8 man dat met 
dynamiet hadden gedaan. Een daarvan kende hij, het is een man met 1 oog, van de Hizboellah. 
 
Woensdag, 10 December 1947 - Bandar 
Het is nu druk hier, gisteravond is de artillerie hier aangekomen. Een km. verder staan de stukken 
opgesteld maar de hele actiestaf en het aan- en afrijdende materiaal geven een hele bedoening. 
Vanmorgen vroeg is Inf.-1 weer begonnen. Ze trekken nu van kampong naar kampong langs de 
berghellingen door zware ravijnen en dichte bebossing af en toe. Wij moesten na de middag klaar 
blijven om te beveiligen bij het foerageren. Zo’n KNIL-bataljon vecht anders als wij, als ze eenmaal 
aangevallen worden heeft de commandant niet veel meer te vertellen. Als gekken beginnen ze te 
schieten. Dan is zo alle verband eruit en dan moet er wat gebeuren. Winnen ze echter dan is er geen 
houden aan. Als ze de kans krijgen gebruiken ze liever bajonet en de klewang dan het geweer, al 
schieten ze best. Als er 100 soldaten uitrukken, gaan er wel 150 koelies mee om de barang (bagage) 
te sjouwen, en het moet al erg heet zijn willen ze artillerie aanvragen. De jongens van de artillerie 
mopperden dan ook best vandaag. Er was veel tegenstand vandaag, maar nooit lang want de vijand 
gaf het steeds al vlug op en trok dan naar de volgende kampong waar het opnieuw begon. Steeds met 
die duivels van Ambonezen en Menadonezen op hun hielen.  
Om 15.00 uur waren er twee man nodig om even met de carriers mee te gaan, de weg verkennen en 
een betere plaats voor het geschut te zoeken. Het laatste werd gevonden. 2 Km voorbij ons kamp was 
een gat in de weg dat zo gemaakt was dat de auto’s er door konden, weer opnieuw door de vijanden 
uitgegraven. Dat zou nog 1½ km verder lopen worden voor de koelie-colonne die van het strijdtoneel  
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naar ons toe zou komen om de foerage op te halen. Maar een uur later bleek het niet meer nodig. De 
actie werd afgebroken, de mannen waren uitgeput. Heel zeker hadden ze weer 25 doden gemaakt en 
verschillende wapens waren buit gemaakt. Een luit vertelde hoe een Javaanse soldaat een vijand met 
een klewang neersloeg en toen als een dolle de vent aan mootjes hakte tot de luit hem er af trok. 
Iedere compagnie heeft vaste verkenners, een daarvan was een Ambonees, die absoluut niet weet 
wat angst is. Die komt om een kamponghuis en staat meteen pal tegenover een vijand, beide het 
geweer gericht. “Gelijk schieten”, zegt de Ambonees en trekt meteen af. De actie kostte een 
Menadonees het leven. Een wonder als men de roekeloze vechtmanier van deze heren kent en de 
slagen die de vijand heeft gehad. Toch geloof ik niet dat de actie iets uitgericht heeft. Het heeft zo 
weinig zin hier aan de lijn. Al roeit men alles uit, na 2 dagen is er uit Batoe over de bergen een andere 
groep gekomen. 
 

J
avaanse vrouwen aan het rijst (bibit) planten op de sawahs. 

 

Donderdag, 11 December 1947 - Bandar 
Gisteravond de wacht van 20.00-22.00 uur en zodoende vanmorgen baboebeveiliging, zodat wij 
vanmorgen met 14 kwekkende boetjes en 3 djongossen naar de kali gingen. De boetjes met grote 
pakken kleren om te wassen. Halfweg liep een inlands meisje in wat vodden. Vreemd, want er is op 
een paar bedelaartjes na, niemand in het stadje. Vele huizen zijn verbrand of geraakt door 
mortiergranaten en de rest is schoonleeg en vervalt snel. Het meisje liep met wat flessen en lege 
bussen die ze bijeen gezocht had. Meteen werd ze door de baboes omsingeld die een verhoor 
begonnen dat het arme kind de doodsangst op het lijf joeg. De baboes vonden dat het wel een spion 
kon zijn, al was er geen ander bewijs voor dan dat ze niet ver van het kamp naar bruikbare spullen 
zocht in de lege huizen. Toch geloof ik dat alle boetjes mij erg dapper hadden gevonden als ik het 
meisje had gedood, dan kon ze tenminste zeker geen kwaad doen. Ik moest een beetje de stand 
ophouden en stelde bars enige vragen, die een koelie in het Javaans overzette en stuurde haar toen 
weg naar de kampong waar ze thuishoorde. Misschien was het een spion, ik zou het zo’n arm wicht 
niet eens kwalijk kunnen nemen. Even later stonden de boetjes te ploeteren en te wrijven in de kleine 
kali, die aan de bovenkant van een ravijn loopt langs de kampongrand. Even later komt een van de 
jochies mij roepen. Er staat een kerel in het zwart, hij had gelijk, 7 à 800 meter verder aan de overkant 
van het ravijn stond tussen de maïs een kerel in het zwart naar ons te kijken. Net daarvoor is een man 
met een span ossen aan het ploegen. Als de kerel blijkbaar door heeft dat wij ook naar hem kijken, 
gaat hij staan patjollen, de geijkte afleidingsmanoeuvre, zonder uitzondering. Mijn makker, een grote 
zware kerel die alles goed vindt, blijft zitten om de kerels in de gaten te houden en tevens mij te 
volgen. Ik loop de weg af naar beneden, de brug over de grote kali en weer omhoog. Voor de lui op de 
sawah steeds aan het oog onttrokken. Op de plaats waar ik het dichtst bij hem moet zijn, kruip ik door 
de struiken naar boven, maar het blijkt veel te vlug. Gebukt verder dus, 100 meter van hen af kon ik 
hen door het ronde terrein nog niet zien, maar een kleine karbouwenjongen bemerkt mij en loopt weg. 
Als ik op de sawah kom zie ik nog net het jochie in de maïs verdwijnen. De man met de ossen die aan 
het eggen blijkt, gaat rustig door. Het is een hele klus om bij hem te komen, De sawah’s lopen in ¾- 
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cirkels en de dijkjes zijn geen 10 cm en ik voel niet voor een nat pak. Een stuk omlopen en 
balanceren. Vlug door de maïs, maar als geen mens meer te bekennen is, terug naar de man met de 
eg. Daar stond de patjol nog tussen het maïs, maar nergens was gehakt, de vent moet dus in de 
geploegde sawa gespit hebben, onzin natuurlijk. De ossenvoerman moest er meer van weten. Ik liet 
hem komen, schoorvoetend kwam hij aan, maar verstond geen woord Maleis. Een grote brul en 
wijzen in een richting begreep hij echter wel. De loop van het geweer was trouwens argument genoeg. 
Bij het grendelen van het geweer bestierf de vent het. “Ampon toean ampon” (vergeving of 
medelijden), stamelde hij huilend en rillend. In doodsangst is dit volk geweldig onhandelbaar, maar 
een welsprekend gebaar dat nog een ‘ampoen’, een kogel betekende, deed hem toch lopen, al was 
het schoorvoetend. Een blik op mijn geweer echter deed hem sneller lopen. Blijkbaar had hij er meer 
gezien en zag hij dat hij volkomen op scherp stond. Bij een kleine kali moest hij even zitten, dat moest 
dan maar. Hij zou het tenslotte ook wel erg benauwd hebben. Een pikolandrager met pisang kwam 
voorbij, ze wisselden een paar woorden. Toen zag de vent mij pas, al was ik geen 2 meter van hem 
af. Even was er iets in zijn ogen dat op schrik leek, toen liep hij door. Graag had ik hem mee 
genomen, ik vertrouwde de vent minder dan de tani die ik mee had. Toen ging het langs een beter 
pad naar de weg. Ik zweette me een ongeluk. Om de kerel te binden moest ik mijn geweer op de rug 
hangen, onverantwoord, maar een gevangene is hier zo weg. Als aal glippen ze door je handen en er 
stond dicht boesboes langs de weg. Ik geloofde toch wel hem voor te kunnen zijn en dat dacht hij 
blijkbaar zelf ook. Er was tenminste geen hoop in zijn ogen, wat mij gerust stelde. Zo kwamen wij bij 
de baboes die vol belangstelling begonnen te vragen, wat een Babylonische spraakverwarring gaf, 
waar ik vlug een einde aan maakte. Gelukkig was het wassen vlug gedaan en ging ik alvast met de 
gevangene vooruit. Die had een sigaret gehad toen wij er een opstaken, dat stelde hem een beetje op 
zijn gemak. Dat mocht wel want zo’n zwaar geval leek het niet direct. In het kamp sloot de ID hem op 
want hij begon al meteen te liegen, wist niets van de man naast hem.  
 

De karbouwen (zeboe) worden gewassen na het werk op de sawahs. 
 

Vrijdag, 12 December 1947 - Bandar 
Vanmorgen was het weer eens patrouille. Mijn bren hoefde niet mee, wat mij niet speet. Naar het 
noorden is toch niet zoveel te doen. Het was dan ook vooral rustig. De bevolking begint na de 
rauspartijen van de laatste tijd terug te keren. Ze zijn nog wel wat bang maar het wordt beter. En als 
het volk eenmaal de angst voor de TRI kwijt is, hoeft ze voor ons niet meer bang te zijn en komt snel 
het vertrouwen en gaat het de eigen kampong beveiligen. Dan hoeven alleen af en toe enige soldaten 
mee te helpen. Er werd nog een kampong doorzocht en alle manvolk opgepikt. Er was er niet één die 
zich verborg, ze kwamen zelf naar ons toe. Er werden er maar 2 mee genomen en ik geloof trouwens 
dat die ook goed zijn, maar ze kunnen inlichtingen geven. Zwaar was de patrouille niet. Langzaam 
aflopend terrein, op het oversteken van de grote kali Pekalongan na. Die was daar 30 meter breed 
met zwaar verval en bijna 1 meter diep. Dan kolkt met een reuzenkracht het water door en over de 
ronde stenen op de bodem die variëren van 10 cm tot 1 meter doorsnee. Het is moeilijk daarop het 
evenwicht te bewaren, terwijl het water schuurt en rukt om je mee te sleuren. Voetje voor voetje  
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vooruit, steeds de voeten goed vast plantende, komt men over. Een buiteling betekent snel 
meegesleurd te worden door de razende draaikolk, bonkend over de rotsblokken en dan is het moeilijk 
weer tot staan te komen. Het is een mooie en spannende sport, gevaarlijk, maar niet zo dat het 
levensgevaar oplevert. Is men over, dan duizelt men door het kijken in het woedende, kolkende water. 
Deze keer kwamen allen zonder buiteling over. Van het laagste punt haalden de auto’s ons op. De 
kampong die wij doorzochten was niet erg arm. Veel mensen liepen behoorlijk gekleed. Van de 30 
huizen die ik hielp doorzoeken waren er 2 waar ik enige oude doeken vond. In een huis was een goed 
horloge met een portemonnee met 25 gulden en dit was dan wat wij noemen een rijke kampong. 
 

 
Sawah-terrassen bij Bandar 

 

Zaterdag, 13 December 1947 - Bandar 
Tegen de middag stond Willem ineens voor mijn neus. Hij was gisteren in Pekalongan gekomen en 
vandaag met de rapportenwagen meegekomen. Nu kan hij eens zien hoe wij het hier hebben want 
verder heeft hij ook niet veel. De omgeving is de moeite van een tochtje wel waard maar men kan hier 
niet het kamp uitlopen. 
 

Zondag, 14 December 1947 - Bandar 
Een kalme zondag vandaag. De patrouille verviel, wij gaan toch over enige dagen weg, zodat er niet 
veel drukte meer wordt gemaakt maar in de namiddag was het ineens met de rust gedaan. In 
Pekalongan moet het vannacht onrustig geweest zijn en daardoor is het aflossingsschema veranderd. 
Dat gaf een complete uitbarsting. In plaats van naar Pekalongan moet ons peloton naar Batang. Dat 
was niets want het is er even prettig als in Pekalongan maar daar was nu eenmaal op gerekend, dan 
valt het altijd tegen. Bovendien was het ons goed recht naar Pekalongan te mogen. Al is het 
begrijpelijk dat in een stadje als Batang de kapitein liever ons peloton alleen inzet als het tweede, 
maar daar hoefden wij geen rekening mee te houden. Eerst werd tot en met gesproken met de 
adjudant die de fout maakte te zeggen dat de bataljonscommandant het zo beslist had, maar dat is 
altijd werk van de compagniescommandant. Er gingen 2 sectiecommandanten naar de kapitein. Die 
kwam later zelf op de kamer waar heel wat werd besproken want bij zo’n gelegenheid komen alle 
grieven naar boven. Natuurlijk ook veel onredelijke onzin, maar de kapitein weet alles op waarde te 
schatten. Natuurlijk veranderde hij niet, dat doet hij nooit. Het is heel waarschijnlijk dat hij er rekening 
mee houdt bij een nieuwe verhuizing. Als er geen grote gebeurtenissen komen, zitten we 1 maand in 
Pekalongan en Batang met de compagnie en dan weer 3 maanden op een buitenpost.  
Bij een volgende verhuizing is dat voor ons wel Doro en Kedoengwoeni. In het eerste liggen 2 
pelotons op een open pasar in zwaar terrein en in een nog enigszins onrustig gebied. In het ander ligt 
een peloton in een gezellig rustig gebied. Bandar is veruit de gevaarlijkste post van het hele gebied en 
geen van ons voelt de eerste maanden weer voor zo’n post. Met lange zware patrouilles met veel vuur 
die weinig zin hebben want al schiet men duizend TNI neer, morgen zijn er weer anderen. Wij hebben 
nu een goede kans op Kedoengwoeni en dat betekent dan 4 rustige maanden. Tegen die tijd schieten 
wij al aardig in de richting, de ergste regentijd voorbij en de kans op de laatste opmars wel haast 
zeker. Als dan het ergste is opgeruimd, kunnen wij naar huis.  
Na 14 dagen opmars en 2 maanden zuiveren zal men ons wel kunnen missen. Ook is nog de kans op 
een opstand in de republiek zelf, waar de honger al begint te knagen. De republiek is nog in het bezit 
van het dichtst bevolkte gebied met het minste voedsel. Zolang het uit is op wapenstilstand voelt 
niemand nog veel voor vechten. Niet om het vechten zelf, dat kost zo weinig slachtoffers dat ik er niet 
bang voor ben, maar in zwak gebied takelt eenieder af door te zware dienst en niemand voelt ervoor 
om met een voorgoed geknakte gezondheid in Holland te komen. Dat is niet minder erg dan invalide. 
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Maandag, 15 December 1947 - Bandar 
Vanmiddag zijn wij al wat gaan pakken. Op zo’n avond voor een verhuizing heeft men meestal geen 
zin nog iets te doen en het kwam dan ook prachtig uit dat de filmwagen verscheen, die vlug de avond 
wegdraaide met een spionagefilm van voor de oorlog. Een oud gegeven waar niet veel inzat, maar het 
veranderde weer eens.  
 

Een gedeelte van het detachement uit Bandar bij de verhuizing. 
 

Bij de verhuizing uit Bandar. 
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Bij de verhuizing uit Bandar. 

 
Dinsdag, 16 December 1947 – Verhuizing naar Batang 
De verhuizing ging tamelijk snel. Om 8.00 uur kwam de 2

e
 compagnie en om 8.30 uur waren wij al op 

weg en liggen nu weer in hetzelfde huis als voorheen, al is er veel veranderd. De spanningen van vlak 
na de opmars zijn verdwenen en Batang zelf is rustig en komt langzaam omhoog naar het peil van 
voor de oorlog, maar arm is het nog steeds. Hier en daar zit ook nog wel geboefte, maar ook voor de 
oorlog kwam moord hier veel voor. Dat is de aard van het volk en daar kan geen eenzaam Europeaan 
veilig rondlopen. Roven en moorden is gemakkelijker dan werken. Van de Soedanezen die veel meer 
aan de Hollandse kant zijn, kon men verwachten dat ze werkelijk naar vrijheid verlangden, maar hoe 
langer men in het echte Java is, hoe onzinniger de hele vrijheid blijkt. 
 
2 Dagen nadat Indië capituleerde bestond dit hele volk uit rampokbendes, terwijl het na de capitulatie 
van de Jap een maand rustig bleef, want toen was men bang dat de Hollanders de orde zouden 
herstellen. Pas nadat het Hollandse machtsapparaat uitbleef begon het weer. Zelfs een volkomen vrije 
staat zou hier regeren in bloed en vuur, alleen met angst is dit volk in toom te houden. Heeft men ze 
echter in toom, dan is het een vriendelijk en goedmoedig volk, waar het prettig is om mee om te gaan. 
Een Europeaan echter die er zich mee wil gelijkstellen is alleen een dwaas. In de tijd zette Multatuli 
heel Nederland op zijn kop met zijn boeken over Indië. In Holland was eenieder het met hem eens, 
maar het is dwaasheid. In Holland was men hoogst verontwaardigd over de koloniale uitbuiting die hij 
zo mooi beschreef, maar de inlanders noemden hem “Sedikit gila” (een beetje gek). Ze lachten 
medelijdend en namen een loopje met hem. Mij zat het niet erg mee vandaag. Nog niet lang in Batang 
werd ik niet goed, wat tenslotte een flinke koorts werd, malaria. Wie dat eenmaal heeft gehad herkend 
die koorts altijd. Dat zou op zijn minst 2 weken ziekenhuis worden. Met goede kans dat het steeds  
 



 394 

 
terug zou komen en ik mocht niet ziek worden. Willem was er nog en ik moest eerst naar Pekalongan 
enige boodschappen doen. Willem had er zo niets aan en ik had niet veel zin om op bed te liggen. Om  
15.00 uur was beroerd en suf. Hier in de hitte geeft het niet zo veel. Een Chinees liep met ons mee en 
haalde ons binnen. Een tijdje gezellig zitten praten. Eigenlijk had ik ’s middags naar Pekalongan 
gewild, maar er ging geen auto, dus gaan we morgenochtend. De koorts moet dan niet terugkomen. In 
het ziekenhuis krijgt een malariapatiënt 6 Kininipillen per dag in 3 keer. Ik heb ze vanavond maar in 
enen genomen. Een paardenmiddel, maar het heeft mij er in Waroeng Dannas ook in een keer vanaf 
geholpen, al was het toen Mepacrine, dat is heel anders. Door die Kinine buisde het vanavond in mijn 
oren alsof er een motor naast stond en was ik half doof. Kinine werkt erg op het gehoor, al is het maar 
tijdelijk. 
 
Woensdag, 17 December 1947 - Batang 
Vanmorgen zijn wij samen naar Pekalongan gegaan. Voor Willem was een auto te vinden die hem 
zou meenemen bij de verbinding vandaan naar Tegal, met aansluiting op een wagen naar Cheribon. 
Wij zijn de stad wat doorgetrokken, ik had toch enige boodschappen te doen. Later zou Willem bij de 
verbinding wachten en ben ik naar de kantine gegaan waar onze auto kwam. 
Vanmorgen had ik een ellendige smaak en was suf en dovig en toen ik weer thuis kwam dacht ik even 
dat de koorts weer kwam, maar ze bleef toch weg en de hele dag heb ik geen last meer gehad. ’s 
Middags heb ik weer 2 pillen genomen en ’s avonds ook. 
 
Donderdag, 18 December 1947 - Batang 
Ik had de wacht van 22.00-23.00 uur en van 5.00-7.00 vannacht, maar een wilde ruilen, zodat ik op de 
wacht van 22.00-1.00 uur kwam. 3 Uur aan één stuk, een enorme ruk alleen. Ik heb het maar gedaan 
om aan een stuk te kunnen slapen. Een gebroken nacht van 6 uur kwam al heel slecht uit nu ik nog 
lang niet goed was. Het viel mee, ik had geen last van slaap en zat het grootste deel te praten met 2 
Chinezen voor hun huis. De wacht hier is niet veel. 1 Man maar voor op de hoek. Langs de weg 
achter patrouilleert de ‘Pao An Tui’, het Chinese veiligheidskorps. Naast ons ligt de politie met een 
dubbelpost voor en achter, zodat 1 man, om eventueel alarm te slaan, voor ons huis voldoende is. 
De 3 uur vlogen om en daarna heb ik nog eens 2 pillen genomen en ben onder een deken gaan 
slapen, wat wij anders in de warmte nooit doen.  
 
Om 9.00 uur werd ik wakker, drijfnat, maar weer zo goed als ooit. Het zal nu wel voorgoed over zijn, 
net als in Waroeng Dannas. Toen duurde het nog 3 dagen, maar had ik ook veel zwaarder koorts 
gehad en nog wel tijdens een dag actie terwijl ik niet terug kon. Malaria is hier niet erger dan een flinke 
griep in Holland omdat men er toch alle dagen 2 pillen tegen inneemt. Dan krijgt men het evengoed 
wel maar is het vlug over, al houdt de dokter je er 14 dagen minstens voor vast. Ik ben er nu in 2 
dagen vanaf, wat wel zo prettig is. 
 
Onze bedienden zijn nu 2 dagen in een stadje waar nog heel weinig te krijgen is, maar niemand bezit 
nog een cent. Ze zijn schoon los en dat is heel gewoon. Laatst in Bandar stuurde een koelie zijn liefje 
met 30 gulden naar de stad. Ze probeerde nog 10 bij te lenen, maar dat lukte niet. Toen ze thuis 
kwam had ze niet meer dan een vod van een jurkje van nog geen 10 gulden. In 5 uur had ze alles 
opgemaakt aan de meest onmogelijke rotzooi. Als ze geld hebben lopen ze al meteen geen stap 
meer, maar laten zich rijden en de rest eten en drinken ze op. Er zijn er wel die zuinig zijn en 
tenminste geld of zo ervoor kopen, totdat ze dat omzetten in een eigen huisje met wat land, maar dat 
is nog niet 1%. Eigenaardig is ook dat goud hier zelden 14 of 18 karaat te vinden. Bijna alles is 22 
karaat, dat is het internationale goud zonder vermenging, wat altijd het volle geld waard is of het nu 
oud is of nieuw. Onze baboe noemt men veel ‘Baboe Koemingan’ (koper), omdat ze altijd met 5 
armbanden en 4 ringen om loopt. Het is geen koper maar zuiver goud. 
 
Naast ons ligt de algemene politie, die vermeerdert zich in het nieuw gewonnen gebied razend snel. 
Op iedere post zitten rekruten die snel opgeleid worden onder ijzeren discipline. Voor ons is het niets 
om mee te praten, het is toean voor en na, alsof een jong soldaatje tegen een generaal wordt gezet. 
De ‘Pao An Tui’ is een prachtinstelling, de Chinezen zijn strikt neutraal. Ze moeten wel, om zo min 
mogelijk landgenoten in gevaar te brengen. De veiligheidsorganisatie is goed aangepakt. Ze hebben 
een rond metalen insigne op de mouw en zolang ze in burger lopen ook een band met Chinese 
letters. Als paddenstoelen schieten ze uit de grond. Heel logisch, overal vormen de Chinezen een klit 
als burgers onderverdeeld als een leger, met kapiteins, majoors enz. Die organisatie heeft eigen 
wetten en reglementen waar men streng aan wordt gehouden en bekrachtigt alle belangen tot de 
uiteindelijke staf zetelt in Batavia en zitting heeft in de Volksraad. Op aandringen, met steun van de 
Chinese regering heeft deze organisatie de ‘Pao An Tui’ opgericht om overal de Chinese 
gemeenschappen te bewaken. De Republiek heeft hier niets geen belang bij maar men moet 
meedoen uit prestige tegenover de Veiligheidsraad. Voor Holland betekent het de steun van een groot 
sterk leger. Wij hoeven niet meer op de Chinezen te passen, wat vele soldaten de handen vrij geeft, 
terwijl ze langs indirecte weg ons aan veel inlichtingen helpen. 
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Vrijdag, 19 December 1947 - Batang 
Er is niets te beleven vandaag. Heerlijk rustig is het hier. Een groot gezellig huis, 5 man op de kamer 
(dat is de hele sectie) en vandaag is er nog 1 met verlof gegaan. Op straat heerst een gezellige drukte 
en sommige jongens gaan af en toe naar de Chinezen aan de overkant om te praten. Daar zijn ook 
een paar aardige meisjes die Hollands spreken. Er steekt niets achter die praatjes want voor Chinese 
meisjes is het verboden om met een ander ras te trouwen en al wordt daar niet altijd krap aan gehoud-
en. Voor het trouwen krijgt zelfs een Chinese verloofde geen kans om met zijn meisje alleen te zijn en 
daar houdt men zich wel streng aan. Ik kom er alleen om te mandiën, maar zit er verder nooit. Ik heb 
altijd wat te schrijven of te knutselen en vind het zonde om mijn tijd daar te verpraten. Ik heb er ook 
geen behoefte aan tegenwoordig. Dat is heel anders dan de eerste tijd na de actie, toen was ik niet 
veel thuis, maar toen was het wel nodig ook. Iedereen was toen rusteloos en wat uit het evenwicht 
door zo’n stroom gebeurtenissen. 
De kennissen van toen zijn nu allemaal weg en ik heb geen zin om nieuwe te maken. 
 
Er wordt hier ook weer gevoetbald en wij hebben zelf een volleybalnet geknoopt. Ik geloof wel dat wij 
het levendigste peloton hebben. Degenen die hier regelmatig komen zeggen dat het veel mooier 
ingericht is als bij de vorige ploeg, en die deden ook niet aan sport. 
Wij hebben overal nog een mooi kamp gehad. Andere compagnies klagen er nog weleens over, maar 
vergeten dat wij het zelf voor elkaar moeten maken. 
 
Zaterdag, 20 December 1947 - Batang 
Vandaag weer eens patrouille gelopen en niet mis ook, 12 km. Het was wel tamelijk vlak door de lage 
heuvels ten zuidoosten, maar 12 km in de hitte hier is toch behoorlijk. En vreemd: nog overal alles be-
woond en mensen op pad die meer vriendelijk dan angstig zijn. We hadden 4 gevangenen: 3 voor 
inlichtingen, dat waren eigenlijk niet eens gevangenen, maar 1 was behoorlijk fout, ‘n schoolmeester. 
Voor inlandse begrippen een reus van een kerel, zo groot en stevig als een stevige, niet te kleine 
Hollander. Zo’n inlandse reus is een zeldzaamheid hier. 
 
In de brief van Pater Johannes uit Rotterdam stond vandaag dat volgens de rede van Spoor alle 
OVW-ers in mei volgend jaar thuis zouden zijn. En dat wij als het tegenvalt het hoofd erbij moeten 
houden en het niet in de wind gooien. Twee gruwelijke blunders zoals ik nog nooit van hem heb 
gehoord. Het was zijn maandelijkse brief voor alle militairen van thuisfront Rotterdam, al had hij er 
deze keer een persoonlijk stukje bijgeschreven, maar dat gebeurt wel meer als ik hem heb ge-
schreven. 
 
Ik kwam net thuis van de patrouille, behoorlijk vermoeid, maar heb meteen teruggeschreven. Die 2 
blunders liggen beslist niet aan hem, daar is het geen kerel voor. Maar als een leider voor zo’n groot 
thuisfront als Rotterdam om de tuin geleid wordt door de in Holland gevoerde propaganda, als men 
heel Nederland zo voorliegt, dan is er meer dan 1 steek los. Ik schreef al over de leugens in de Volks-
krant over de aflossing. Blijkbaar heeft geen krant objectief de waarheid durven geven. Blijkbaar kan 
men in Holland de waarheid niet verdragen. Als dat zo is moeten wij ons schamen voor zo’n zwak 
volk. Dat het zo is blijkt ook doordat men algemeen in Holland schijnt te denken dat het een onover-
komelijke slag voor ons was. Baseert men dat soms op eigenkarakter? Men heeft ons 2 maanden in 
Holland laten wachten, 1 maand in Holland, 1½ op Malakka, op Java mochten we nooit verder dan de 
Engelsen toelieten en net toen wij vrij werden kwamen er demarcatielijnen. Steeds ging alles gewoon 
door en nu zouden wij het ineens opgeven?  
Generaal Spoor weet op wie hij kan rekenen, die is niet gek. Natuurlijk was het een tegenvaller, er 
was té vast op Maart gerekend, maar na 2 dagen merkte men er al niet veel meer van, en nu gaat 
ieder weer met evenveel zin als voorheen door. Af en toe vliegen er zelfs grappen rond dat men ons 
voor de zoveelste keer heeft bedonderd. 
Blijkbaar denkt een groot deel van de Hollanders nog steeds aan avonturiers die zoetjes-aan weleens 
genoeg van de avonturen krijgen. Daar is wel iets van waar, het avontuur zelf verliest tenslotte zijn 
aantrekkelijkheid, maar de voldoening van werk dat vrucht draagt vergaat nooit. En als wij zien hoe 
overal alles opbloeit, de opbouw razendsnel gaat, dan is het echt niet zo moeilijk om door te gaan. Al 
wil ook eenieder nog zo graag naar huis. 
 
Zondag, 21 December 1947 - Batang 
Om 7.30 uur ging de kerkwagen naar Pekalongan. Na afloop nog even de pasar over geweest, ik had 
van Mart 2 kapotte vulpennen gehad die hij weg wilde gooien. Ze zagen er niet naar uit dat ze te 
maken waren, maar om wat te praten te hebben had ik ze meegenomen. Op de pasar moest ik onder-
delen halen. 20 gulden vroeg een Chinees voor 2 even kapotte pennen waar onderdelen aan zaten, ik 
wilde er 1 gulden voor geven maar dat ging niet. Maar bij een ander kocht ik 1 grote en kleine pen met 
een staafje dat erin hoort voor 1 gulden. Nu zijn beide pennen weer bruikbaar, helemaal gevuld met 
inkt en genoeg voor 100 brieven: 2 pennen dus voor 1 gulden!  
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’s-Middags ging er een auto voor de filmgangers die nog niet geweest waren. Ik ben ook mee ge-
weest. Het was een mooie film, maar voor de bioscoop niet erg lonend. De film draaide voor 27 man, 
waarvan 7 soldaten.   
 
Maandag, 22 December 1947 - Batang 
Gisteravond om 19.00 uur moest het peloton vergaderen. De adjudant (Coté) vertelde dat “de kam-
pong Depok moest worden uitgerookt”. Dat klonk niet vreemd, het is al zo lang wij hier zijn een be-
rucht nest, een echt rovershol. Dat was het voor de oorlog ook al, ze terroriseren de hele omgeving. 
Om 3.00 uur werden wij gewekt en om 4.00 uur gingen we in het pikkedonker op pad. Door het stille 
Batang, flauw verlicht door de straatlantaarns, over de grote kali het stadje uit, de grote weg op tot de 
volgende kampong. Daar werd het geharrewar want de weg naar Depok moest gepasseerd zijn, maar 
was niet ontdekt. De eerste pikolandragers evenals de kampongwachten liepen met grote flam-
bouwen. Zij wezen ons de weg die al vlak achter Batang begon. Het was niet de weg van de kaart, 
maar enfin. Het was een breed pad met een smal voetpaadje er over, dat glad en glibberig was. Je 
zakte tot de enkels in de modder als men er naast kwam, het liep zwaar. Met alle spieren gespannen 
en de zware bren op de schouders die nog pijn deden van de zware patrouille van 2 dagen terug. 
Later ging het langs de spoorbaan iets beter, al lag er nogal eens een steen op het smalle pad. Zo 
kwamen wij aan het pad dat op de 20 jaar oude kaarten voorkomt. Het was nog een tamelijk breed 
pad, nogal ongelijk wat in het donker niet te zien was, maar wel te voelen. Er was weinig op gelopen 
zodat het niet zo glad was, verderop bleek waarom: ergens was een kleine brug en een stuk doorgang 
weg gesloopt. Tot aan het kruis moesten wij door de zachte drabbige modder, waar je voeten in 
vastzogen. Dat herhaalde zich een paar keer, in het oosten begon de hemel al te kleuren, de 
contouren van de kampongs werden helderder.  
 
Het was zo goed als volop licht toen wij aan de kampong kwamen. Vlug trokken wij de hoek om en 
zagen de mensen al met groepjes wegstromen, verder weg zelfs hele rijen. Natuurlijk waren wij ont-
dekt, maar toch niet vlug. Tot de knieën waadde ik door een sawah om bij een brede betonnen van 50 
cm doorsnee paal te komen om daar de bren op te plaatsen, op de grond had ik geen uitzicht door de 
halfwassen rijst. Ik had daar een mooi richtpunt, de inslagen waren in de natte sawah goed waar te 
nemen. Kleine fonteintjes spatten op tussen het vluchtende volk dat snel neerdook, dood of levend. 
Wie weet het, op zo’n moment hopen wij van dood, men vuurt niet om te missen. De jongens brulden 
enthousiast omdat het vuur op zo’n grote afstand zo goed lag, want de kampong was belegerd in een 
3-hoek: aan de korte zijde de linie, de 2 brens als afsluiting op de 1½ km lage zijkanten. Kost wat kost 
moest het volk binnengehouden worden en aan medelijden dachten wij niet met deze kampong die de 
schrik van de omgeving is.  
Ook aan de andere kant vuurde de bren, maar het werd snel minder, de sawah was leeg en verlaten, 
velen vluchtten weer de kampong in, dat was de bedoeling. Anderen kropen waarschijnlijk onzichtbaar 
voor ons verder.  
De linie trok naar binnen, over de hele breedte alles doorzoekend, wij volgden van de buitenkant. Af 
en toe vluchtten weer groepjes weg, wij sleepten een bank mee om vanaf de leuning te kunnen vuren. 
Mart van Etten had een scherpe kijker waarmee wij konden zien wie er vluchtte, zodat wij niet op 
vrouwen en kinderen hoefden te schieten. Overigens was de vluchtende bevolking geen goed teken, 
want in deze streek kent men de Hollanders te goed om ervoor weg te lopen wanneer men een rustig 
geweten heeft. Na een paar uur werden wij geroepen, het was afgelopen. Men had ongeveer 100 man 
te pakken. Het was een geslaagde actie om met 22 man een kampong te doorzoeken en af te sluiten 
van 1½ km lang en over een groot gedeelte een ½ km breed is niet mis. Oorspronkelijk was het plan 
om de hele kampong plat te branden want al 10 jaar had men last van dit roversnest, maar het 
grootste deel bestond uit eenvoudige huisjes met vrouwen en kinderen er nog in, zodat besloten werd 
alleen de verdachte rijke huizen als afscheid te nemen.   
Ik moest met de bren bij de gevangenen blijven, maar had naar mijn zin al veel te lang stil gezeten. 
Een ander wilde graag eens wat rust hebben, zodat wij ruilden en ik zijn geweer nam.  
Leuk werk was het niet, de vrouwen en kinderen zaten nog in de huizen en begonnen hevig te jam-
meren toen de vlam in matten en kleden werd gestoken om de bamboemuren vlam te laten vatten, die 
daar erg weinig zin in hadden. Wij lieten ondertussen de vrouwen alles wegslepen wat ze konden ge-
bruiken, het was toch al erg genoeg. Doorgaans hebben wij geen medelijden met geboefte, dat mag 
men hier ook niet hebben. Maar hard te zijn tegen vrouwen en kinderen, daar moet men voor geboren 
zijn.  
 
Een huis dat ik alleen aanstak wilde slecht vlam vatten, zodat ik moest wachten tot het zover was dat 
men het niet meer kon doven. Het vrouwtje met een kleine jongen sleepte de spullen eruit, kalm en 
gesloten, alleen zei ze een paar keer: “Ampon toean, ampon”, maar dat was fout, het betekent zowel 
vergeving als medelijden, zodat ik even hard en koud mededeelde dat ik geen medelijden had met 
boeven. Maar omdat ik toch moest wachten hielp ik maar met wat spullen eruit slepen, omdat het 
niets meer was dan noodzakelijke levensbehoeften, het gerampokte vindt men meestal niet. 
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De ID had de gevangenen gesplitst, de grootste boeven werden meegenomen, 12 ongeveer. De rest 
werd na een stevige preek losgelaten. Toen gingen we op huis aan, maar via een andere weg om niet 
meer door de diepe bagger te moeten, maar nu kwamen we weer voor vernielde bruggen en een 10 
meter brede kali die in de vlakte altijd kleibodems hebben en waarvan je maar moet raden hoe diep ze 
zijn. Maar verderop zagen we een brug, al dacht ik al dat het een stuwdam was, omdat het massief 
was. Het was wel een geïmproviseerde waar het water doorliep, de klapperstam die als bovenbalk 
dienst deed was veel te glad om overheen te lopen. 
Bij de kali waren de eersten de laatsten geworden, zodat ik ook eerder laatste was. De voorsten pas-
seerden even voorbij de dam om bovenstrooms door de kali te gaan. Stom want dat houdt het water 
op, zodat het er het diepst moet zijn, maar ook bezinkt er alle vuil in de bagger. 
Ik stapte met een ander onder de dam, 15 meter er vanaf in het water. Vlak achter de dam was door 
het vallende water een kuil ontstaan, maar een stukje verder moest het ondiep zijn en was alle slappe 
modder meegesleurd. En zo gebeurde, ik ging er nauwelijks tot de knieën in terwijl er ‘n hele vaste 
bodem was, toen volgde ook de rest. 
  
Om 12.00 uur waren wij weer thuis, behoorlijk vermoeid. Ik ben gewend om op gewone schoenen te 
lopen, maar had voor deze nachtelijke tocht hoge gymschoenen aangedaan. Het leek of mijn voeten 
er vanaf brandden, de hele dag met natte voeten en over een oneffen weg. De zachte zolen deden 
elke oneffenheid voelen, wat ik helemaal niet gewend was.  
Maar wij zijn niet voor niets uit geweest en voorlopig zal de omgeving van “Depok” wel weer in rust 
kunnen leven. 
 
Dinsdag, 23 December 1947 - Batang 
Vanmorgen even naar de stad geweest, wat boodschappen gedaan en het verjaardagscadeau voor 
Reini verstuurd. Bijna een hele morgen door de stad gelopen, zodat ik blij was toen ik weer thuis was. 
Maar om 13.00 uur kwam adjudant Coté: “Om 14.00 uur moeten we klaar staan. 5 km van hier zijn 
van 2 kanten berichten binnengekomen over concentraties van de vijand die het plan hebben om een 
aanval op Batang te doen”. Zo’n aanval zou hier met 28 soldaten, 30 man politie en 60 Tao niet veel 
uithalen, maar bij schieten in het stadje lopen de burgers gevaar voor kogels door de huizen.  
De weg was niet slecht en voerde de heuvels in, begroeid met alang-alang en verspreid kreupelhout. 
Een groep ging met de auto, 2 brengroepen lopen langs een andere weg. Om 15.00 uur waren wij niet 
ver van de bewuste kampong en hielden een half uur rust want precies om 15.30 uur zouden beide 
groepen beginnen.  
 
Om 15.30 uur lagen wij in stelling, de anderen zouden gaan doorzoeken. Ik had een klein pad voor 
me, aan beide zijden dicht begroeit, de bren op scherp en in de aanslag. Maar zo vlug kon ik niet zijn 
of vluchtelingen zouden vlugger het pad kunnen passeren. 
Bij de doorzoeking hoorden we al een aantal schoten. Gelukkig vonden wij een betere opstelling, waar 
ik op mijn gemak lag. Met de bren klaar om meteen te vuren en een zicht over 5 meter breedte, meer 
dan genoeg en 600 meter ver. Eenmaal vertoonde zich even een zwarte gedaante, of hij zich nog ooit 
zal oprichten weet ik niet. Verder bleef het rustig, tot na een half uur het fluitje van de adjudant ging 
dat het afgelopen was en er verzameld werd. Er werden 7 gevangenen gemaakt. Toen nog weer 5 km 
teruglopen, iedereen had het weer zwaar genoeg gehad. 
 
Woensdag, 24 December 1947 - Batang 
Van 7.00 tot 8.00 uur had ik wacht, niet ongezellig. In die tijd zal er vast niets gebeuren, wij hoeven 
alleen de kruising te bewaken. 
De Chinezen zaten buiten voor hun huizen, daar ben ik toen bij gaan zitten. Er zaten nog enige jong-
ens die er vaker komen. Vriendelijke mensen zoals Chinezen zijn, de meesten hebben een hekel aan 
hen want in de handel zijn ze nog erger dan de Joden. Ze kleden je uit tot je hemd, maar als je laat 
zien dat je goed met de prijzen bekend bent, dan loopt het niet zo’n vaart en is het handelen met hen 
prettig. Want eerlijk zijn ze wel, maar dat ze veel te hoge prijzen vragen, daar kunnen veel Hollanders 
niet goed tegen. In tegenstelling tot de Joden is het een handel waarin geen concurrentie heerst, 
waardoor ze de prijzen volkomen beheersen. Als men iets wil kopen dat niet te krijgen is, dan kan 
men er bij de Chinees soms nog wat van afdingen. Hij weet wat hij kan doen, een inlander durft je niet 
te laten vallen, maar voor souvenirs moet men bij een inlander zijn. Een Chinees voelt wat zijn klant 
wil en licht hem op, een inlander is in zulke zeldzaam voorkomende zaken te snel overdonderd. Heeft 
men iets te koop dan zal een inlander bang zijn het te duur te kopen, hij aarzelt. Een Chinees niet, en 
als men maar vasthoudt en laat merken dat het niet nodig is dat je het wegdoet, dan geeft een Chin-
ees soms een hoge prijs. Ik heb dan ook niets tegen hun handel als hun collectiviteit. Soms als een 
product schaars wordt, is het ineens overal verdwenen, een maand later ziet men het weer in alle 
toko’s maar dan veel duurder. Dat is een normale praktijk in de zwarte handel. 
In de omgang echter is het een zeldzaam vriendelijk, goedmoedig en vooral gastvrij volk. 
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Tegenover ons wonen ook enkele meisjes, maar die zijn erg gereserveerd tot ze er zeker van zijn dat 
men geen bij-bedoelingen heeft, dan zijn ze best voor een praatje te vinden, maar bewaren toch 
strenge afstand. 
Wij zaten gezellig te kletsen, Maleis en Hollands door elkaar, want het ene meisje spreekt Hollands. 
Wat ontwikkeling betreft kan men de Chinezen gelijk stellen met de Hollandse middenstand. In de 
stad gaat de jeugd ook naar de HBS en de Universiteit, net als in Holland. In de kleinere plaatsen is dit 
minder, maar dat is in Holland idem dito. 
 
Van 11.00 tot 13.00 uur had ik weer wacht. Rustig alleen op de stoel in de bunker. Rondom soms ver 
weg en soms dichtbij klonk het doordringende geluid van de tam-tam, zodat het af en toe een orkest 
leek. Dat waren de kampongwachten als ze bij haar nachthuisje aankwamen. Sommige groepen op 
patrouille hamerden de hele weg op holle bamboe buizen. 
 
’s-Middags ging er een auto voor degenen die te biecht wilden naar de stad. Om 18.00 uur waren zij 
weer thuis. Om 18.30 uur vertrok de wagen weer voor protestante kerkgangers en voor de mannen 
die naar de bios wilden. Er was maar 1 kerkganger. 
De dominee (van de Windt) is bij iedereen gezien, maar voor vele protestanten is hij te grof protestant, 
zodat ze dikwijls niet naar de kerk gaan. Hij laat veel toe wat hun opvatting niet toelaat, zodat het naar 
de kerk gaan voor hen weinig betekenis heeft. 
Bioscoopgangers waren er meer, een van de jongens had zijn jarige baboetje mee, een meisje van 16 
wat hier volkomen volwassen betekent. Soms zien ze er volwassen uit, maar dikwijls zijn ze nog 
kinderlijker dan een Hollands meisje van 16. Dit is nog helemaal een kind dat men in Holland 12 jaar 
zou geven, ook in doen en laten. Ze is katholiek opgevoed, maar weggelopen om met soldaten mee te 
gaan waar ze het baboetje werd van het grootste zwijn van de compagnie. Toen deze het haar lastig 
maakte is ze weggelopen en nu is ze onder de hoede van een van onze jongens. De pater en pastoor 
van Pekalongan willen haar in het ziekenhuis als verpleegster. Bij haar ouders in de kampong kan ze 
niet meer terug, daarvoor heeft ze onder de soldaten een te rijk leven gehad en is ze te wijs geword-
en, maar bij soldaten blijven kan nooit goed zijn. De jongen die voor haar zorgt, voelt er echter meer 
voor om haar in een of andere instelling in Batavia te plaatsen, waar ze nog hoger-op kan komen. 
Daar hoort ze thuis, ze is te beschaafd voor de kampong, maar heeft ontwikkeling nodig. 
Ook onze staf heeft een baboetje van 16, maar dat is een echt kampongmeisje. Lang geleden al 
getrouwd geweest, heeft ze een kind gekregen dat gestorven is. Toch is het ook nog helemaal een 
kind. De 2 meisjes zijn vaak samen en nu de ene naar de bios ging, wilde de ander ook graag. Toen 
heb ik het kleine ding maar onder mijn hoede genomen, want van de staf ging er niemand mee. 
We waren een uur te vroeg omdat de film een uur verplaatst was, zodat wij nog wat konden gaan 
drinken, wat de kleintjes maar wat rijk vonden. Onze eigen baboe was onder de hoede van de 
sergeant, maar die is gewend om in deftige zaken te komen. Vóór de oorlog was ze lang samen met 
een Hollander en had ze een rijk leven. Met de auto heeft ze heel Java doorkruist en was gewend in 
de deftigste kringen. De film was al heel oud, van ver voor de oorlog, maar toch een mooie showfilm. 
 
Donderdag, 25 December 1947 - Batang  
Om 3.00 uur werden wij uit bed gehaald voor de nachtmis. Vlug aankleden en op de auto gierden we 
door de duisternis. Het was kil en koud en een sterke wind schoof langs ons heen. 
Kerstmis, echt Kerstmis, want in die eerste echte Kerstnacht floot er ook zo’n koude wind, maar dat 
zal toch niet de ijzige Hollandse kou geweest zijn. De kerk was vol maar toch was voor bijna allen een 
plaatsje. Op iedere plaats lag een mooi uitgevoerd blaadje met kerstliederen, aangeboden door de 
Divisie en de Territoriale geestelijke verzorging, Welvaren, Burgerzorg en het Rode Kruis. Waar 
anders het Mariabeeld staat, stond nu een mooie kribbe in groot model. Alles ademde Kerstmis, het 
echte met de vrede op aarde en de Katholieke eenheid der volkeren. De pastoor en de Javaanse 
kapelaan droegen de mis op, geholpen door een koster-soldaat in toga en Javaanse misdienaars. 
Op het koor stonden 2 Chinese meisjes, 3 soldaten en een Rode Kruis-verpleegstertje en in de kerk 
zaten een aantal nonnetjes, enkele Javanen en voor het merendeel Chinezen en soldaten, allemaal 
broederlijk door elkaar. Ons kleine meisje ging tussen de grote soldaten bijna verloren. Mooi was de 
drie-herenmis en mooi de stille tweede waarin kerstliederen gezongen werden. 
Na afloop gingen de soldaten en de Rode Kruis-zustertjes naar de grote woning van de Resident, 
waar in een grote zaal lange tafels stonden, gedekt voor de soldaten en de 2 vrouwen, het kleine 
meisje en een baboe die eerst bij ons maar nu bij de compagnie werkt. De pater (voor deze gelegen-
heid in zwarte toog) vroeg een moment stilte en kwam daarna ieder een Zalig Kerstfeest wensen.                 
De Rode Kruis-zustertjes, de kantinebazen en zelfs de chauffeur van de dominee bedienden.  
Er waren broodjes met vlees, met gebakken ei en krentenbrood, met koffie en chocolademelk.Daarna 
bracht een auto ons naar de compagnie. Daar was post en voordat we die gelezen hadden was de 
auto naar Batang er. Het was een échte Kerstmorgen geweest! 
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Middagmaal op 1ste Kerstdag in de voorgalerij te Batang. 

 
Gisteren hebben wij aanvulling gehad: 2 soldaten voor het peloton, een Amsterdammer voor onze 
sectie (een kalme geschikte knaap) en een Brabander voor de 2e sectie. Ze zullen vlug genoeg inge-
burgerd zijn. 
Onze wc is de laatste dagen niet in orde, dat dreigde een bende te worden, er komt doorspoeling 
onderdoor. Nu loopt er een goot heen die droog ligt, maar dergelijke goten zijn vroeger niet voor niets 
gemaakt, zodat ik vanmorgen met de ziekenverpleger de goot ging volgen. Ergens moest die op een 
kali aansluiting hebben. Achter het politiebureau om ging hij onder de gevangenis door, er half om-
heen onder een bruggetje en door de kampong. Overal waren er wc’s boven gebouwd, zodat het een 
belangrijke waterloop moest zijn. 400 Meter buiten het kamp stond er wat water in dat langzamer liep. 
Wij gingen over erven, door tuinen en bosjes arang-palm volgden wij het smalle waterloopje dat 
steeds meer water bevatte naarmate wij hogerop kwamen. Soms moesten wij zelfs door een huis als 
een stevig hek de weg afsloot, of een spin zo groot als de dop van een vulpen, met poten van 7 cm op 
de weg. Voor zulk vies tuig ben ik als de dood.    
Zoetjes-aan dwaalden wij af, steeds verder van huis. De hospik dacht gelukkig niet verder, maar ik 
bedacht ineens dat ik maar 5 patronen in mijn spuit had en hij in zijn revolver niet veel meer. Eindelijk 
kwamen we aan een stukje sawah en aan het eind daarvan een sluisje. Overal groette de bevolking 
vriendelijk als wij zo plotseling vanuit de arong-palmen of achter hun huisje opdoken, alleen gekleed in 
een kort blauw broekje. Velen hadden zo nog nooit een blanda gezien en vonden het blijkbaar niet zo 
griezelig als een patrouille in zware pakken en veel wapens. Het sluisje was werkelijk het begin van de 
waterloop. Het was een verdeelsluis die van de grote kali 2 kleine afleiden. Er stroomde een flinke 
straal door; blijkbaar was hij pas een dag open en wij maakten het nu wat ruimer. Er is veel verlies in 
zo’n goot en wij mogen blij zijn als 1-10e ons bereikt, maar dat is ook genoeg. Ondertussen waren wij 
echter 1½ km van huis en dus gingen we langs de grote weg terug om bij het begin van het water nog 
even te kijken. Het was ondertussen 50 meter opgedrongen, de grote stroom was nog niet zo ver 
gekomen. Tegen de middag werd iedereen in de grote hal uitgenodigd, de adjudanten trakteerden op 
een borrel, wel aardig maar niets voor mij. Ik drink dat spul in Indië niet op. De drank is hier wel goed, 
maar jong en dus scherp. Het eten is hier nooit vet, zodat de maag schraal wordt. Bovendien voelde ik 
mij niet prettig, ik had last van mijn been dat pijn deed met lopen. Van de week had ik een heel klein 
onbeduidend zweertje aan de binnenkant van mijn kuit aan het rechterbeen. Daar zat een pleister op 
maar met de tocht naar Depok is daar meer bagger tussen gekomen als er zalf op zat. Een paar 
dagen terug kwamen er kleine puistjes omheen die een beetje pijnlijk waren als ik even had gezeten 
en weer ging lopen. Vanmorgen was het hetzelfde maar terug van de kleine tocht langs de slokan 
werd het er niet beter op. Tegen etenstijd ben ik maar even naar de hospik gegaan, het is blijkbaar 
een abces geworden, niet zo erg maar pijnlijk en lastig omdat het precies op de spierbundel zit. Even 
later zaten we gezamenlijk te eten aan de lange tafel in de hal. Soep, verse aardappeltjes, kool en  
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vlees en even later ieder een halve kip en als dessert een puddinkje de man en een grote kroes met 
saus. De meesten zullen wel in geen jaren zo enorm gegeten hebben.  
’s-Middags kwamen de kerstpakketten, sommige met het adres van een afzender, andere weer niet. 
Ik heb er een adres op met ’s-Gravenzande’, wel zo leuk. De pakketten zijn kleiner als vorig jaar, maar 
alles zit beter in elkaar, zodat het niet veel zal uitmaken: 1 tin sigaretten, 1 rol pepermunt, 3 repen, 
een bus koek, een doos met andere koek, een blikje kaas, 1 stuk scheerzeep, een pakje scheer-
mesjes, een kalender en een foto van het prinselijk gezin, dat was ongeveer de inhoud, waar soms 
een kleine variatie in zat. De kapitein (Toon Tap) deelde ze zelf uit, waarbij hij iedereen een Gelukkig 
Kerstfeest wenste en er een pakje shag, vloei en sigaretten van het bataljon bij deed en ook de 
kerstgroeten uit Holland die over de Niwin gestuurd waren. Dat heeft blijkbaar niet iedereen geweten 
anders hadden er veel meer moeten zijn. Ik had er 1 uit Hoorn en 1 uit Rotterdam. ’s Avonds was er 
voor ieder een grote punt taart, een stuk boterletter en krentenbrood, het kon niet op! Er zullen er 
weinig zijn die het spul uit het pakket al aangeraakt hebben, dat moet nog maar even geduld hebben. 
’s Middags zijn nog veel soldaten naar het Kerstspel in Pekalongan geweest, een katholiek stuk dat 
heel mooi moest zijn, maar ik zal wel een paar dagen minder lopen met dat been. Het is een heel 
mooie Kerstmis geweest.  
Morgen is Reini jarig, dat loop ik weer mis. Met de post vanmorgen was alleen een brief van haar. 
Enige tijd terug had ik met haar over verloven gesproken, daar schreef ze nu over terug. Oor-
spronkelijk sta ik daar net tegenover als Pa en als ik in Holland was geweest zou ik er niet veel om 
gegeven hebben, er zijn er teveel die daar veel te gemakkelijk toe over gaan. Zo kan ik het niet zien, 
als men in Holland altijd samen is, is het ook niet nodig, maar nu wij nog zo ver weg zitten is het niet 
alleen voor Reini maar ook voor mij mooier om een tastbaar bewijs te hebben, wat het wachten 
gemakkelijker maakt. Woorden alleen zijn zo makkelijk en goedkoop. Reini wil eerst zekerheid over 
wat ik aanstonds wil en ik vond het wel zo fijn dat ze het niet zomaar zondermeer goed vond. Ze 
neemt het ook ernstig op en anders zou het ook geen waarde hebben. Nu geloof ik nog zekerder dat 
het ‘t beste is. 
 
Vrijdag, 26 December 1947 - Batang 
De 2e Kerstdag en Reini is jarig. Ik hoop maar dat het een prettige gastdag wordt en dat ik er volgend 
jaar bij kan zijn. Ik heb het maar matig op mijn tampatje gevierd, met een nat verband om mijn been. 
Het zal wel weer beteren maar het is lastig om niet te kunnen lopen. De hele dag is het tamelijk rustig 
geweest, de jongens waren ’s morgens naar de kerk en ’s middags gingen ze voetballen of naar de 
bios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag, 27 December 1947 - Batang  
Vandaag heb ik een pakketje verstuurd, met een sarong en een doosje van Javaans houtsnijwerk. 
Voor de sarong geldt hetzelfde als voor de slendang: bij aankomst gewoon in koud water wassen met 
vaste zeep en niet in de zon laten drogen. Daarna met wat kamfer opbergen.  
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Ondertussen duiken met pakketjes nieuwe moeilijkheden op. Indertijd konden wij pakketten voor thuis 
versturen met van alles en nog wat, onder andere zeep waar in Holland gebrek aan moest zijn. Ver-
schillende jongens deden het, 34 gulden kostte die zeep, maar nu die in Holland komt blijkt het een 
hopeloos slecht soort te zijn. Maar het ergste is dat men in Holland 8 of 9 of 12 gulden invoer-rechten 
moet betalen. Niet iedereen in Holland kan dat zo maar even betalen. De moeder van een van onze 
jongens schreef dat ze blij was met zo’n goedkope kist zeep voor 9 gulden, in Holland kostte het 30 
gulden. Ze vergat dat er hier al 34 voor betaald was. 
Ik had al geen vertrouwen in die pakketten en heb het niet gedaan. Vanuit het hospitaal heb ik wel een 
pakketje verstuurd wat aantrekkelijke leek. Als het aankomt, zou ik toch graag horen hoeveel er voor 
betaald moest worden, hetzelfde geldt voor de pakjes met spullen die ik stuur. Als daar nog invoer-
rechten voor betaald moeten worden, schrijf het dan. Het heeft geen zin het stil te houden, ik weet het 
liever. Ik heb wel gehad dat ik iets wilde kopen dat in Holland schaars moest zijn, toen bleek dat het in 
Holland op de zwarte markt even duur was als hier op de gewone markt, dan heeft het niet veel zin. 
Als het even kan hoor ik ook graag meteen als er iets aangekomen is en de voornaamste dingen die 
thuis zijn. Ik ben de draad wat kwijtgeraakt en weet niet of die schoenen indertijd nog zijn aange-
komen, dat is namelijk het enige dat van een van onze jongens is weggeraakt en het zou zonde zijn 
als zo’n paar hoge bruine schoenen zoek was. Soms is het moeilijk, in het pakje van vandaag zit een 
sarong, niet nieuw maar zo goed als. Een nieuwe kost hier 175 gulden, in Bandoeng 250. Deze is hier 
zeker nog 100 gulden waard. Het houten doosje kost in Bandoeng 30 gulden. In een pakket mag niet 
meer dan voor 25 gulden waarde zitten. Ik heb voor het doosje geschreven: Sierdoosje (hout) 4,50. 
Laten ze maar bewijzen dat ik er meer voor heb gegeven, een vaste waarde heeft zoiets niet. 
De sarong heeft echter een vaste waarde als katoenen stof, het batik is betrekkelijk, dat kan door een 
goede kennis gratis uitgevoerd zijn. Daarom heb ik staan: Katoenen stof 1 x 2,50 meter Fl.11,50 zodat 
het pakket op 21 gulden komt. Zo is het betrekkelijk smokkelen en toch weer niet, want als men het 
open maakt, wat zelden gebeurt, dan klopt het als een bus. Ik heb nog een mooie sarong gehad, een 
Solo-se. De verstuurder is een Pekalonganse, maar die ander was geen batik, al was het een mooi 
motief en al was hij nieuw. Die heb ik aan een slecht gekleed baboetje gegeven. Ze komen met de 
slendang van de rampokker die wij een hier in Batang grepen, de vent had stapels gestolen spullen en 
het is nooit duidelijk waar het vandaan komt. Mooie souvenirs wil ik wel hebben, maar om die ene te 
verkopen, daar voelde ik toch niets voor. Nu is een arm kind blij met spul dat door een rover van Joost 
mag weten wie, gestolen is. 
 
Zondag, 28 December 1947 - Batang 
Er zijn weer 2 jongens van verlof uit Batavia thuis gekomen. Had ik meteen een handeltje.  
Na het afkomen van de postbladen was in 1 week nergens geen lijm meer te koop. Toevallig bezit ik 
een grote pot gluton, maar ik was ook precies de enige, zodat het snel minderde. Met zoiets laat men 
de jongens niet zitten, maar er moest snel iets gebeuren want vooral de stapel bladen hadden mijn pot 
enorm snel doen minderen. Toen moesten er 2 naar Batavia, ik gaf ze 25 gulden mee. Als er alleen 
grote potten waren dan moesten ze die meenemen, dan kon tenminste iedere sectie er een kopen en 
was het euvel toch verholpen. Nu kwamen ze terug met kleine potjes, 18 stuks. Het grootste deel is nu 
geholpen, niemand hoeft tenminste ver te lopen om te lenen en de rest komt een volgende keer wel 
weer. Nu is eenieder tenminste gered en anders had over een week eenieder zitten schelden op de 
Welfare die er niet voor zorgt en had ik zelf ook zonder gezeten.   
 
Maandag, 29 December 1947 - Batang 
De baboe is al 2 dagen ziek, lastig want alles blijft liggen. Zo’n zieke kan men niet aan de deur zetten, 
maar dat anderen af en toe even helpen is ook niets, dus moest er tijdelijk een ander komen. Die van 
de kok werkt voor 2 man en verdient 3 gulden per week. De meeste werken voor 5 en verdienen 5 
gulden. Die van de kok kan ons er best bij hebben, dan verdient ze er nog wat bij, maar ze voelt er 
niets voor. Ze kan best toe met 3 gulden, waarom zou ze zich dan uitsloven voor meer. Dat is geen 
luiheid, iedere Javaan denkt zo. Door bemiddeling van de Wodono is er nu een tijdelijke. Dat had nog-
al wat voeten in de aarde, want velen durven nog niet goed, bang voor wraak als ze bij ons werken, al 
wordt het wel beter. De Wodono wil hier ook de scholen weer laten draaien, er zijn onderwijzers 
genoeg maar alleen tot de 3e klas, de betere zijn er niet. Nu moet de republiek in eerste grondslag 
sterk communistisch geweest zijn, zo moest iedereen evenveel verdienen. Een Javaan heeft al een 
uiterst beetje drang tot prestatie en deze maatregel doodde ook dat beetje nog. Dit verklaart waarom 
de republiek wemelt van de bureaus, op een bureau verdient men zijn geld veel gemakkelijker dan als 
een koelie. De Wodono zit nu nog met die communistische erfenis. De lagere leerkrachten die er zijn 
willen alleen werken op het loon van een hogere, want dat is het principe van Javaans communisme: 
allemaal even veel en niet even weinig verdienen. Niemand houdt rekening met de economische 
mogelijkheden van de staat. Om aan wat beter onderlegde onderwijzers te komen heeft de Wodono 
cursussen gegeven, maar na een maand kwam er niemand meer, waarom zouden ze zich uitsloven? 
Van een loon van de lagere klassen is te leven, waarom zouden ze dan meer verlangen? Bovendien 
wilden ze gelijkheid, zodat er in Batang nog geen school draait of men moet de knoet gaan gebruiken. 
Maar Indië moet democratisch worden… 
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Onze hospik heeft een kennis in Batavia, die man werkte wel en wilde omhoog. Tenslotte had hij in 
Batavia en Bandoeng enige grote apotheken en verdiende best, hij had een groot huis en auto’s tot 
zijn beschikking. Waar hij heen wilde kon hij gaan, dat was in 1935. Tot hij tot de ontdekking kwam dat 
hij het wel best had, maar ook hard moest werken en vroeger had hij toch ook een mooi leven. Hij ver-
kocht al wat hij had en ging weer leven van vissen in de ramak, dat was veel makkelijker. Nu na de 
oorlog levert dat niets meer op, kan hij niet meer rondkomen en heeft een baantje als klerk aange-
nomen. Dat bevalt hem ook goed, ‘Tetap Merdeka’.   
“Het is wel erg vriendelijk van jullie om die bedelaars bij de poort het eten te geven dat je over hebt”, 
zegt de Wodono, “maar je hoeft niet te denken dat ze zullen gaan werken, zolang ze zo gemakkelijk 
aan de kost kunnen komen, al lopen ze met de grootste vodden aan.” 
De Wodono zelf zit met de grootste moeilijkheden, in zijn positie verdient hij best geld, zodat zijn hele 
familie bij hem is ingetrokken, niet alleen broers en zusters met aanhang, ‘n achterneef is ook familie. 
Iemand die het goed heeft, heeft de plicht om zijn familie te onderhouden en geen van hen denkt 
eraan te gaan werken. Wegsturen gaat niet, hij zou dan de grootste schurk op Java zijn. Als hij arm 
was en een van die profiterende neefjes zoveel verdiende, dan mocht hij er ook komen. Dat is 
Javaanse logica! Het is deze logica die de republiek bouwde en het zijn mensen als deze Wodono die 
blij zijn met onze komst. “Alleen scholing kan het volk veranderen”, zegt hij. 
 
Dinsdag, 30 December 1947 - Batang 
Langzaam verandert er hier iets. Nu nog gebeurt het ’s nachts dat er hier en daar een paar schoten 
knallen, iemand vermoord wordt of een huis leeggeroofd. Dat was vroeger ook al zo, echter de 
bekende rampokkers durven ’s nachts niet meer in hun huizen te slapen. Men heeft nu kunstig ver-
borgen holen op een kerkhof ontdekt, waar sommigen de nacht doorbrengen. Vroeg of laat zullen ze 
er wel uitgehaald worden, maar ze mogen niet weten dat wij ermee bekend zijn en zitten er alleen       
’s nachts en dan zijn de holen bijna niet te vinden. De hoofdzaak is echter dat zelfs de beroeps-
schurken er de schrik in krijgen. 
 
Woensdag, 31 December 1947 en Donderdag, 1 Januari 1948 - Batang 
Het is weer het Nieuwe jaar, we hebben er een klein feestje van gemaakt. De ‘Tao’ had een paar 
taarten laten bezorgen, de koks hadden voor prachtige roomsoezen gezorgd en de compagnie voor 
oliebollen. Er was wat sterke drank (al was dat mij te scherp) en likeur. 
 
Om 22.30 uur kwamen 4 van onze Chinese buurmeisjes iedereen Nieuwjaar wensen. Niet eens erg 
verlegen, al moest het een hele stap voor hun zijn. Ze bleven nog even zitten om een gebakje te eten, 
maar daarna gingen ze weer. Het ging er gezellig van langs, al was er niet één echt dronken. 
 

O
udejaarsavond in voorgalerij te Batang, ik bij ‘x’. 
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Oudejaars-avond in voorgalerij te Batang. 

 
Vrijdag, 2 Januari 1948 - Batang 
Van 19.00 tot 20.00 uur had ik wacht, dat had nog niet veel te betekenen, zodat ik al aan de overkant 
van de straat ging zitten bij onze Chinese buren. Die zitten ’s avonds altijd buiten, gezellig wat praten 
en ik kon toch mijn wacht in de gaten houden. 
Om 23.00 uur had ik weer wacht tot 1.00 uur, rustig in de bunker. Om 24.00 uur werd in de verte wat 
geschoten en eentonig ratelden de vele tong-tongs van de kampongwachten. 
 
Vanmorgen ben ik naar de dokter in de stad gegaan, ik maakte mij ongerust over mijn been. Het vuil 
is uit de wond maar het is of er een plaat in de spier zit, zodat ik nog loop te hinken. Toch is het een 
gewone steenpuist volgens de dokter, maar ik ben toch niet voor niets geweest. 
Van de week al wilden enige jongens en zelfs de hospik verkondigen dat steenpuisten ontstaan door 
vuil bloed, dat is een dwaas sprookje dat men vroeger algemeen geloofde. In werkelijkheid is het een 
infectieziekte die als TBC, dysenterie of tyfus van buiten het lichaam inkomt. Een bacterie dringt door 
een haarwortel binnen en vermenigvuldigt zich snel, maar het bloed begint ertegen te vechten zoals 
tegen alle infecties. Bij de meesten daar hoort leveroorzaken bij steenpuisten, door etter te fabriceren 
en zo de infectie eruit te dringen, zodat dit vuil dus wemelt van infecties en overal waar het met de 
huid in aanraking komt en nieuwe gemiste doelen ontstaan. 
De hospik doet er steeds een pleister op, waar gemakkelijk wat onderuit kan komen. Nu vertelde de 
dokter in het kort hetzelfde als ik eens heb gelezen in een doktersboek en hij zei dat er een flink ver-
band om moet. Ik zal nu wel uitkijken dat er geen 2 keer hetzelfde verband omheen gaat, dan zal het 
vlug genoeg over zijn. 
Mijn vertrouwen in de hospik is wel wat gezakt want ik ben niet de eerste. De een na de ander komt 
als er eenmaal een begin is. Men moet in Indië nu eenmaal altijd oppassen, iedere infectie zet dadelijk 
door, alles groeit hier sneller, dus ook wonden. Natuurlijk genezen ze ook sneller, al houdt de warmte 
iedere infectievirus in leven, terwijl die in Holland door de kou veel wordt gedood en dus geen kwaad 
meer kan doen. Daarom ontstaan steenpuisten in Holland altijd op min of meer door kleding warm ge-
houden plaatsen, tenminste in de winter. 
 
Vanavond gaf adjudant Coté een lezing over de toestand hier. Er mankeert ontzettend veel aan, on-     
geveer van het kaliber als in Holland na de oorlog. Het is één brok corruptie onder het inlandse 
bestuur, bijna alle kleinere banen zijn in handen van mensen die men kortweg rovers en schurken kan 
noemen, maar ze kunnen niet zomaar vervangen worden. 
Militair is hier eigenlijk niets te doen, al het werk is min of meer politiewerk, maar dat is er dan ook ge-
noeg. Er gaat dan ook geen dag voorbij of 1 of 2 man gaan “pigi Amerika”, zoals wij dat noemen, een 
enkele reis naar de kali. Het zijn allemaal gewezen republikeinse ambtenaren, die nu voor ons werk-
en, maar ze zijn niet te vertrouwen. Ze zullen de TRI niet helpen of spioneren, maar werken op alle 
manieren voor hun eigen zak. Het grootste deel van dit volk heeft nu eenmaal geen geweten op ge-
bied van eerlijkheid, alleen voor hun eigen ik. In Europa zijn duizenden inbrekers die voor niets staan, 
maar toch zijn er weinigen die zich aan arme mensen vergrijpen, dat is hen nog te min, maar hier is 
niets gemeen. 
 
Zaterdag, 3 Januari 1948 - Batang 
De adjudant ligt op een kamer samen met 2 sergeanten. Een van hen is van de week met verlof 
gegaan en nu kan het gemakkelijk gebeuren dat de beide andere mannen tegelijk weg moeten, als is  
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het maar voor voetbal of volleybal. Er moet echter iemand blijven voor de telefoon, omdat van hieruit 5 
posten onderling verbonden moeten worden. Ik kan toch alleen wat hinken en verder met het been 
omhoog zitten, zodat ze mij nu steeds vragen om op de telefoon te passen. Ik heb altijd een hekel aan 
telefoons gehad, liet het altijd over aan iemand die er in thuis was, maar nu zit ik af en toe aan een 
kleine centrale en ben al helemaal aan zo’n apparaat gewend. Toch wel gemakkelijk achteraf, ik mag 
het ook wel, het gepruts met het instrument en ook staat er een typemachine waaraan ik het wachten 
dood. Op de kamer komen de jongens kleine eenvoudige dingetjes brengen die kapot zijn. Ik verveel 
me dan ook geen minuut, al krijg ik wel zin in een flinke patrouille. 
 
Zondag, 4 Januari 1948 - Batang 
Toen ik vanmorgen bij de adjudant op de kamer zat, kwam de basis-commandant, een overste. 
Gelukkig was de adjudant er ook, hij vroeg naar de toestand en de adjudant vertelde het zoals het 
was: veel corruptie en rampokken en weinig medewerking van loera’s en kampongwachten. De basis-
commandant heeft nu aangeraden de schrik er maar eens in te brengen. Wij zijn niet zacht, van de 
week is een vent dood in de kampong achtergelaten, als afschrik voor dergelijk gespuis. Maar dat is 
hier niet voldoende, de bevolking vindt het prachtig maar gaat denken: “de Blanda’s waken wel over 
ons”, zodat de loera’s zich niet uitsloven en je de kampongwacht slapend vindt. Er moet hen gewoon 
met doden aan het verstand gebracht worden dat als ze niet zelf hun best doen om de rampokkers en 
profiteurs uit de kampong te houden, dat ze er zelf aangaan.  
 
Maandag, 5 Januari 1948 - Batang 
Vandaag is Koosje jarig, zal wel een hele drukte geven in ‘De Meer’. 
 
Dinsdag, 6 Januari 1948 - Batang 
Vanmorgen kwamen er twee pakketten voor mij, van Reini en van thuis. Prima verpakt en alles goed. 
Ik was wel even bang voor de filmrolletjes die zo dicht tegen de taai-taai zaten, maar ook die waren 
goed. Reini had er ook taai-taai in gedaan, maar apart in een trommel. Die heb ik weer net zo afge-
sloten, dan kan ik dat nog even bewaren. 
Een pakketje is altijd fijn, maar dikwijls zit er spul in dat hier ook genoeg is, maar dat was met deze 
twee niet het geval. De lucifers, tandpasta, schoensmeer en het postpapier van Reini waren niet 
zozeer nodig, maar het is allemaal veel beter dan hier en daarom toch fijn. De inhoud is helemaal 
geen hoofdzaak, maar het is toch fijn als het allemaal goed te gebruiken is, dan heb ik er nog langer 
plezier van. Hartelijk bedankt. Ik heb nu weer 4 filmpjes en kan weer even vooruit, want dat blijft toch 
het mooiste. 
 
Woensdag, 7 Januari 1948 - Batang, 
De kranten staan vol optimistische berichten over de onderhandelingen. Ik maak mij sterk dat men in 
Holland al weer herademt. De republiek wil samenwerking en vrede, machtige samenwerking. Sinds 
wij Bandar verlieten is het daar rustig geweest, de grote acties van Inf. 1 met de Artillerie hadden de 
TRI terug gedreven. In Bandar en omliggende kampongs keerde de bevolking terug en van de week 
was er voor het eerst weer pasar, het zekerste bewijs voor terugkeer van het normale leven, tot 
gisteren. Want gisteren is een sterk TRI-leger over de bergen getrokken en heeft Blado weer bezet. 
Om van hun gebied in het onze te komen, moeten ze over een gesloten bergketen, die op het laagste 
punt 1500 meter hoog is. Ze moeten er 50 km voor lopen, waarvan 30 km ons gebied is. Het zijn goed 
getrainde troepen, die dit zeker niets zullen doen zonder daarvoor hoog bevel uit Djokja te krijgen. Het 
is niet erg, vandaag houdt men er actie en de Artillerie zal ze wel weg blazen. Met de kleine vliegtuig-
jes ziet men ieder groepje en kan het niet missen, maar het bewijst genoeg de ernst van Djokja voor 
wat samenwerking betreft. Ondertussen glimlacht Soekarno met diezelfde donkere lach van Stalin, als 
hij de wereld beet heeft. De buigende inlanders grijnzen, want duizenden Hollanders laten zich weer 
rustig zand in de ogen strooien. 
  
Donderdag, 8 Januari 1948 - Batang 
Men had vandaag een Hollands sprekende gevangene TRI-spion, een zeldzaamheid want de laatste 
tijd zit hier nog wel evenveel geboefte, maar van republikeinse activiteit was toch niets te bemerken. 
 
Vrijdag, 9 Januari 1948 - Batang 
Ik heb nu achter elkaar 8 à 9 steenpuisten op mijn been gehad. Al die tijd heb ik wat kunnen hinken, 
de ene dag wat meer dan de andere. Drie keer een paar dagen zo goed als niet, iedere keer als de 
grootste op doorbreken stond. Gisteren was het weer zo, de grootste en laatste stond op opengaan en 
na iedere 10 stappen moest ik daar 5 minuten van bijkomen. ’s Avonds was het helemaal erg, zodat ik 
doodstil moest blijven liggen, maar tenslotte toch insliep. Drijfnat van het zweet werd ik wakker: Prrrrtt, 
prrrrtt, dat altijd weer eigenaardige geluid van schoten. Meteen is er de spanning, maar ook de pret, 
een schietpartijtje hier kan alleen maar interessant zijn, maar als ik mij beweeg is het of mijn been er 
af wil springen. Ik vloek van nijd maar grinnik om de dolle situatie, kan niet eens naar de stelling 
huppelen, alleen maar stil liggen luisteren.  
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De jongens trekken wat kleren aan en grijpen hun wapens terwijl ze zich afvragen of het de moeite is 
om in de stelling te gaan en gaan er met een paar buiten kijken, maar het blijft bij enkele losse 
schoten. Ze denken er alweer over om naar bed te gaan, het was ongeveer 100 meter van ons af, 
blijkbaar bedoeld voor de ‘Tao’ (Chinese politie). De adjudant belt ze op; “ja, het was bij hen”. Even 
later begint het weer, maar nu heviger, zelfs automatisch vuur er tussen en de Chinezen hebben 
alleen karabijnen. Onze mortier spuwt enige granaten, dan is het over, maar wij rekenen op een 
aanval op de I.D., die liggen heel alleen met 3 man in een huis. Maar het is goed gebarricadeerd, er 
gebeurt verder niets meer. 
’s Morgens horen wij hoe de ‘Tao’ was geschrokken van de mortiergranaten. Ze kwamen goed tussen 
de vijand, maar vlak voor hun posten, zodat zij dachten dat het handgranaten van de vijand waren. 
Ze hadden zich best gehouden, de commandant was zelfs dadelijk na afloop met 2 man naar de 
pasar gegaan, waar 2 man op wacht stonden. Ruim 100 meter van hun woning en met 3-en het kamp 
uitlopen vlak na een aanval, is niet mis. Enkele van onze jongens met onze Chinese soldaat, die al bij 
ons is vanaf de eerste keer dat wij hier in Batang lagen, gingen op onderzoek uit. “Wotten hertos”, 
“wotten hertos toean”, is alles wat de bevolking weet te zeggen (“ik weet het niet”). Ze weten niet wie 
er heeft geschoten, ze weten niet vanwaar ze kwamen en waarheen ze gingen, maar de lege hulzen 
zijn al netjes opgeruimd. Een oude vent heeft zelfs de brutaliteit om te vragen waar de militairen zich 
mee bemoeien, dat moet de assistent Wodono uitzoeken. De jongens vertellen hun belevenissen aan 
de adjudant, die springt bijna uit zijn vel; “Haal die vent op!”. Als de jongens hem zoeken gaat hij juist 
bij de assistent Wodono naar binnen, hij wordt meteen meegenomen. Nauwelijks binnen rolt hij door 2 
rake opstoppers van de adjudant tegen de muur. Wanneer hij weer wat is bijgekomen mag Shiangh 
vertellen waarvoor hij die slagen kreeg. De adjudant belt meteen de assistent Wodono op; “Kom 
dadelijk hier, ik moet je spreken”. De assistent Wodono komt uit Isecabayon en heeft weinig belang bij 
het volk hier. Laatst zei hij door de telefoon, die hier af te luisteren is, tegen de vorige commandant die 
hier zat: “De nieuwe adjudant is wel een beetje streng”, in het Hollands dat de inlanders spreken, in 
gewoon Hollands wil dat hetzelfde zeggen als; “die nieuwe adjudant is een bruut”, of “Hij laat m ij een 
ongeluk werken om het hier rustig te krijgen”. 
Nu werd hen door de adjudant niet zo kalm aan het verstand gebracht dat als de bevolking om 18.00 
uur nog niet wist waarheen de lui die geschoten hadden vertrokken waren, de hele kampong plat-
gebrand zou worden.  
De hele kampongbevolking heeft dan ook van 12.00 tot 17.00 uur bij de assistent voor het huis zitten 
vergaderen, maar toen wisten ze het toch. 
 
Zaterdag, 10 Januari 1948 - Batang 
De jongens hebben weer actie naar Depok gehad dat nog steeds berucht is om zijn rampokken. Deze 
keer nam een ander peloton de kampong, en onze jongens doorzochten de sawah’s waar het volk 
met honderden in gevlucht was. Ze haalden er 400 gevangenen uit, waar een flink aantal schurken 
tussenuit gehaald werd. 
’s Middags kwam hier een inlandse jongen met een schot in zijn been, dat had hij ’s morgens bij de 
actie opgelopen. Maar toch kwam hij hier om verbonden te worden, wat weer bewijst hoeveel ver-
trouwen de onschuldige bevolking heeft. En dat ze ook niet bang van ons zijn, wanneer ze van zich-
zelf weten dat ze goed zijn. En zo’n opstopper is niet eens nodig om de moed erin te houden anders 
gaan wij ons afvragen: “Wat doen wij hier voor een volk dat niet de minste moraal heeft”. In Bandar 
was het anders, maar nu ik al weer zo lang aan de kant zit, zou ik maar weer het liefst weer op mars 
gaan, de bergen in waar het volk meer menselijk is. 
 
Zondag, 11 Januari 1948 - Batang 
Mooi was De Volkskrant van 30 en 31 december. Terwijl West Europa schipperde om Amerika, maar 
ook Rusland te vriend te houden, koos Nederland duidelijk voor Amerika. Nederland kreeg weer gelijk 
en nu gaat de rest van Europa volgen. Maar de soldaten hier in Indië zullen toch met nog meer ge-
noegen gelezen hebben hoe het machtige Britse imperium is afgebrokkeld. Twee jaar terug toen nog 
niemand in Engeland dacht aan de slagen die zouden komen, probeerde dit ‘Perfide Albion’ de kracht 
van het kleine Holland te breken. Het hielp (ten koste van stromen eigen bloed) een Indonesische 
republiek in het zadel. Het saboteerde ons met wapens en voorzieningen en weerde Hollandse 
troepen van Java. Maar diezelfde Hollandse troepen stroomden over Malakka en predikten daar de 
vrijheid, een erfenis waarover Londen nu nog zit te knarsetanden. Het moest tenslotte met wapens 
komen, want Nederland dreigde anders naar Amerika te gaan en tenslotte neemt de Hollandse macht 
in Indonesië steeds toe en zal over enige tijd sterker zijn dan de positie van de Engelsen in welke van 
hun koloniën dan ook. En datzelfde Nederland wat in de oorlog het zwaarst werd getroffen en zich 
zware offers moest getroosten door het in stand houden van een enorm leger, heeft een hoger levens-
peil dan Engeland en staat er economisch veel beter voor.  
De geschiedenis herhaalt zich, Nederland neemt toe in macht en Brittannië keldert en in Indië is geen 
Hollander die dat ‘Perfide Albion’ niet met genoegen zijn zware slagen gunt. Nog geen 2 jaar terug 
probeerde ze ons die toe te dienen. Er is nog zo’n land waarvan iedere Hollander schuin weg kijkt: 
Australië. 
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Als een blaasbalg stortte het zich in het Indonesische avontuur, maar kreeg zoveel prikken, dat de 
kracht er niet meer is en het als een zielig hoopje overblijft. Om zijn hogere levensstandaard te hand-
haven moest het economische banden hebben, het liefst zo dicht mogelijk bij hen in de buurt. 
Indonesië was daar het best voor geschikt met zijn onuitputtelijke voorraad goedkope grondstoffen die 
konden worden geruild tegen de goede maar dure Australische industriële producten.  
Men was het niet eens met de boycot van de Hollandse schepen, maar liet het toch oogluikend toe, 
ook toen er enorme ladingen wapens naar de republiek werden gesmokkeld. Dat Nederland de strijd 
ook kon winnen, daar dacht men niet aan. Evenmin als dat trotse volk van nog geen 6 miljoen er met 
hun blanke superioriteit aan dacht dat ook een kleurling zijn trots heeft. De hulp aan Indonesia zal 
voorgoed blijven vastzitten bij al die Indonesische volkeren die niets van een Javaanse overheersing 
moeten hebben. Een Oosterling vergeet en vergeeft niet. 
Reusachtige industriële orders van Nederland zijn Australië voorbij gegaan, en Indonesia staat aan de 
rand van de afgrond. Dan zal het rijkste land uit het hele oosten en de naaste buur van Australië 
economisch voor dit land verloren zijn. En tot overmaat van ramp heeft het uitwijzen van Indonesiërs 
die in Australië met Australische vrouwen getrouwd waren, een golf van verontwaardiging doen ont-
steken bij alle Maleise en semi-Maleise volkeren. Zo erg dat men in Singapore denkt aan een boycot 
van Australische schepen. 
Zo heeft het jonge trotse Australië, voortgekomen uit Engelse misdadigers, met een afkeer van het 
volk waaruit het is voortgekomen, zich haar naaste buren, zonder wie het haar rijke leven niet in stand 
kan houden, tot vijanden gemaakt en daardoor de positie versterkt van het kleine landje ver weg aan 
de Noordzee dat voor niemand, zelfs niet voor het machtige buurland, opzij gaat. 
 
Toen wij pas op Java waren en ons de ogen uitwreven over de chaos en verwoesting, door deze 2 
landen veroorzaakt, haatten wij hen, maar waren ook soms bang dat de gevolgen van hun daden voor 
ons te zwaar zouden zijn. En zeker is dat de helft van de kosten die Nederland de laatste jaren aan 
Indië heeft moeten maken aan leger, Rode Kruis en herstellingen, en ook aan levens van jonge 
Hollandse kerels, de schuld is van Engeland en Australië. Maar Australië zal het straks een deel van 
zijn hoge levensstandaard kosten. Engeland zal veel moeilijkheden hebben met de olie en rubber van 
Malakka, waar het volk van een andere koloniale politiek geproefd heeft en nu morrend tegen de 
Engelse uitbuiting opziet, wat daarnaast misschien nog de achteruitgang van de Engelse economie op 
de opkomende Hollandse tegenzin vooruit helpt. 
 
Maandag, 12 Januari 1948 - Batang 
Vanmorgen weer eens naar de dokter in Pekalongan geweest, weer eens naar mijn been laten kijken. 
Hij maakte er niet veel van, het gaat best vooruit. Ik kan weer beter lopen maar de steenpuisten 
moeten nu eenmaal uitwerken. 
 

  
Zeevis (Vis = Ikan) voor de keuken te Batang. 
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Dinsdag, 13 Januari 1948 - Batang 
Met de post kwam het ‘Vizier’ van Willem, het krantje van 3-12 EM. Jullie krijgen dat steeds thuis, ik 
vraag me af wat de mensen in Holland denken van dit krantje. De vorige keer zo’n dodenlijst, nu weer 
6 in 1½ maand, en dat van 1 bataljon. Zeker hebben wij steeds geluk, maar zouden zij steeds pech 
hebben? Dat lijkt wel wat sterk.  
Verleden week liep een patrouille vlak buiten Bandar in een hinderlaag. Het was er de laatste tijd 
rustig en een auto met 5 man ging alle dagen een gat in de weg repareren. Die dag was er een 
patrouille bij die verderop moest zijn. Een misrekening voor de 30 man sterke TRI die onder een 
Hollandse officier staat. Kennelijk hadden ze weer op een auto met 5 man gerekend. Bij ons is zoiets 
nooit gebeurd. Gelul? Misschien. Kapitein Tap zal ook beslist nooit 5 man met 1 auto in zo’n gebied 
wegsturen.  
Bij onze eerste compagnie denkt men er niet aan maar iedereen neer te schieten die vlucht, ook 
gevangenen worden netjes uitgeleverd. Maar op die manier krijgt de vijand niet de minste angst en zit 
tenslotte op je lip. Die compagnie liep ook laatst op een trekbom, die trekt de vijand aan een dun touw 
af als men er op loopt. Er stond nota bene “awas bom” bij (pas op bom). Ze dachten dat het onzin was 
en liepen er bovenop. Sgt. Koos Kortekaas en Akkie Steenhuizen sneuvelden, daarbij ook nog 
gewonden. Wij zouden eerst nog weleens gekeken hebben wat dat bord betekende en dat de vijand 
voortdurend vlak op ons durft te komen is nog nooit gebeurd. Geluk is erg betrekkelijk, maar 3-12 
verliest heel wat meer dan wij. De jongens zijn de dupe. 
 
Woensdag, 14 Januari 1948 - Batang 
Mensen maken zich bezorgd over gevaar en soms komt het van heel andere richting. Zo trokken 
vandaag enige algemene politie en Pao An Tui uit. Op de terugweg ontlaadt de Chinese commandant 
zijn sten. Er was een kogel uit de houder, voor de hamer gevallen en een schot ging af dat de 
politiecommandant trof. Meteen werd hij bij onze hospik gebracht maar na een kwartier was hij dood. 
Lijkbleek en wanhopig zat de Chinees tussen de verslagen politie en eigenlijk kon hij er niets aan 
doen, al zal het ons niet zo gauw gebeuren. Men moet nooit een wapen ontladen zonder de loop 
omhoog te houden, zij zijn nog in opleiding. Ook bij ons sloeg het in als een bom, wij zijn beste 
vrienden met beide groepen en de commandant was heel gezien. 
 
Donderdag, 15 Januari 1948 - Verhuizing naar Kedoengwoeni 
Wij zijn verhuisd en het is zeldzaam vlot gegaan. Gisteravond was het gezellig. Enige jongens en een 
paar van onze jonge baboetjes en djongossen zaten inlandse liedjes te zingen, weemoedige zoete 
liedjes, die een sfeer scheppen die men in Holland niet kent. Toen kwam er ineens een; “morgen om 
7.30 uur gaan wij al weg.” Wij hebben zoetjesaan wel geleerd om vlug te pakken, maar in een half uur 
is het toch wat gek als men om 19.00 uur gewekt wordt. Ik heb een eigen klein kastje, een grote kist, 2 
kidbags, een koffer, 1 bren en munitiekist. Om dat allemaal vol te stampen en de breekbare spullen 
goed in te pakken en alles goed op te bergen is tijd nodig. Zodat wij het zingen hals over kop in de 
steek lieten en aan het pakken sloegen, 1 uur, toen was het voornaamste geborgen. 
Om 7.00 uur werden wij gewekt en om 7.30 uur zat alles op de auto’s en reden wij weg. Helemaal niet 
hoeven wachten, dat is anders altijd het enige wat een verhuizing tot een gruwel maakt. Nu stond om 
10.00 uur alles al opgesteld. De baboetjes liepen te springen van pret omdat wij zo’n mooie kamer 
voor hen gezocht hadden. Men had ze in een smerig hok tegenover het kamp willen doen, maar wij 
hebben de laatste tijd 3 hele kleine jonge meisjes, bijna kinderen nog, lief en uitgelaten als meisjes 
van 6 jaar en even onbezorgd. Die geven veel gezelligheid en daarom zorgen wij er ook goed voor. Er 
werden kasten aangesleept die op hun kant werden gelegd, zodat ze goede bedden hadden. Ze 
slapen beter op een houten beun dan op een veren bed. Een grote spiegel en elektrisch licht erin, 
zodat ze zich koninginnen voelen. Wij liggen hier in een enorme villa van een Chinese miljonair die in 
de oorlog gestorven of vermoord is en wiens vrouw nu in Holland zit. Wij liggen in de grote voorhal, 
mooie tegelvloer en heel ruim. 
In Batang lagen wij mooi maar het volk was er ellendig. Toen wij Kedoengwoeni naderden merkte 
men sterk het verschil, veel eerlijker en opener staarde het volk ons na. Niet met dat somber 
ondoorgrondelijke in hun ogen en velen wuifden, niet omdat ze hun bezetters ter vriend wilden 
houden, maar zonder bijbedoeling. Vrolijk onbezorgd als kinderen. Het zal hier zeker prettiger zijn en 
toch verlieten wij Batang weemoedig want waar men maar zit, na enige tijd is het een thuis geworden 
waar men mooi en lelijk beleefde en op zo’n moment weegt het mooie het zwaarst. Er blijven vrienden 
achter en wat zal het nieuwe thuis geven? Naast de weemoed van het scheiden staat de vreugde van 
het nieuwe. Wat zal de verandering brengen? Zeker, mooi en lelijk in ieder geval, nieuwe beleven-
issen en herinneringen. Zo is iedere verandering een dag vol spanningen. Hoeveel het ook gebeurt. 
Het is de 45

e
 dag geweest, een dag die men niet vergeet. 

 
Vrijdag, 16 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Moe was ik gistermiddag als na een dag van actie. Het verhuizen had niet meer energie gekost dan 
een korte patrouille maar ik ben niets meer gewend en was doodvermoeid. Vannacht wacht er 
overheen van 21.00 tot 23.00 uur en van 3.00 tot 5.00 uur, zodat een laatste wacht wel wat zwaar viel.  
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Maar ik heb heerlijk geslapen en om 9.00 uur werd ik lekker fit wakker. Warm is het hier wel, nog 
warmer dan Batang, al ligt dat veel dichter aan de kust. Toch ben ik er zo aan gewend dat ik bijna 
nooit meer zonder deken slaap. Zelfs onder een wollen deken slaapt het heerlijk als men het gewend 
is en het rust beter uit dan zonder.  
Wij liggen hier ruimer uit elkaar dan in Batang en dat is wel zo rustig. Daar was het wel eens wat al te 
druk. Als je wilde schijven werd je om de haverklap onderbroken. Hier is tenminste rust als je dat wilt 
en toch nog gezelligheid genoeg over. De jongens hebben patrouille gehad vandaag en maakten al 
meteen een rampokhoofdman buit. Dat wil zeggen voor hij buit was had hij 4 kogels en 2 bajonetgaten 
in zijn body. Vooral onze Chinese soldaat vertelt het relaas even smakelijk alsof hij een haas gevild 
heeft en daar komen dan nog de nodige grappen tussendoor. Enfin, een goede buit als begin. 
 

 
 
 

Ons huis in Kedoengwoeni. 
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Zaterdag, 17 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Voor het eerst na ruim 3 weken ben ik weer op patrouille geweest. 10 kilometer door vlak terrein, dus 
niet erg en het viel mij ook best mee. Te beleven was er niets, een rustige wandeling.  
Er was vandaag kledingverstrekking in het dorp. Honderden mensen stonden te wachten om voor 4½ 
gulden een flinke lap stof te kopen. Onze boetjes waren er ook als de kippen bij natuurlijk, allemaal 
met een soldaat mee, dan werden ze buigend het eerste bediend. Fout, maar zo is het hier nu 
eenmaal.  
 
Zondag, 18 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Het hele peloton zat gisteren rondom de radio, Generaal Spoor sprak. Voor de zoveelste maal is er 
een officiële wapenstilstand. Voor de 4

e
 maal moest de generaal hetzelfde zeggen, daarom las hij een 

stuk voor uit zijn eerste dagorder van verleden jaar. Het was duidelijk dat de generaal wilde laten 
uitkomen dat hij geen vertrouwen in dit bestand heeft. Niettemin moest hij uit laten komen er vast in te 
geloven, zijn woorden waren dan ook goed gewikt en gewogen. Er zit heel wat aan deze 
overeenkomst vast. Als de krant de richtlijnen brengt kom ik daar wel op terug. Kort en goed komt het 
hierop neer dat er over 14 dagen wapenstilstand is. Een week daarna is in de grensgebieden een 
gemeenschappelijke politie. Na weer 14 dagen mag er geen enkel incident meer voorkomen. Gebeurt 
dat toch dan zijn zij vrij in een nieuwe opmars. 
De mening onder de jongens is sterk verdeeld en wordt sterk beïnvloed doordat allen nog alleen 
hopen op demobilisatie. Nu hebben wij wat die demobilisatie betreft een grote fout gemaakt. 
Algemeen werd aangenomen dat demobilisatie vertrek uit Indië betekende, maar het is wel degelijk 
demobilisatie, zodat men dan de bootreis, verlof in Holland en het afzwaaien erop heeft zitten. Dat 
scheelt 2 maanden. Zo rekenden wij dat de eerste groep-Alcantara met maart zou vertrekken maar 
die gaan de 26

e
 januari al. Hierdoor zijn wij in een erg onzekere positie gekomen. In Holland is de 4

e
 

divisie al in wording terwijl het plan was die in december op te roepen. Het ene troepenschip na het 
andere loopt binnen terwijl men niet moet onderschatten dat hier in iedere plaats een sterk contingent 
politie in opleiding is. Alles wijst erop dat men de demobilisatie zo snel mogelijk wil doorvoeren zodat 
de meeste jongens geloven dat men ons niet meer nodig zal hebben. Wat de politiek betreft zijn er 3 
mogelijkheden; ten eerste de Republiek houdt zich aan de voorwaarden, ten tweede er komt daar een 
revolutie, ten derde ze schenden het bestand. In alle gevallen komt er een opmars. In het eerste 
vreedzame bezetting, in het tweede een wig tussen de vechtenden, in het derde door gewone strijd. 
Voor maart hoeft men aan strijd niet te denken. Het nieuwe bestand is van dien aard dat men tegen 
eind maart zekerheid heeft wat er zal gebeuren. Veruit de meeste jongens geloven dat men de 
demobilisatie door dik en dun zal doorzetten maar dat geloof ik niet. Bij een nieuwe opmars worden de 
strijdende groepen altijd zwaar uitgeput. Het is zeker dat de OVW-ers met veel minder mensen 
hetzelfde doen als nieuwe troepen en veel geringere verliezen lijden. De OVW-ers zijn uitgeput maar 
zo’n laatste run kunnen ze nog wel doorstaan. In heel Holland komen ze wel weer bij. En generaal 
Spoor, die in de eerste plaats militair is en voor beveiliging van Indië verantwoordelijk, blijft dan met 
tamelijk verse troepen achter. Laat hij ons eerst naar huis gaan, dan zit hij de hele tijd met troepen die 
al zwaar vermoeid zijn, iets wat ze nooit meer helemaal te boven komen, al krijgen ze het nog zo 
gemakkelijk. Het is zeker dat Spoor genoeg met ons op heeft maar voor hem moet het militaire 
voorgaan. De meesten staren zich blind op de snelle eerste aflossing. Dit zijn troepen die in Europa al 
een jaar langer wachten en heel zware verliezen geleden hebben. Het is heel niet onmogelijk dat men 
hen zo snel laat gaan om de Republiek en de hele wereld zand in de ogen te strooien. Niettemin van 
de demobilisatierede van Spoor rekende ik erop niet vóór augustus op de boot te zijn. Nu ben ik er wel 
zeker van vóór augustus op de boot te zitten. Er zijn alweer heel wat rantsoenen, sigaretten verwed 
op eind mei, maar dat is al meer gebeurd en voor de partij die het laatste tijdstip denkt, altijd in de 
hoop te verliezen. Vanmorgen toen de kerk uit kwam, kwam van de haven juist de Pao An Tui 
aangemarcheerd. Voorop enige trommelslagers, daarachter het vaandel en de meisjesafdeling, in 
prachtige kakipakken. Rokjes en blouses, veldmuts en witte sokjes in lage schoenen. De VHK kan er 
niet aan tippen en zeker niet aan die aardige kleine figuurtjes. Daarachter volgde een goed 
bewapende afdeling mannen in even prachtige uniformen. Dan 2 groepen onbewapende, de laatste 
daarvan waren meer oudere mannen, die in plaats van kwartiermutsen, de Chinese soldatenpet 
droegen die iets weg heeft van de Duitse. De Chinese generaals zouden zeker afgunstig worden als 
ze dit Chinese leger in Indië zagen. Een lust voor het oog. Geen Nederlands corps zelfs heeft zulke 
uniformen, niet eens voor zondags. Voor wie de Chinese gemeenschap in Indië niet kent, is het een 
onoplosbaar raadsel.  
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Parade van de Pao an Tui (Chinees politiekorps). 
 
Maar de Chinezen een geheel op zichzelf staande gemeenschap hier, zijn sterk verbonden. De 
belanda is de hoge majesteit waarvoor ook nu nog iedereen buigt. Zoals van de week. Terwijl honder-
den kampongbewoners wachtten om een goedkope badjoe te kunnen kopen, stapte een soldaat op 
sloffen erin (kort broekje met een baboetje tussen de menigte door) en werd vóór al die honderden 
mensen bediend door buigende en glimlachende Loerah’s en resident. Een man die meer mensen 
onder zich heeft staan dan een commissaris der Koningin in Holland. Niemand vind dat gek. Het arme 
kampongmeisje dat als baboe bij de soldaten komt, is meteen aristocratie en wordt door de inlandse 
bevolking met de hoogste onderscheiding behandeld. De Chinees staat hier buiten, hij is beleefd en 
vriendelijk, hij moet van beiden leven. Ook voor hem is een Hollander iemand die alles kan, maar ze 
voelen zich niet minderwaardig, alleen wat minder ontwikkeld. Voor een inlander zijn wij als een boven 
natuurlijk wezen dat voor hen niet te evenaren is. De Chinees weet dat, als hij geld had voor een hoge 
school, hij het even ver kon brengen. 
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De Chinezen zijn onderling verdeeld in groepen als een leger met majoors, kapiteins enz. Men vindt 
ze nooit alleen wonen, altijd in groepen, daar waar de handel is. Zonder Chinezen zou het land dood 
zijn. De commandant van zo’n gemeenschap staat onder de hoogste leiding in Batavia, die daar bij de 
regering de algemene belangen behartigt. Die belangen hebben niets met Indië te maken, de 
Chinezen leven alleen voor zichzelf en elkaar. De onderlinge gemeenschapszin is enorm. Deze 
leiding zorgt ook voor de sociale en geestelijke belangen van de gemeenschap. Een meisje dat zich 
misdraagt bijvoorbeeld, wordt uitgestoten. Waarschijnlijk is daarom nergens het zedelijk peil zo hoog 
als onder de Chinezen. Dit door en door democratisch en toch met onbeperkte macht beklede, 
leidende college, maakt snelle uitvoering van orders mogelijk als in een leger, zonder dat er bureau-
cratie als rem tussen zit. Toen de Chinese regering opdracht gaf tot de vorming van een veiligheids-
corps, werd dat snel verbreidt en meteen meldden zich vele jonge kerels. Maar meteen daarop werd-
en alle jongens en oudere kerels verplicht. Wapens en uniformen waren er niet maar een overeen-
komst met Nederland zorgde voor wapens. Armbanden kunnen ook en het begin was er, maar geld 
was er niet. Uniformen waren er maar een klein aantal beschikbaar. Wie het betalen kon kocht er zelfs 
een, voor de overigen en voor de wapens zamelde men geld in. Wapens zijn er nog niet genoeg. 
Omdat het leger als een burgerwacht dienst doet op bepaalde tijden en de overigen gewoon in het 
dagelijks leven is er toch nooit meer dan 1/3

e
 in actie. Wij mogen bewondering hebben voor de 

Chinezen. Als de hele wereld maar 1/5
e
 deel van hem zou zijn en eensgezindheid had, de aarde zou 

een paradijs zijn en legers alleen goed voor de versiering van een feest. De Chinezen van Pekalon-
gan mogen trots en tevreden zijn. 
Toevallig had ik mijn fototoestel mee, maar ik was niet vlug genoeg, ze schoven net de hoek om. Snel 
liep ik terug een andere straat in. Halfweg passeert een Chinese jongen op een fiets. Ik roep hem 
terug: “Maoe bikin foto dasie Pao An Tui?” “Oh, gaat u maar voor op de stang zitten”, antwoordt hij in 
het Hollands. Vlug op de stang en naar de hoek van de grote Chinese straat. Daar kon ik mooi een 
foto maken van het vaandel en de meisjes en toen nog een tweede van de lange colonne mannen. 
 
Maandag, 19 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Gisterenavond wacht van 21.00-23.00 uur. Een beetje van voor naar achter lopen. Tegen 23.00 uur 
klinkt ineens een hartverscheurend gegil bij de baboetjes. Wij erheen. Wie weet wat er aan de hand 
was. Geen jota uit wijs te worden. Met het aanknippen van het licht was het over en keken wij in 
dodelijk verschrikte gezichten. De kleine Tonia sliep nog. De oudere Turl zei dat ze gek waren en uit 
de verwarde verhalen was niet uit te komen. Het had gespookt en de spoken hadden ze zelf verwekt, 
dat was zeker. Maar hoe het zat was niet te begrijpen. Daar was ’s morgens pas uit wijs te worden. 
Annie en Strie hadden een beker aan een lint gedaan en die aan de vlechten van de slapende Tonia 
vastgemaakt. Om de anderen schrik aan te jagen lieten ze die door de kamer rollen. Het had weinig 
effect, zodat het stel ging slapen om even later wakker te worden en het op een gillen te zetten, want 
ze meenden dat de beker die ze notabene zelf op de grond gelegd hadden, uit zichzelf ging rollen, 
zodat er geesten in de kamer moesten zijn. Het was de tweede avond al want eergisternacht moeten 
ze ook zo gegild hebben. Toen hadden ze een geest voor het raam gezien, beslist waar en allemaal 
hadden ze het gezien.  
 
Later op de dag weer nieuwe perikelen. We hadden een dambord ontdekt en ik wist stukken, al lagen 
die overal achter over het erf verspreid. Na wat zoeken waren ze uit de modder opgevist. Ondertussen 
komt de kleine Jan van de staf of ik met hem mee wil goed halen op de uitdeling. Hij had het slecht 
getroffen want zaterdag was hij juist met mij mee geweest, zodat hij beter een ander had kunnen 
vragen. Deze kleding is in de eerste plaats voor de bevolking en dan gaat het niet aan dat ze 
tweemaal halen. Hij was nogal opgewonden en praatte veel te vlug, er was geen wijs uit te worden, al 
kan ik de laatste weken best met Maleis overweg. “Schoenen laten maken. De staf geen geld geven, 
hij erg arm, niemand met hem mee willen en al gesproken met resident,” was alles wat ik begreep. 
Zelfs de sergeant die best Maleis spreekt kon er geen wijs uit worden. De andere baboes snappen 
ook al niet dat wij wat meer begrip kregen. Dan maar naar de resident, daar wemelde het weer van 
het volk. De resident wist niets van Jantje af en vond ook dat hij geen tweemaal moest hebben, Jantje 
af. Ondertussen was de sergeant achter het geval gekomen. Jantje had zijn stof van 4½ gulden 
verkocht voor 10, om voor 5 gulden schoenen te laten maken en voor de andere 5 nieuw goed te 
kopen. Het was niet gek bekeken, zo had hij dubbele waar voor zijn 5 gulden gekregen en hield nog 1 
gulden over. Maar die vlieger ging niet op zodat hij zijn goed maar weer terug haalde. 
Bedrijf 4:5 kleine baboetjes, die zich kamden en poeierden dat het een lust was en even later 
giechelend op de foto gingen. Nr. 5, een huilende Naimi, haar sarong hing aan de lijn te drogen en 
was gestolen, hij was weer gauw terecht. Een van de jongens had hem voor de grap verstopt, maar 
daar had hij niet veel lol van. Er was niemand die de grap aardig vond. 
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Onze baboetjes te Kedoengwoeni. 
 
 

 13 gulden. Veel geld, zelfs voor batik. 
 
 
 



 413 

 
Vandaag kwamen ook de gebatikte vlaggetjes aan. De mijne heb ik meteen op de post gedaan zodat 
hij misschien vóór deze brief aan komt. Het is wel, maar het is ook een prachtsouvenier. De meeste 
jongens hebben er een besteld. Dat is gewoon van de compagnie uitgegaan. Dat is gemakkelijk, dan 
wordt het bij de betaling gewoon afgehouden. Dat doen wij veel met zulke dingen.  
Vanavond ben ik ook weer eens naar de film geweest. Een hele oude draaide er, over bakvisjes van 
1926, maar wij zijn al gauw tevreden en het is wel om te lachen. Misschien was het wel om de 
gezellige film dat er zo’n stemming in het troepje zat. Onze lange Abe van 2 meter (Jaap Braak) was 
er ook, maar bleef in de stad, hij moet morgen naar Semarang. 
Onze nieuweling, een rasechte Mokumer, begon te roepen toen de auto wegreed (net als de 
Jordaanse vrouwen aan de boot toen ze naar Indië gingen), tegen Abe: “Japie, Japie, zal'ie om me 
denken, veel schrijven hoor jongen en denk om die zwarte loeders van meiden hoor Japie”, en al 
zulks fraais meer, om te gieren. In de drukke Chinese straat waar de mensen overal voor de huizen 
zaten als altijd in de avond, begon het hele koor te brullen: “Wiet, wiet, wietje”. Daar staat de 
legerbakkerij en zit Wiet, een van onze korporaals (Louis van Zwieten). Toen nog wat liedjes maar die 
verstomden op de slechte weg naar Kedoengwoeni. 11 kilometer is het naar Pekalongan, toch vormen 
de 2 plaatsen één geheel, zoals Alkmaar en Heiloo. Ze zijn ook ongeveer even groot en de weg naar 
hier is al even goed een villaweg. Hij staat vol met mooie inlandse stenen villaatjes. De meeste van 
een Republikeinse tijd, van snel rijk geworden ambtenaren. Mooie stevige huisjes zijn dat, passend in 
het mooie land en heel anders dan de andere. Praktischer, zakelijker, maar daardoor lang zo mooi 
niet als de Europese woningen en helemaal niet te vergelijken met de massieve Chinese huizen. Ze 
wisselen hier af met bosjes Chinese huizen en bamboe huisjes. 3 Soldaten postten langs de weg en 
hier en daar liep een groep inlanders met fakkels slaand op stukken hol bamboe als een monotoon 
orkest, de kampongwacht. Ik genoot van deze zit door de tropennacht, die heerlijke sfeer, de rust en 
dacht aan Holland. De tijd komt snel naderbij dat wij dit alles voorgoed vaarwel zeggen. En stapte ik 
bij Roosendaal over de grens in een kapotte trein, bij het eerste licht van de nieuwe dag dat scheen 
over berijpte velden, toen dacht ik niet aan wat ik verliet, zag geen Holland en geen grens, alleen 
Belgische huizen, velden en bosjes, genoot van het nieuwe en de toekomst. Engeland zagen wij in 
dikke mist vervagen, ik dacht alleen aan slapen, niet aan verleden en niet aan de toekomst. Wij keken 
vanuit de landingsboot onze ogen uit toen wij op zo’n enorm groot schip hadden gezeten en waren er 
trots op. Op onze machtige Alcantara, al was het eten er ook nog zo slecht. Maar wij hadden geen 
spijt. Singapore lokte, maar ook Malakka schoof weg. Wat een heerlijke tijd hadden wij daar gehad, 
maar Java zou komen en ik had niet eens de tijd om Malakka te zien verdwijnen. Angstig snel kwam 
Priok naderbij terwijl wij naakt in het washok stonden en niet bij onze kleren konden komen omdat 
plotseling het waterdichte schot gesloten was tussen onze kamer en het washok, zodat wij als Adam 
aangetreden stonden. 3 Kolonels, enige kapiteins en de hoge autoriteiten, de inspectie afnamen, 
terwijl het schip al de haven in liep. Met daverend gejuich haalde Batavia ons in. Straks, na ruim 2 jaar 
zal Java aan de horizon verdwijnen en dat is zeker, dan zal ik het nakijken tot het laatste puntje 
verdwenen is achter de horizon. Dat heb ik nooit zo goed begrepen als deze avond, terwijl de mooie 
villaatjes, de kloppende kampongwachten en de zacht wiegende bananenbomen weggleden in het 
licht van de auto en de bleke maan. 
 
Dinsdag, 20 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Patrouille, 12 kilometer. De auto bracht ons een stuk weg. Daarna lopen, 2 maal schoten de 
verkenners op een vluchteling. Overal zit nog weleens een fout persoon maar over het algemeen was 
het rustig. Niet eens veel om en de laatste kampongs tegen de heuvels waren zelfs vrij rijk met veel 
stenen huizen, al waren ze van het heel oude model. 
Hier en daar zag men ook veel net geklede mensen, die niet fout waren en dat wil zeggen dat het een 
goede en rijke streek is. Overal bestond het terrein dan ook uit mooie sawah’s waar de rijst er goed 
voor stond. Het was een aardige rustige tocht met alleen af en toe iets glooiend terrein en eenmaal tot 
de knieën door een kali, toch was ik blij er te zijn. Ik kan het best voelen er weer een tijd uit te zijn en 
al ben ik goed, ik heb niet de helft van de kracht van voorheen. Maar dat komt wel weer. 
 
 
 

 
9mm. patroon voor de Sten. 
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Op patrouille door de kali vanuit Kedoengwoeni. 
 
 
Woensdag, 21 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Wachtbeurt vannacht. Eén wacht maar van 1.00 tot 3.30 uur, een hele ruk en een gebroken nacht. 
Om een uur of 10 ben ik met de sergeant naar de grote stuwdam geweest. Ik had die zien liggen in de 
verte toen ik van de week eens ging kijken naar de hoek van de weg, geen 50 meter van ons huis. 
Toen bleek daar een enorme kali van wel 50 meter breed te stromen. Daar heb ik toen een paar foto’s 
van gemaakt. Een kilometer verder zag ik toen een stuwdam en ik had wel zin om ook daar een foto 
van te maken. Naast de door de Jap gesloopte spoorbrug liepen wij door de kali. Enige Chinezen 
vroegen waar wij heen gingen, een vraag half uit belangstelling, half uit nieuwsgierigheid, die men hier 
veel te horen krijgt, als men erop uit trekt. Toen wij zeiden naar de dam te gaan, gingen ze mee om 
ons de weg te wijzen door de kampongs, wat prettiger was dan langs de kali. De stuwdam is een 
enorm stuk werk, 100 meter lang. Er stroomde over de helft een dunne laag water maar na een 
regenbui donderden enorme watermassa’s over de dam, 6 à 7 meter naar beneden. De dam dient om 
de grote kali op te houden zodat die naar opzij door 3 sluizen een gedeelte van het opgestuwde water 
loost, wat in een 10 meter brede vaart met 2 grote dijken erlangs het land instroomt, waar men het 
overal aftapt voor de sawah-bevloeiingen. Zo geeft deze dan aan duizenden eten en werk. Een van de 
honderden grote en kleine dammen op Java, door Hollanders gebouwd. Zonder deze dammen zou 
zeker voor 2/3 van de bevolking geen plaats op Java zijn. Bruisend en kolkend joeg het water door de 
grote  sluizen, terwijl het overtollige zich van de lange dam stortte. Midden in de kali staand moesten 
wij de foto’s nemen maar dat hinderde niet. Hij was van 20 tot 40 cm diep, als men uitkeek, want vlak 
bij de dam waren gaten van 2 meter, die zwaar kolkten. Hier is een nat pak niet erg en voor de 
toestellen pasten wij wel op, bovendien wisten de Chinezen iedere diepte. Men leert hier trouwens 
gauw aan het water te zien wat diep of ondiep is. Hoe sneller het water stroomt, hoe ondieper. Maar 
kolken zijn juist weer wel diep. Het was een aardige tocht en het is weleens prettig geen soldaat maar 
meer toerist te zijn.  
 
De post bracht vanmiddag een wel heel grote verrassing. Een brief van de pastoor van De Rijp, geen 
persoonlijke, maar wat gestencild dorpsnieuws zoals iedereen krijgt. Het eerste teken van leven na 2 
jaar en nadat 2 van de 3 parochianen gevallen zijn. Ik heb meteen teruggeschreven om geen tweede 
te krijgen. Ik kon er niet kwaad mee worden, Rijpers schijnen ijzeren koppen te hebben en daar moet 
een pastoor zelfs iets van over krijgen als hij er zolang tussen zit, hij is tenslotte ook maar een gewoon 
mens. 
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De grote stuwdam bij Kedoengwoeni, boven-op het sluishuisje. 
 
 
 
 

De sluizen waar men de grote stuwdam bij Kedoengwoeni regelt. 
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Stuwdam en sluis ten zuiden van Kedoengwoeni. 
 
 
 

 
Aquaduct bij Kedoengwoeni t.b.v. sawah-bevloeiing. 
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Donderdag, 22 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Weer patrouille vandaag. Ik hoefde de bren niet mee te nemen en had maar een stengun en was 
verkenner, mooi werk. Overal zelf een beetje de weg zoeken langs de smalle paadjes, Ik had min of 
meer spannend gebied verwacht. In plaats daarvan was het niet alleen zeldzaam rustig maar ook rijk 
aan kampongs met veel stenen huizen, mooie villaatjes en een goed geklede bevolking. Zelfs veel rijk 
geklede mensen. Ergens liep een kerel voor ons uit te brullen, onder veel belangstellende vragen van 
de bevolking. Het bleek toen hij rondliep dat er weer kledinguitdeling bij de Wodono in Koedingwoeni 
was, zodat hij overal blijde gezichten toverde. Overal lagen uitgestrekte groene velden vol weelderige 
rijst en er waren veel batik kleren. Dat is wat anders dan Batang. Hier is na al de bezetting de rust 
gekomen onder goed volk en snel keert de weelde terug. Het was een korte mooie patrouille. 
 
 

Kleding-uitreiking te Kedoengwoeni. 
 
Vrijdag, 23 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen werd ik weer eens wakker, zo goed als ik niet meer geweest ben sinds ik naar het 
hospitaal ging en de laatste weken ervoor. Waarschijnlijk ben ik eens door alles heen. Toch was het 
een bespotting om te horen, dat er de minister niets van bekend was dat als de OVW-ers werden 
over-gekeurd 50 % afgekeurd werd en dat ieder die iets mankeert meteen naar Holland gaat. Alleen in 
onze compagnie zitten 4 wrakken, die zolang ze nog in Indië zijn tot het minste in staat zijn. Als die 2 
maanden in Holland zijn, zijn ze weer volkomen gezond. Hier zijn ze waardeloos en bij de compag-
nieën in de steden zitten honderden af-gekeurden die men voor allerlei baantjes gebruikt. Voor de 
dienst zijn ze voorgoed onbruikbaar. In Holland zouden ze weer gauw volkomen gezond zijn maar 
naar huis gaan ze niet. Trouwens als ik gekeurd zou worden zou ik zeker voor 100% worden goed-
gekeurd. Op het ogenblik ben ik best maar na 10 kilometer ben ik even vermoeid als in Tjikalong na 
20 kilometer. Zo is het met alle gezonde jongens, onze krachten zijn gehalveerd, dat komt hier nooit 
meer goed. In Holland is het na 2 maanden vergeten en zijn we waarschijnlijk beter dan ooit. De pater 
kwam vanmiddag ook eens even op bezoek. Prachtkerel, je lacht je dood. Er werd gevraagd of hij met 
die mooie wagen gekomen was die voor stond. Wij wisten wel dat hij een Jeep had en dat die luxe kar 
van de resident was. “Nee”, zei de pater, “zo goed zijn ze niet op mij. Ik zat 14 dagen zonder Jeep. 
Toen heb ik ze boven eens gevraagd of ik mocht vloeken. Voor een enkele keer mocht het. Toen heb 
ik eenmaal goed gevloekt en er kwam een Jeep!” Hij is ook de beste maatjes met moederoverste, 
want die nonnetjes ontvangen net als iedere burger rantsoenen, waarbij goedkope sigaretten. Ze 
hadden hem eens willen verrassen en de duurste sigaretten gekocht. Dat zouden wel de beste zijn. 
Zipper, een goede Amerikaanse sigaret, is nl. 55 cent en de misselijk slechte Highway uit Soerabaja is 
65 cent. Hij heeft nu moederoverste maar vlug duidelijk gemaakt maar liever de goedkoopste 
sigaretten te kopen. 
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Highway sigaretten-verpakking uit 1947-48. 

 
 
 
Nog steeds is de kledingdistributie hier niet afgelopen. Stuk voor stuk komen de vele uitgestrekte 
kampongs aan de beurt. Hier wonen in een even groot gebied zeker 4-maal zoveel mensen als in 
Noord Holland. Ook dit is een gehaaide Nederlandse politiek. De Republiek dreigt in honger onder te 
gaan. Tijdens de gevechten was het niet moeilijk te zorgen dat er geen eten van hier naar het 
binnenland verhuisde. Er was hier nog te kort. Nu begint hier de landbouw op gang te komen en dat 
eten is hier nog hard nodig. Door de wapenstilstand echter wordt het onmogelijk een voedselkonvooi 
naar het binnenland tegen te gaan. Als men samenwerking wenst met de Republiek mag men die niet 
blokkeren van voedsel. Dat zou internationale moeilijkheden geven, zelfs als er in ons gebied nog 
tekort is. Iedereen echter die Indië kent, begrijpt en weet dat de enige mogelijkheid voor vrede hier is, 
de zo snel mogelijke opruiming van de huidige Republiek, ondanks de internationale politieke partij 
van de arbeid en wankelende KVP.  
Hier brengt het geld uitkomst. In Djoka draaien de persen nog rustig geld (wat afgeeft als het nat 
wordt). Een geweldige geldhandel is hier in Batang, wordt nog veel Republikeins geld gebruikt. Tot 
voor kort nodig omdat van Pasar Poetik grote hoeveelheden eten het binnenland ingesmokkeld werd-
en, al hebben wij er ook meteen hardhandig tegen ingegrepen. In het Pekalongese is het republikeins 
geld weer minder waard. Nu wil het feit dat de Republiek tegen het voedsel alleen geld kan zetten, 
anders leeft het niet. Nu is men hier met kledinguitdeling begonnen. Geen mens blijft echter om dat te 
kopen. Het is alleen tegen Hollands geld, hier genoemd ‘Wang Meval’ (noodgeld) te krijgen. Geen 
mens denkt er nu nog aan zijn waren aan een Republikeinse opkoper over te doen, daar kunnen ze 
geen kleren voor kopen. Dito is het met de vele batikkerijen. Die kunnen stoffen betrekken van de 
Nigio en daar gebatikt goed aan verkopen. Die handel gaat alleen in Wang Merak (Ind. Geld van 
Bantam). Hierdoor is de belangrijkste industrie die duizenden te eten geeft voor de Republiek, 
verloren, met de ondernemers erbij. Met gevolg, dat alle meer rijke mensen die af en toe sarongs en 
dergelijk nodig hebben, ook liever in dat Hollandse geld gaan werken, dat trouwens ook veel stabieler 
is, zodat het er al snel in liep. De veel lagere waarde alleen van het Republikeinse geld, maakte het bij 
de armere bevolking wat geliefd, daar men zodoende tot in tienden van Hollandse centen kon reken-
en. Ook daar echter was al dadelijk op gerekend, vooral vlak na de opmars. Het Japanse en Republik-
einse geld was tot centen aan toe van papier. Het Hollandse heeft de oude munten weer van voor de 
oorlog, tot kwartjes aan toe. De eerste maanden werd overal van Gouvernementswege en zelfs op 
enkele draaiende ondernemingen uitsluitend in centen, plakken en stuivers betaald. 
Als een ondernemer of resident uitbetaling hield, kwam er een hele auto vol geld en zag je de 
gelukkige bevolking lopen met grote slingers centen en stuivers, alle aan een touwtje geregen. Op 
vele plaatsen heeft dat vooral bij de ouderen een geweldig vertrouwen gegeven. 
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‘Wang Republik’ 
 
 

‘Wang Meval’ 
 
Zaterdag, 24 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Patrouille vanmorgen. Het begon met 20 km op de auto’s, toen 12 km lopen door hoog heuvelterrein, 
ravijnen en kali’s en alang-alang. Bijna overal zijn de paden verdwenen, soms zelfs de kampongs. 
Een groot gebied dat nog wel jaren werk zal hebben voor het zich heeft hersteld van de oorlogs-
wonden. Heen al kwamen wij met de auto in Wonotoenggal, waar wij tijdens de eerste actie naar 
Bandar het eerste vuur kregen en een rijke TRI-post oprolden. Daar zag ik wat mij in het Javaanse 
nog niet is overkomen, kampongvrouwen, gewone tani-vrouwen, die lachend ons met hun armen 
toewuifden. Natuurlijk is dat in de stad wel gewoon maar daar is men eenmaal veel vrijer. Als de tani-
vrouwen dat durven dan is er wel veel veranderd. Trouwens op meer plaatsen viel het op dat de 
mensen vrijer en vriendelijker groetten en niet meer met een lachend masker, open vrij zoals 
natuurkinderen kunnen lachen. Het is best mogelijk dat de Republiek besloten heeft zich in dit gebied  
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aan de wapenstilstand te houden. Tamelijk wijs, want het is nogal vermoeiend als je steeds over een 
muur van 2000 meter moet klimmen om het je buren lastig te maken en er zit nergens een lage pas in  
de enorme bergketens die de grens vormen. Trouwens, het is het belang van Djokja zich aan de 
nieuwe wapenstilstand te houden, doen ze het niet dan zijn ze zeker verloren. Als ze het wel doen 
evenzo, maar dat is uitstel van executie. Het is nu de vraag wat ze willen, nu ze al zo lang binnen een 
kleiner gebied zitten moet het ook voor Djokja mogelijk zijn de wapenstilstand te houden. Geen krant 
durft het tot nog toe te wagen aan een voorspelling of dat gebeurt. Toch voelt eenieder hier wat er 
gebeurt. Als de wapenstilstand werkelijk goed gehouden wordt komen er over een half jaar 
verkiezingen. Dit volk heeft geen mening en durft geen mening te hebben, door alle eeuwen heeft hier 
een dictatuur geheerst. Het volk kent niet anders en zal honderden jaren werk hebben voor het een 
klein begrip van gelijkheid krijgt. In het onder Hollandse controle staande gebied zal iedereen kiezen 
voor Hollandsgezinde personen in het Republikeinse voor Djokja. Het kan en mag niet anders. 
Verbeeld je dat in Hollands gebied een kampong voor het bewind van Djokja zou stemmen, dan zou 
meteen een ijzerharde militaire vuist erop neerkomen, want liet men het rustig begaan, dan was 
niemand waarvan men dacht Hollands gezind te zijn, zijn leven in de kampongs nog veilig. De 
bevolking zou denken dat wij bang van hen waren en anders stemmen dan dessa-gewijs was 
onmogelijk. Aan de andere kant gaat het dito, nog wel even harder. Zo gauw dit volk de kracht van 
een ijzeren vuist mist, breekt het los in een razende moordende massa. Dat was zo na de capitulatie 
van de Hollanders en nog meer na de capitulatie van de Jap. Toen zagen de Engelsen het voor 
vrijheids-wil aan, dat was al zo’n 2000 jaar geleden bij de ineenstorting van het rijk Majapahit. De 
laatste 100 jaar onder Hollands bewind is er weer vrijheid gekomen. Toen die hier pas kwamen leefde 
het volk onder de uitbuiting en willekeur van de Nederlandse regenten. Zo’n macht hadden ze dat het 
volk vreemd opkeek dat de nieuwe blanke heersers hen meer vrijheid gaven en aan de uitbuiting een 
eind maakten. Men was er dankbaar voor, maar vond het vreemd. Als zij de kans hadden zouden ze 
immers ook halen wat er te halen was en ten slotte waren die regenten wel rechtvaardig en gaven 
grote feesten van het ingenomen geld, waar het hele volk aan deelnam. Zo redeneert dit volk. Zo zou 
een stemming het volk verscheuren. De Soedanesen en Menadonesen zullen eigen staten krijgen, 
maar het machtige Javaanse volk zal zich in tweeën verdelen, er zal weer een jaar voorbij zijn en men 
is even ver, want Java in tweeën delen gaat niet. In de Republiek ondertussen is een groot deel de 
willekeur van tegenwoordige regeerders moe. Deze vertrappen de oude zeden en gewoonten, juist 
daaruit blijkt hoe zelfs Djokja nog in het hart de Hollanders als almachtigen verafgoodt. Ze doen alles 
om er maar zo veel mogelijk op te lijken, vergooien de prachtige gewoonten van hun eigen volk om 
zoveel mogelijk westers te zijn. Nooit zag men in Java nette meisjes Europees gekleed, maar onder 
de Republiek wemelt het ervan en dat is jammer. Niets is mooier dan de geplooide harim met eronder 
voetjes in helkleurige schoentjes met hoge hakjes en het gesloten badjoe, deze kleding is heel 
prachtig. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, ze brengen het volk uit evenwicht en ze regeren 
meedogenloos. Dat is niet erg, doch ze zijn niet rechtvaardig en dat neemt zelfs dit volk op den duur 
niet. Waar dat alles dan ook heen zal voeren mag Joost weten, maar van één ding ben ik zeker, in het 
belang van dit volk is het te wensen dat er van de wapenstilstand niets terecht komt. Zolang wij in 
Soenda zaten vonden wij Elsevier overdreven en waren het vrijwel eens met de KVP. Hier in het 
Javaanse moesten wij eerst aan een heel ander volk wennen, ik ben nu geen KVP-er meer. Het was 
te wensen dat men het resolute Elsevier volgde, sterke kerels zijn hier nodig met ijzeren wilskracht en 
doorzettingsvermogen. Keihard, daar heeft dit volk respect voor. Die aanbidden ze, daar hebben ze 
alles voor over. Die vrijheid is toch wel mogelijk, maar het eerste waar men naar verlangd is orde en 
rust. Geeft dit volk werk, zodat het rijst, kleren en strootjes kan kopen en dat het toneelspelen kan 
opvoeren, dan is het tevreden en gelukkig. Zelfs als dit volk genoeg ontwikkelden had om zichzelf te 
besturen dan zal het nooit meer het leven van voor de oorlog krijgen. Die vrijheid die het had onder de 
Hollandse verdrukking, toen men boog voor de blanke, maar die meer hun echte vriend was dan nu. 
Vol gedachten aan gelijkheid gingen wij weg. Zie nu eens, weer zijn wij de grote heren, de Dore 
toeans en ze zijn gelukkig als wij vriendelijk voor hen zijn. Nog zijn er jongens die in de kampongs met 
de mensen omgaan als gelijken. Ze denken dat het volk vriendelijk voor hen is, maar achter hun rug 
fluistert de inlander in het Javaans “die grote heer is vast gek”. De hogere inlanders zeggen niets en 
lopen stil om zulke heen en achter het ondoorgrondelijke maskergezicht denken ze: “Hoe kan een 
blanke zich zo vernederen?” Men is hier op Java en niet in Holland, daarom is het dwarsheid dat 
mensen die Indië niet kennen over haar lot beslissen. 
 
Zondag, 25 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Vandaag hebben wij eens echte Hollandse aardappels gegeten. Ze zijn met een schip aangevoerd en 
over de troepen verdeeld. Heerlijk voor een keer, al ben ik er blijkbaar niet erg lekker van geworden, 
alle dagen zou ik het toch niet graag eten. In Indië moet men rijst eten. Zo eens in de maand zou toch 
niet gek zijn. 
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Eten halen te Kedoengwoeni. 
 
Maandag, 26 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
De negatiefjes van het eerste filmpje wat ik afgedraaid heb zijn prachtig uitgevallen. Reini zal wel eens 
met de foto’s aan komen zetten. 
 
Dinsdag, 26 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Vandaag weer patrouilledag. Mijn beurt om de bren thuis te laten zodat ik weer eens verkenner was. 
Het begon al met het oversteken van de grote kali. Daar ben ik van de week al 3 keer doorheen 
geweest en doodgemoedereerd stapte ik er weer in en stond al gauw tot de knieën. Het water 
stroomde met een sneltreinvaart en angstwekkende kracht, donker grauw. Ik kwam tot de ontdekking 
dat het zeker 25 cm hoger was. Dat betekende dat er groot gevaar was en dat de voeten onderuit 
gesleurd konden worden en dan met razende kracht meegetrokken worden met geen schijn van kans 
binnen 500 meter overeind te komen. Al stond er op het diepste punt vast niet meer dan 1 meter 
water. Ik keek eens achterom en zag de jongens,….rustig in een kleine prauw stappen (het was naast 
de gesloten spoorbrug op de foto, het prauwtje staat daar ook op). Ik had het bootje wel zien liggen 
maar het lag 5 meter van de kant af en ik dacht dat men ermee aan het vissen was. Het was een 
overzetveer voor de keren dat de kali te hoog was om door te trekken. Aan een kabel werd het over 
het water getrokken. Dat zal ik nog weleens horen! Na een eindje lopen vluchtten 2 man weg bij een 
alleenstaand huisje “Renni” brulden wij (kom hier). Ze stopten toen maar en kwamen angstig aan. Een 
vrouw kwam naar buiten, voor zo’n eenzaam klein huisje erg goed gekleed en erg vrij. Ze keek op en 
om zich heen (iemand recht aanzien is hier onbeleefd en brutaal), maar ik sloeg er verder geen acht 
op. Tot even later Cor (onze nieuwe dienstplichtige) hoofdschuddend en wat beduusd van de ervaring 
vertelde, dat toen hij even binnen doorzocht, zij zich had aangeboden. Wij gierden van het lachen. 
Dergelijke vrouwen zijn in de dessa zeldzaam maar in de stad wemelt het ervan. Wij zijn daar wel aan 
gewend. Wij lachten ook niet om het feit, maar dat ze toevallig onze nieuwe daarvoor uitzocht was wel 
wat sterk. Voor iemand in Holland doet het vreselijk aan. Doch dit volk heeft andere opvattingen en als 
men daar lang tussen zit en weet hoe ze dit zelf zien, dan gaat men er niets ergs meer in zien van hun 
kant en haalt er de schouders voor op. Maar Cor was er beduusd van. Even later komt er een roep 
van achter, of we die ene vent maar niet vrij zouden willen laten. Hij stonk zo dat het niet was uit te 
houden. Rare wereld, die vent had misschien zijn leven te danken aan de stank, want hij zal wel fout 
geweest zijn. Die vrouw paste daar niet, die mannen wilden katjang (pinda’s) kopen volgens hun 
zeggen. Wel mogelijk, maar dan blijkbaar voor de TRI. In dit gebied vluchten geen goede personen 
meer. Het werd een echte kalipatrouille. Hogerop komt de grote kali in tien delen uit de bergen. Door 
het hele stel moesten wij heen, stevige stromen waren erbij, waarin men moest oppassen de voeten 
eronder te houden. Ook de wegen werden veel door water en bagger overstroomd, maar een lange 
tocht was het niet. Om 10.00 uur waren wij alweer thuis. Het is lang geleden dat ik nog zo fit van een 
patrouille thuis kwam. Al was het niet zwaar vandaag, ook al omdat ik geen bren mee had. Ik word 
toch langzaamaan de oude, al zal het nog wel even duren.  
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Kali bij Kedoengwoeni. 
 

De grote kali bij Kedoengwoeni. 
 
Dinsdag, 27 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Ik ben blijkbaar permanent pechvogel de laatste tijd. Na gisteravond tot 24.00 uur op wacht te hebben 
gestaan, ging ik tot 10.00 uur naar bed. Het gebeurt zelden dat ik een langere wacht dan 8 uur loop. Ik 
was wat rillerig en ging naar de hospik, een beetje verhoging, maar weer naar bed. Om even later te 
schokken van de koorts, malaria. De eerste week ben ik dus weer uitgeschakeld. De laatste weken 
hebben wij geen pillen meer gehad. Zodoende was de aanval zo fel dat ik er deze keer niet aan hoef 
te denken die zelf even weg te werken. Zou geen 6 pillen in enen kunnen verdragen. Het begin is dus 
minstens 4 dagen plat in bed. Gelukkig hoef ik niet naar het hospitaal, dat is vol en malaria is hier wat 
griep in Holland is, even erg en even vlug over. Ondertussen lig ik met een tollende kop en lusteloos  
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in bed, terwijl de jongens een mooie actie hadden, met 3 wapens kwamen ze thuis. De heren waren 
volkomen verrast. Onze jongens waren vlak bij het huis toen er 20 of 30 uit vluchtten, bijna evenveel 
van de mooiste Javaanse meisjes er achteraan. Half of helemaal niet gekleed. Blijkbaar was het 
samenzijn verstoord door de komst van de belanda’s. Een oud-hollands geweer, een sten en een 
Engelse Lee-Enfield met afgezaagde loop waren in het huis achtergelaten. 
 
Woensdag, 28 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
De toestand is een chaos. Nederland meent dat de Republiek toegegeven heeft en een deelstaat is 
geworden, wat praktisch op zoiets als een provincie neerkomt onder Hollands toezicht. De Republiek 
meent eindelijk als zelfstandig erkend te zijn. Daar komt het ongeveer op neer. Hier en daar is contact 
met de TRI opgenomen. Op enige plaatsen zijn zelfs TRI-officieren aangekomen om een en ander te 
regelen. TRI-groepen die binnen ons gebied zitten moeten zich binnen 2 weken melden en krijgen dan 
vrijgeleiden. Zelfs al zou er ergens een wapendepot in een van onze kampen zitten en ze komen het 
opvragen voordat het door ons zelf ontdekt was, dan mogen ze het meenemen. Dat klinkt allemaal erg 
mooi. Het ziet er zelfs naar uit dat het zo zal gaan. Ondertussen zijn de enige twee ambtelijke 
officieren die de Republiek bezat, afgetreden. Ze durven de verantwoording niet aan en dat zegt heel 
wat. De “KNIL” en GBJ’s zijn zo goed als gedemobiliseerd. De eerste OVW-bataljons zitten op zee, 
van vertrek uit Holland tot vertrek uit Indië is 2 jaar en 4 maanden geweest. Wij zijn precies even ver 
op de laatste dag van maart. Ook wordt er over gepraat dat 11-RI begin maart ingescheept wordt en 
er is altijd uit hogere kringen beweerd dat wij 6 weken na 11-RI zouden vertrekken, half april dus zou 
dat worden. Ik durf er nog niet op te rekenen maar het is een feit dat nu men eenmaal begonnen is, 
het in een razend tempo doorgezet wordt. Allen die tot nu toe vertrokken zijn wisten dat nog geen 
maand van tevoren. Voor ons die afzwaaien is veel veranderd. Thuisfronten zijn eindelijk meer en 
meer gaan begrijpen wat hier het meest nodig was. De Hollandse sfeer is anders en ons vreemd. 
Betere voorlichting van jongens die pas uit Holland komen, pakketten met van allerlei wat in Holland 
weer te krijgen is, geven ons een betere kijk op wat ons te wachten staat en het meest nog berichten 
van jongens die van hier al in Holland zijn. Nu rollen wij tenminste niet een totaal vreemde wereld 
binnen en dat is goed. Als men ons een half jaar terug naar huis gestuurd had zou buiten het weerzien 
van thuis velen van ons een koude douche opgelopen hebben. Zelfs nu nog zijn het de jongens die 
het minst aan hun toekomst denken die het hardst naar huis verlangen. Dat zullen bijna wel zeker juist 
de jongens zijn die zich het moeilijkst aan het burgergareel zullen aanpassen. Veel gedemobiliseerde 
jongens geven zich snel weer 2 jaar op en komen weer hierheen. Ze zullen nooit meer krijgen wat wij 
gehad hebben. Het zware maar mooie pionierswerk en wat moeten ze na die 2 jaar? En aan deze 
materiële vraag zit een heel belangrijke morele vraag, waar niemand die nooit in Indië was aan zal 
denken. Alle jongens die hier geweest zijn van de allerbeste tot de alle slechtste zijn het erover eens 
dat ze er niet aan denken nog 2 jaar in Indië te zijn, zonder vrouw. Eenieder heeft zijn best gedaan in 
deze 2 jaar te blijven wat hij was. Allen zouden liever 2 jaar in de strijd zijn, dan nog eens 2 jaar die 
andere strijd te voeren tegen de tropische zon. Tegen zichzelf, wie dat waagt is een grotere gek dan 
wie alleen tegen een mitrailleur in loopt. Zij die toch terug gaan en van fatsoenlijke afkomst zijn zullen 
dan ook wel trouwen. Dat heeft tot gevolg dat ze over 2 jaar voor nog veel grotere moeilijkheden zitten 
dan nu en zich nog moeilijker aanpassen. 
Indië is geen Holland. Nog in geen 2 jaar leert men dat te begrijpen. Vele jongens hebben trouwens 
nooit geprobeerd het te begrijpen. Dat zijn de jongens die er straks vreemde verhalen over zullen 
vertellen, dezelfde die nu zo lang naar Holland verlangen. Dat zijn de jongens die zich slecht 
aanpassen, veel zijn het er niet. Er is goed aan te merken waar Nederland door de eeuwen heen zijn 
kracht uit gehaald heeft. Het veel groter aanpassingsvermogen dan welk volk ook en dat zal ons er na 
thuiskomst ook snel weer doorhalen. 
 
Donderdag, 29 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
De koorts is vandaag niet teruggekomen en ik knap snel op. Vandaag hebben wij weer eens een 
injectie gehad, vorige week al de eerste helft van de jongens, nu de rest. Vanavond allemaal stijve 
armen, baboetjes incluis, die overal vandaan gezocht moesten worden. Ze waren gevlucht.  
 
Vrijdag, 30 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
De hele tijd toen wij in Bandar zaten was het daar een harde strijd tegen een sterke overmacht van 
prima TRI. De commandant moest een blanke zijn, Hollander of Australiër, dat was niet zeker, hij 
sprak perfect Hollands. Dat hadden onze jongens zelf gehoord. Hij moest ‘Morrison’ heten en wij 
vonden brieven van hem in een even prima Engels met veel Latijn en Grieks erdoor. In 2 maanden 
werd er van ons maar één luit gewond. Wel werd er een jongen door de mouw geschoten, een door 
zijn koppel en een door zijn pet (ik had er een over en gaf hem een nieuw om de ander te kunnen 
bewaren), dit kwam niet in de rapporten. De legerleiding geloofde niet dat het zo erg was en stuurde 
er een peloton van Inf.1 op af voor een 3 daagse actie. De eerste middag al kwamen die in groepjes 
van 2 terug, totaal uiteen geslagen. Eén dode en 4 zwaar gewonden, ze hadden er alle munitie voor, 
na 3 dagen was het op. Dat deed de mening in Pekalongan veranderen, 2 compagnieën van Inf.1 
gingen er op af en sloegen hen over de bergen terug. Later toen wij er vandaan waren, kwamen ze  
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nog een paar keer terug, maar niet voor lang. Hun tijd was voorbij, het volk in Bandar keerde terug en 
nu kreeg gister de commandant in Bandar bericht: “Er zit een TRI-officier bij de Loerah hier in het 
plaatsje”. Meteen er op af en ze hadden hem. Het was een Indo, een halfbloed. Evenals de kapitein 
die het commando heeft over onze 2

e
 compagnie te Bandar. De TRI-man bekende niet. De kapitein 

niet mis, ging een borreltje met hem drinken. Stomdronken werd de vent en toen vertelde hij alles wat 
men weten wilde. Hij was kolonel en de bewuste commandant die het ons steeds zo lastig maakte. 
Daarmee zijn wij een van onze lastigste vijanden kwijt en de TRI een man die meer in zijn mars heeft 
dan Soetomo en Soedirman samen. Ik geloof niet dat men hem zal verduisteren en hoop het ook niet, 
kerels als hij heeft Java nodig. Zo’n kerel kan men moeilijk als vijand zien, temeer daar hij met zijn 
groep ook nooit de bevolking tegen ons heeft opgezet. Zijn houding maakte juist dat wij daar het 
vertrouwen maar heel moeilijk kregen, men had zich over hen niet te beklagen. Zijn groep is nu hun 
leiding kwijt die niet te vervangen is, daarvoor waren ze teveel aan zijn Hollandse commando’s en de 
stevige leiding en discipline gewend. Hiermee is dan de strijd beëindigd tegen de op een na laatste 
strijdgroep in het gebied van 2-4. Het laatste is het kleine zich steeds verplaatsende ABRI-groepje in 
ons gebied, dat van de week zo’n genadeslag heeft gehad. Natuurlijk blijven wel overal de rampok-
bendes maar die zijn er altijd geweest en kunnen ook door gewone politie aangepakt worden. 
Doorgaans bezitten die toch geen vuurwapens.  
Deze officier wordt ook niet naar het bestand behandeld. Dat was wel gebeurd als hij zichzelf gemeld 
had. Dan had hij recht gehad op vrijgeleide naar de bestandslijn, al was het met al zijn soldaten en 
overal opgeslagen munitie geweest. 
Wij mogen dan ook aannemen dat zich in het gebied van 2-4 heel weinig bestandsschendingen zullen 
voordoen. Niet omdat de vijand zo braaf is, maar omdat er geen vijand meer over is.  
 
Zaterdag, 31 Januari 1948 - Kedoengwoeni 
Vanavond sprak generaal Spoor. Eerst sprak hij erover dat alles erop wijst dat de republiek zijn 
uiterste best doet het bestand goed doorgevoerd te krijgen. Later zei hij dat het aantal aanvallen en 
ook doden aan onze zijde nog niets verminderd was, zodat het ernaar uitziet dat de TRI wel goede 
instructies krijgt, maar er zich niet aan stoort. En heel duidelijk zei hij erbij dat vandaag alle officieren 
hun instructies ontvangen moesten hebben. Nu het bestand definitief inging moest het aantal 
schendingen snel afnemen want men was zeker niet van plan nog lang wanorde en onrust te dulden 
en zou niet aarzelen daaraan een eind te maken als dat nodig is. 
De wereld mag een chaos zijn, zolang wij zo’n commandant hebben is er nog wat van te maken. 
 
Zondag, 1 Februari 1948 - Kedoengwoeni  Een rustige zondag gehad zonder nieuws of belevingen. 
 
Maandag, 2 Februari 1948 - Kedoengwoeni 
De hele dag zo’n beetje in de weer geweest om een pakketje klaar te krijgen. Volgens Cor (onze 
nieuwe die zo uit Holland komt) is daar peper genoeg, koffie tekort, maar zwart goedkoper dan 
wanneer je het hier koopt en moet versturen. Nootmuskaat en kaneel is er bijna niet zodat ik wat 
gekocht heb vandaag. Nootmuskaat was hier en daar bij enkele noten uit een tokootje te krijgen, dan 
liet ik ze nog allemaal openmaken en was de helft rot. Ik heb toch wat goede bij elkaar. Kaneel was er 
zat maar niet gemalen, heb ik maar een grote bos van die boomschors genomen. Een hele bos voor 2 
gulden, daar zal ik niet arm van worden als het soms niet bevalt. Ik moet nog een doos hebben van de 
kok, dan stuur ik het wel op. Met Cor heb ik het stuk gebroken. Als het aankomt, was het dan goed af, 
alles wat boven blijft drijven is goed. Dat is gemakkelijk, maar het zal wel wat vast en opgedroogd zijn 
en dan goed drogen in het fornuis of zo en malen. Dan is het precies als wat ik uit Tjiandjoer eens 
opstuurde, dat was ook ruw gemalen. Het is dan niet zo sterk als van een fabriek, die halen er nog 
meer uit, maar toch goed te gebruiken. Het zit goed ingepakt in een blikken bus. In het Djokja-zilveren 
kistje uit Bandar zitten de muskaatnoten en 3 pakjes sigaretten van het soort dat wij hier krijgen om te 
proberen, daar zal het wel bij blijven. Van die bocht krijgen wij 500 in de maand. Er zitten nog enige 
vanillestaafjes bij. 
 
Dinsdag, 3 Februari 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen weer patrouille mee gelopen met de bren, 10 kilometer. Het was intens broeiend heet en 
het meeste ging over open terrein. Ik voelde mij best en was bij thuiskomst niet eens heel erg ver-
moeid. De bevolking is bijna overal zo vrij en open als lang geleden in het Tjiandjoerse. Op zo’n tocht 
beseft men pas wat wij zo lang gemist hebben en al gaat het hard vooruit, dit heerlijke patrouillelopen 
tussen een innig dankbaar volk, dat zal hier nooit worden, de Javaan is geen Soedanees, veel 
egoïstischer en geslotener. Maar toch is het zo al veel prettiger. 
 
Vanavond kwam de pater met een klein filmtoestel en enige aardige smalfilmpjes mee. De hoofdzaak 
waren de korte filmpjes. Indertijd door de luit (Korsten) opgenomen, die vanaf Noordwijkerhout tot 
Tanah Tinggi onze compagniescommandant was. Weer draaide de meer dan manshoge alang-alang 
en de dichte jungle van Mersing voorbij. Een groep van ons trainend in die onvergetelijke Malakka-
dagen die nooit meer terug zullen komen. De allermooiste zullen altijd blijven. Ook filmpjes waren uit  
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Patjet en Tjimahi. Lang geleden gemaakt met jongens erop die wij al zo lang missen. Alle kleuren-
filmpjes waren mooi, maar het mooist toch die geelgroene wildernis van Mersing, dat paradijs waar ik 
alles had wat ik kon verlangen, al was het eten er als in een slecht concentratiekamp. Al hadden wij 
bijna geen kleding, al was Holland ons vergeten en kwam de post eens in de maand. Zo’n heerlijk 
leven krijg ik nooit meer. Daarom waren die kleine onduidelijke filmpjes vanavond zo mooi. 
 
Woensdag, 4 Februari 1948 - Kedoengwoeni  
Vandaag niets, geen nieuws. 
 
Donderdag, 5 Februari 1948 - Kedoengwoeni 
Vanavond was het weer eens pakken, Morgen gaan we verhuizen. Door de wapenstilstand is een rare 
situatie ontstaan. De grensposten mogen alleen met lichte wapens en met niet meer dan 12 man 
patrouillelopen, terwijl wij in het achterland mogen doen wat we willen. Bij Wira Dessa kwam een 
ABRI-officier een partij wapens halen die begraven lag dicht bij een KNIL kamp van Inf.-1. Al in geen 
maanden hadden ze daar durven komen. Nu mogen ze die wapens rustig over de lijn meenemen. 
Linie, die allang niets meer durfden te doen, graven hun wapens op en melden zich bij een Hollandse 
post. Toch is het in ons voordeel dat al het gespuis uit onze rug verdwijnt en dat het alle vijandelijke 
wapens die nog overal verborgen zijn, meeneemt. Zo keert in onze gebieden de rust terug en hebben 
wij ons aanstonds alleen met het nu nog republikeinse gebied bezig te houden. En komt er binnen 3 
maanden geen opmars, dan kan men het ook best zonder ons stellen en zitten we vlug thuis. Als er 
niets meer te vechten is, is ons werk af en voel ik er niets voor hier nog langer te zitten. Dan ga ik 
liever eens voor mijzelf zorgen. Voorlopig echter zitten in ons gebied nog de nodige rampokkers, 
zodat voor machtsvertoon de verschillende detachementen gesplitst worden. Zodoende komen wij nu 
bij de pasar waar verleden week de 3 wapens werden buitgemaakt. 
 
Vrijdag, 6 Februari 1948 – Verhuizing naar Pandansari 
Om 8.00 uur vertrok de eerste helft van het peloton in 2 auto’s en om 10.00 uur volgden wij. Wij liggen 
nu in een Baleh-dessa. Dat is het vergaderlokaal van een dessa. Die zijn overal hetzelfde, aan 3 
kanten open, achter dicht met 2 kleine kamertjes. Deze is stevig en mooi van steen opgetrokken met 
aan de open zijde muurtjes van 1.30 m. hoog. Wij zien uit op het noorden, sawah’s afgewisseld met 
kampongs, grote glooiende vlakten.  
Als het donker is lijkt het op een reusachtige flikkerreclame. Miljarden kleine scherpe lichtjes flitsen 
aan en uit, het zijn de vliegjes in de rijst. 400 Meter naar het oosten beginnen de eerste heuvels. Er 
liggen Chinese graven op waarop tegen de avond rustig de wilde varkens dartelen. Daar valt dus te 
jagen. De jongens trokken er vanavond al op uit, maar het werd al donker en ze liepen tegen zo’n 
grote troep biggen op, dat ze niet zo gauw wisten welke te schieten en dus misten. De inlanders zijn 
dolgelukkig met zo’n jacht want de zwijnen veroorzaken veel schade aan de landbouw en hebben 
geen enkel nut omdat een inlander ze niet eet. Achter ons huis staat een huis waarin de koks, baboes, 
djongossen en de ID wonen. Daarachter begint de kampong, daarachter een diep ravijn met grote kali 
en langzaam en majestueus rijzen verderop de bergen omhoog. Mooi is het hier zo buiten. Eindelijk 
weer eens open en vrij tussen de huizen en bomen uit, zo van het bed een uitzicht op een verre 
horizon. Een heldere flinke kali is vlakbij om te mandiën, want dat is toch het belangrijkst. Het enige 
wat eraan mankeert en dat is dan ook zo ernstig dat wij al het andere er wel voor zouden willen ruilen 
is, er is geen licht, een hele avond bij een kaarsje en petroleumlamp, dat valt niet mee. De bevolking 
is prima en de loerah’s heel behulpzaam. Ze hebben voor een hele groep mannen gezorgd om een 
ring van struiken om ons heen weg te kappen.  
 
Zaterdag, 7 Februari 1948 - Pandansari 
Een kamp moet stellingen hebben, zodat er vanmorgen gewerkt moest worden. Niet zelf natuurlijk 
maar met een stel inlanders. Dat is nog zwaar genoeg, want je moet ze alles uitleggen en ze verstaan 
geen woord Maleis. Met 4 koelies zouden wij een brenbunker bouwen. De sergeant zette de plaats uit. 
Wij hadden een vaag bouwplan in ons hoofd en zetten de koelies aan het bamboestokken afkappen. 
Die stampte ik samen met Jantje in de grond met een grote steen. Erop hameren ging prima en 
daarvoor is zo’n inlander te laks. Daartegen moesten meer stokken opgestapeld tot 2 muren en daar 
grond tussen en zo 3 kanten, zodat er eerst stokken gehakt moesten worden om de muren te vormen. 
Als zo’n stok afgekapt was, trok ik hem vlug onder de inlander zijn handen vandaan, anders ging hij 
hem bijwerken tot het een kunstwerk was.  
Jantje kwam ook helpen. Die liet kleine stokken hakken als ik de kerels net aan de grote gezet had. Er 
stonden er nog een paar aanwijzingen te geven die niet eens wisten wat ik wilde. Dat is wel prettig als 
je je hoofd en handen vol hebt aan een stel onhandelbare inlanders die heel-heel kalm hun werk 
doen. Wat je ze tot de kleinste bijzonderheid met gebaren moet aanduiden. Jantje vloekte ik zo uit dat 
hij wegliep en de anderen smeerden hem ook. CP die woedend wordt, dat zijn ze niet gewend… en 
toen ging het vlot. Stokken in verschillende maten en toen die klaar waren opstapelen terwijl de 
inlanders er grond tussen stampten. In een uur had ik een mooie bunker, maar dat gaat niet als er 
meerdere bazen staan te commanderen. Dat is altijd hopeloos met zulk werk. De meeste jongens zijn  
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vroeger arbeider geweest en snappen maar niet dat een man met eigen ideeën meer bereikt dan 
meerderen die iets anders willen. Meestal loop ik dan weg en laat ze schelden als ze er later wat van 
zeggen dat ik niet meehielp. Nu was het mijn werk en heb ik ze weggevloekt. En nu ging het wel goed! 
 
Zondag, 8 Februari 1948 - Pandansari 
Vanavond kwamen de jongens met een halfwassen varken thuis. Onder grote hilariteit van de hele 
baboeschaar werd het beestje geslacht. Dat betekent voor morgen een prettige aanvulling bij de rijst. 
 

Een geschoten zwijn, ‘n prettige aanvulling voor bij de rijst. 
 
Maandag, 9 Februari 1948 - Pandansari 
Vanmorgen weer patrouille. Een zware tocht van 12 km door zwaar bergterrein. Bijna 1 km ging het 
door een gekapt djatibos dat alweer hoog opgeschoten was en tussen de 4 meter hoge djati-uitlopers 
stond het dicht van struiken en alang-alang. Bij duizenden waren door de inlanders gaten in de grond 
gegraven van 20 cm doorsnee en 1½ tot 2 meter diep om een soort wortel te winnen. Die waren 
ellendig hinderlijk, totaal overgroeid zakte men er steeds met een been in weg. Aan de omgewoelde 
grond te zien moest het er wemelen van de zwijnen en eenmaal vonden wij een nest, een laag alang-
alang en als een eskimo-iglo een dak van hooi erover. 
Het doel dat wij hier zitten is zo vlug mogelijk overal het economische leven op gang te brengen. 
Daarvoor moet stelselmatig contact opgenomen worden in alle kampongs. Zo zwierven wij vandaag 
van de een naar de ander. Nergens liepen de mensen meer weg, overal was men vriendelijk en ge-
moedelijk en gaf gewillig allerlei inlichtingen. In de meeste plaatsen waren alweer loerah’s aangesteld 
en er werd hard aan de verbetering van de paden gewerkt. Aan alles was te merken dat men zijn best 
deed alles weer te maken als voor de oorlog. De wapenstilstand werpt wel heel andere vruchten af als 
die van verleden jaar. Al was er in het gebied van 2-4 dan geen strijdgroep meer, toch hebben zich 
nog een paar honderd TNI-ers en MAI gemeld, die de strijd reeds lang hadden opge-geven, maar nu 
toch liever van de gelegenheid gebruik maakten uit te wijken naar republikeins gebied. Zolang deze 
personen nog in de kampongs leefden hield de bevolking zich nog een beetje afzijdig. Dit volk is 
voorzichtig, de republiek mocht eens terugkomen. Een mooi voorbeeld is Koedingwoeni waar van de 
week een ID-man met een bus rond ging voor de TNI. Met een massa geld kwam hij terug, waarna hij 
eens met de loerah’s ging praten. Het volk daar is volkomen op onze hand maar wilde geen risico 
lopen. Vooral hier heeft de verdwijning van een groep die hier lang heeft geterroriseerd snel het 
vertrouwen doen winnen. Het volk is totaal omgeslagen en begint nu in razend tempo aan de 
wederopbouw, want dit is vreemd aan dit volk. Het is altijd even kalm en langzaam, maar een 
wederopbouw gaat sneller dan waar ter wereld ook en dit komt door het geweldige gemeen-
schapsgevoel. De loerah zegt: “De wegen moeten opgeknapt” en enige dagen lang werkt de hele 
kampong daaraan. Zoiets werkt enorm. Een enkele keer kan men dat in Holland ook zien. Als een 
heel dorp aan het sneeuwruimen gaat wordt op een dag een enorme berg verzet. Zoals men ook in 
enige dagen een enorme dam bouwde in de Graftermeer om het water te keren, bij de inundatie.                              
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Hier is zoiets gewoon en gaat daarom nog veel vlotter. Daarom ook is een goede loerah zo belangrijk. 
Hij is een vader voor de kampong en ieder doet onvoorwaardelijk wat hij zegt. Overal waar betrouw-
bare loerah’s, Wodanaas en andere bestuursambtenaren staan, herstelt zich het economische leven 
vlug. 
 
Vanmiddag meldde zich een hoge ambtenaar aan onze post. Hij kwam uit het republikeinse Wono-
sobo. Bij de acties was hij uit Pekalongan meegevoerd en eerst nu vrijgelaten. Dat zit hem in het feit 
dat in Batavia meer en meer Indonesiërs zich tegen de Republiek verklaarden, doordat hij alle 
ambtenaren bedreigde die met de Hollanders samenwerkten. Nu hebben ze hun tactiek gewijzigd en 
iedereen is nu vrij met ons samen te werken zonder door de Republiek vervolgd te worden. Deze 
ambtenaar had vele belangrijke papieren bij zich en vertelde dat veel ambtenaren in de Republiek 
graag zouden terugkeren naar het door de Hollanders bezette gebied, maar de meesten durfden niet. 
Hij had er een 5-tal meegenomen die hij beloofde voor hun leven in te staan. Volgens hem moesten er 
ook velen in het geheim terugkeren om eerst de houding van de Hollanders eens te kunnen opnemen. 
Ook zei hij dat in Wonosobo het volk opeengehoopt zit en er een vreselijke ellende heerst. Er is 
gebrek aan alles, niemand werkt en er wordt niets geregeld. Alles is onbetaalbaar duur. Alleen de 
ambtenaren vangen regelmatig hun salaris. Dat had hij ook steeds gehad. Hij wilde graag contact 
opnemen met ‘de man’ en hoorde er van op dat hij nu ‘assistent-resident’ was. Vroeger was hij 
controleur, voor de oorlog kende hij ‘de man’ best en had met hem gewerkt. Maar eerst wilde hij enige 
tijd rust nemen om bij te komen van de wanorde in Wonosobo. 
Natuurlijk houdt men die persoon de eerste tijd goed in de gaten. Het moet eerst zeker zijn dat hij 
betrouwbaar is. Als dat goed zit is zo’n intellect een goede aanwinst. 
Volgens de laatste berichten moeten de TNI en Hizboellah slaags zijn in de Republiek. Dit is niet te 
onderschatten. De Masjoemi is de fanatiekste partij in de Republiek en heel sterk. De Hizboellah is 
haar strijdafdeling onder Soetomo. Ze denken er niet aan ook maar de minste omgang met Hollanders 
te hebben en verwerpen iedere overeenkomst. De TNI wilde de Hizboellah ontwapenen, waarop de 
hele Masjoemi in opstand is gekomen. Als dat doorzet kan het een verbeten strijd worden. Er zit 
echter een groot gevaar in omdat de Masjoemi gerust communistisch genoemd mag worden en 
daarmee zou Amerika zich kunnen gaan bemoeien.  
 
Dinsdag, 10 Februari 1948 - Pandansari 
Ik had de wacht van 3.00 tot 5.00 uur vannacht en vroeg aan de aflossing: “Wek mij om 7.00 uur als 
het mooi helder weer is”, maar dat was het niet. Pas toen ik om 8.00 uur opkwam brak de zon door. Ik 
wilde foto’s maken. Al een week zit het filmpje in het toestel en dan moet het nodig afgedraaid. Tot 
nu toe had ik geen kans gehad. Het weer was vanmorgen echter goed genoeg, al kon het wel 
helderder. En vooral pas opkomende zon is beter. In deze tijd heeft men dat nog minder voor het 
zeggen dan in Holland en al in geen maand is er kans om ’s middags of ’s avonds een foto te maken. 
Met Gerrit, een van onze nieuwen, ging ik op pad. Eerst naar de kali naar een klein huisje dat vroeger 
als jachthuisje diende van Hollanders. Het ligt maar enige honderden meters van het kamp maar 
nogal lastig om er te komen. De adjudant vroeg meteen even te kijken of er een telefoonlijn liep van 
de TRI en hij zei dat het er mooi moest zijn. Dat was het. Het ligt naast een kleine sluis tussen 3 
waterstromen onder een loodrechte 40 meter hoge bergwand. Verscholen tussen het groen, met een 
mooi uitzicht in het brede ravijn, doorsneden door 3 snelle kali’s en bedekt met sawa’s in de verte 
doodlopend tegen de plotseling als uit de grond rijzende reusachtige bergen. De vlakke, weinig 
hellende, zachtgroene sawa’s. De rivieren stromen erdoor met de knoestige bomen erlangs. Doen 
sterk denken aan een stukje Hollandse weiden met brede vaarten en knotwilgen en vormen een fel 
contrast met de steile beboste wanden en de bergen erachter. Even voorbij het huisje had een 
grondverschuiving plaats gehad en wisten wij er bij de helling op te komen. Boven was er een mooi 
uitzicht over de kampong, de pasar en ons kamp. De grote kali erachter gevolgd door de heuvels en in 
een blauwe waas, de kegel der ‘Hamat’, de machtige vulkaan van het geluk, 80 kilometer van hier. 
Een eind volgden wij de steile helling naar boven, dicht begroeid met een warnet van doornige 
struiken, doorsneden door talrijke varkenspaden. Het moet hier wemelen van die beesten, als ratten in 
Holland. Maar het is heel moeilijk de schuwe beesten te zien te krijgen. 
Langs een van hun paden wisten wij tenslotte zonder ongelukken beneden te komen. Over de 
sawahdijkjes kwamen wij aan de niet meer 5 meter brede kali, niet dieper dan een halve meter. Er 
lagen echter geen grotere stenen in dan 30 cm doorsnee, zodat de stroom niet belemmerd werd en 
razendsnel voorbij schoot. Geen denken aan om dat woedende zilverglanzende water te trotseren. Wij 
moesten dus hogerop, tot er een bruggetje kwam; 2 bamboestokken en een als leuning, een zwak 
wiebelend geval, maar bruikbaar. Wij wilden naar de overkant van het ravijn, waar de grote kali 
stroomde. Daar was ook een lange brug. Het hele sawahcomplex lag er tussen, ergens moest echter 
een pad zijn. Ook de inlanders zouden van tijd tot tijd wel oversteken. Het pad was er, maar 
ondertussen waren wij alweer verschillende kilometers van huis gedwaald. Bij de brug was nogal 
drukte, hoog hing hij boven de kolkende watermassa. Even glansde een lichte verwondering in de 
ogen van de mensen. 2 Blanken hadden ze daar nog niet gezien. Meteen echter verdween het en 
keken ze weer stil naar de grond en lieten ons zonder een woord te zeggen passeren. Echt een  
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Javaanse houding, bescheiden en beleefd. Pas op voor de Javaan die je belangstellend opneemt, hij 
kan gevaarlijk zijn. Als ze doen of ze je niet zien, kan men ze volledig vertrouwen. Als men ze dan 
aanspreekt, hurken ze meteen weer, want de beleefdheid eist dat hun hoofd ver beneden dat van de 
hogeren is, waar ze mee spreken, ga daarom nooit op de grond zitten als men met de Javaanse 
dessa-man spreekt. Je verliest aan eerbied. 
Vroeger moet dit algemeen geweest zijn. Nu is onder de Republiek die alle eigen tradities vertrapte 
om toch maar vooral Westers (Hollands) te schijnen, veel veranderd in de steden. Er is van die mooie 
Javaanse gewoonte weinig overgebleven. Met als gevolg een onevenwichtig volk dat jaren nodig heeft 
weer op het rechte pad te komen. Dat ik het hier niet verkeerd zag kwam al heel gauw uit. Terwijl wij 
vanaf de brug de omgeving bekeken, die machtig mooi was, kwamen 2 mannen naar ons toe, bogen 
diep en groetten beleefd.” Tabé toean”, om meteen een rap gesprek te beginnen. Ik vreesde al een 
stortvloed Javaans te horen te krijgen maar ze spraken goed Maleis. Blijkbaar hoge personen in de 
kampong omdat ze het bij een buiging lieten. Ze nodigden ons uit naar de Loerah te komen, vertelden 
enthousiast dat alles hier weer rustig was en iedereen aan het werk. En of wij maar veel varkens 
wilden schieten, die maakten zo enorm veel schade. Dat hadden wij trouwens al gezien want op het 
hele sawahcomplex stonden alle dijkjes vol met varkenspoten. Wij bedankten echter voor de 
uitnodiging. Wij waren al ruim ver genoeg en lang genoeg weg. 
 
Goede foto’s zijn mooi maar goede foto’s zijn moeilijk te maken. Het was prachtig op het bruggetje, 
maar een foto die mooi zou zijn was er niet te maken. Ik had er nog een op en meende dat het verder 
stroomafwaarts best zou gaan. Zo liepen wij naar een plaats waar de kali over grote keien kookte als 
een dol geworden stroom met reuzenkracht. Dat moest de ondiepste plaats zijn en wilde ik proberen 
over te komen. Gerrit hield mijn geweer even vast. De eerste 2 meter gingen goed maar toen kwam 
het water bijna tot aan mijn middel. Nog één stap en ik stond in de sterkste stroom. Stevig zette ik mijn 
voeten tussen de stenen maar er was geen houden aan. Tegen de enorme kracht van het woedende 
water is niet te vechten. Voorzichtig, voetje voor voetje ging ik terug. Heb mijn lange broek uitgedaan 
die veel water opnam en heb het nog eens geprobeerd. Ik moest het weer opgeven. Een buiteling 
betekent in zo’n geval snel meegesleurd te worden en van de ene steen tegen de ander gekwakt, 
tevens een bedorven fototoestel en film. Het ging niet meer alleen om de foto. Deze keer was de kali 
mij de baas. Daarmee zat een mooi en prettig tochtje erop. Het gebeurt hier maar zo weinig dat men 
aan een mooie tocht toekomt. In de meest veilige streek is het altijd nog riskant alleen wat ver van 
huis te gaan. Zelfs met 2 man is 3 kilometer ver genoeg. Heel weinig jongens zijn voor een tochtje te 
vinden. Toch is zo’n tochtje niet te vergelijken met een patrouille waarbij je een onderdeel bent van het 
geheel. Op zo’n eigen tocht kan men de weg nemen zo men zelf wil en ergens blijven staan of zitten 
als men de mooie omgeving eens echt wil opnemen.  
 
Onder stromende regen kwamen pater en dominee vanmiddag met een stapel lectuur eens in ons  
nieuwe home kijken. Altijd prettig als ze even komen, ze hebben altijd nieuwtjes en houden van de lol 
en daarin hoeft men gerust niet op zijn woorden te letten, ze kunnen meedoen. 
Het onweer kon ook wel weer toe, een regenbui betekent hier bijna altijd een onweersbui, zeker hier 
aan de voet van de bergen. Het is een gruwel die nooit went, gevaar is er geloof ik niet bij. Ik heb nog 
nooit in deze twee jaar ergens van inslaan gehoord, dat is ook minder erg. Als men overdag in huis zit 
ziet men zelden de bliksem, zodat plotseling zonder aankondiging een of soms 5 als een ketting 
knallen klinken, even kort en hard als een mortierbom vlak boven je hoofd en daar zijn de zenuwen 
van geen mens op berekend. Zulke knallen wennen ook niet. 
 
Woensdag, 11 Februari 1948 - Pandansari 
Eerst nu hoorden we wat voor een morele slag onze nachtelijke tocht in de tijd vanuit Pekalongan 
waarbij wij het TNI-kamp uitroeiden, heeft gehad. Zo erg, dat men reeds enige dagen erna moet heb-
ben omgeroepen: “Pas op, pas op, 3-2-4R.I met 2700 man zullen wij u vernietigen, uw laffe moord zal 
gewroken worden”.  
Dat is wel erg sterk gezegd want het is gedaan op precies dezelfde manier als waarop de TNI en alle 
andere gevechtsgroepen altijd de Hollandkampen aanvallen. Met enig verschil dat nog nooit een 
Hollands kamp onder de voet gelopen is en wij bij hen een volkomen succes hadden.  
Zoals de meeste avonden waren ook vanavond weer enige jongens op zwijnenjacht. Een was in een 
boom geklommen, de beste plaats daarvoor. Op een gegeven moment kwam een mooi dartel beestje 
te voorschijn. Hij verwachtte niet anders of het was een bok waar wel een kleine jongen achter zou 
volgen. Zeker was hij echter niet en heel voorzichtig haalde hij de rustpal over. Zelfs van dit heel 
zachte geluid stond het beestje plotseling doodstil en spitste de oren. Daaraan zag hij dat het wild was 
(beesten en zeker tamme zijn hier nog veel suffer en stommer dan in Holland), zodat hij vuurde en het 
beest doodde. Het was een jong reehert, een beest dat wij hier nooit verwacht hadden. Dat gaf dubbel 
gejuich. Eerstens om de prestatie zo’n uiterst schuw beest te schieten en ten tweede van de baboes 
en de djongossen die geen varkensvlees eten, maar dit wel.  
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Charles v.d. Bosch (hoedje) met zijn eerste geschoten Kidang. 

 
Donderdag, 12 Februari 1948 - Pandansari 
Het was maar goed dat er vandaag post was, anders had ik er pas laat of helemaal niet aan gedacht 
dat het de twaalfde was en mijn verjaardag dus. Een brief van Reini en van haar moeder een en uit 
Rotterdam 2 grote pakken lectuur waar later nog een paar rol pepermunt in bleken te zitten. Dit mocht 
toeval zijn want het was gewoon zeepost, maar het was leuk dat het juist vandaag aan kwam, temeer 
daar er maar heel weinig post was.  
Gisteravond had ik gevraagd om naar Pekalongan te mogen vanmorgen om enige boodschappen te 
doen, de auto was vol. Vanmorgen echter kon ik toch plotseling mee nadat ik net uit bed kwam, zodat 
ik wel wat anders had te doen dan aan datums te denken. De auto moest eerst de patrouille 
wegbrengen en daarna door over Batang naar Pekalongan. Terug om 10.00 uur, de gewone weg. Het 
viel mij op dat het volk overal zo vriendelijk was. 
Even later moest de auto naar Kedoengwoeni. Daar moest ik de kleermaker en foerier nog hebben. 
De waterwagen ging ook mee. Om die te vullen moesten we eerst naar Doro, waar onze halve 
compagnie ligt. Een hele rit en toen nog naar de staf. ’s Morgens was het opgevallen dat de bevolking 
het vriendelijkst was in de kampongs midden tussen ons naar de stad. Precies daar in het midden 
draait de weg van Kedoengwoeni erop. Toen wij daar op de terugweg langs kwamen, ging ineens een 
daverend gebrul op uit wel 100 kindermonden. Blijkbaar is daar vandaag iets onder de kinderen 
gedaan. Een uitdeling of zo, want toen wij ’s middags naar de bios en eruit kwamen stonden ook weer 
overal de kinderen te gillen: “tabé toean”, en niet als bij de opmars met een “kasi roko toean” 
(sigaretten meneer) er achteraan. Dit was spontaan, de anderen stonden lachend en wat schuchter 
toe te kijken en staken soms ook hun hand op en waren dolgelukkig als wij nog eens omkeken naar 
een leuke peuter of hen zelf begroetten. Hier ontmoetten wij voor het eerst hetzelfde echte gemeende 
enthousiasme dat in de Soendalanden zo gewoon is. Maar daarom was juist het verschil zo groot, 
daar eenieder groot en klein juichend en wuivend was en nog luider gejuich als je vrolijk terug wuifde. 
Hier juichen de kinderen. Ouderen die hoog opknikten met veel te groot ontzag voor hun hoge 
meesters voor meer uitbundigheid en die zich verlegen geen houding weten te geven als die grote 
heer vrolijk terugroept. 
Dit maakt het hier zo hopeloos. Hopeloos omdat het onmogelijk is het volk gelijk te stellen met de 
blanken. Ze zien er te hoog tegenop, als dat respect weg is zouden ze losgebroken zijn. Dit volk voelt 
zichzelf zoveel minder dan de blanke dat als diezelfde blanken ze zouden zeggen: “Wij zijn gelijk aan 
jullie”, dat dit volk tot een enorme zelfoverschatting zou brengen en dit is dan ook het hele wezen van 
de Republiek. 
Zo anders als de Soedanees die zich niet geestelijk minderwaardig voelt. Die weet dat hij aan de 
blanke gelijk kan zijn als hij eerst maar evenveel weet en daarom de belanda te vriend houdt, omdat 
wat hij achter is, ervan te kunnen leren. 
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Vrijdag, 13 Februari 1948 - Pandansari 
Van het vele trekken met de auto was ik vermoeid geworden en vroeg naar bed gegaan, erop 
rekenend om 7.30 uur op patrouille te moeten, maar even over 3 werden wij al gewekt. Er moest een 
overval gebeuren, niet ver van hier. Door het donker op rubber schoenen ging het op pad, 2 kilometer 
en toen de kampong in. Een huis omsingelen terwijl een paar het doorzochten. We hadden pech, de 
vogel was al gevlogen. 
Gisteren waren 2 van onze spionnen deze kampong ingegaan. Ze hadden een vermoeden en 
kwamen als leden van een bende aan een huis. De vrouw stond ze vriendelijk te woord, ze konden 
zelfs blijven slapen. Haar man was hoofd van de bende en zou ’s avonds thuiskomen. Hij zal wel 
thuisgekomen zijn en wat wantrouwig gestaan hebben tegenover het verhaal van zijn vrouw over zijn 
bendeleden. 
Wij namen de vrouw mee naar een ander huis. Ook niets, de weg naar een andere kampong, daar 
moest ook wat zitten. Plotseling een elektrische lamp op ons, de man werd meegenomen. Later bleek 
het zo’n beetje een wacht te zijn geweest. Ook daar werd een huis doorzocht en nog één man mee-
genomen. 
Die ging echter vandaag aan de haal toen de ID hem even uit liet, hij werd niet meer achterhaald. 
’s Middags moesten wij met 3 man even het huis van een kampongpolitie 100 meter bij ons vandaan 
doorzoeken. De man was al binnen, er waren geen papieren te vinden, wel 3 krissen, de man 1, de ID 
haalde er ook nog een op. Een paar werden vandaag weer losgelaten. Een bleef aan een boom 
vastgebonden zitten. 
 
Zaterdag, 14 Februari 1948 - Pandansari 
Met Cor, een van onze nieuwen, had ik de wacht van 9.00-11.00 uur. De gevangene zat aan een 
boom gebonden met de Atjeh-knoop. Touw om de hals en dan aan de handen en vandaar aan de 
boom. Bij al te veel wroeten snoert dan het halskoord aan. Maar hij heeft niets geen last als hij zich 
rustig houdt. Af en toe keken wij het na, het zat prima. Wel wat strak maar dan zou hij tenminste niet 
loskomen. Toen wij 10.45 uur nog eens gingen kijken had hij overal bloedspatten op zijn arm. Wij 
wisten het niet goed en dachten dat het te strak zat en er een adertje gesprongen was. Cor vond het 
wat hard en ik kan er ook nooit goed aan wennen die gevangenen te mishandelen, maar weet door 
ondervinding te goed hoe hard het nodig is. De kerel moest best pijn hebben maar ik dacht er toch 
niet aan hem losser te maken. Toen de nieuwe wacht opkwam keken wij hem nog even na, zijn 
handen en armen waren gezwollen, maar we lieten het rustig zitten. Zo strak gebonden zou hij 
tenminste niet weglopen. Dat vond Cor ook tenminste. “Jullie zijn wel ijskoud”, meende hij. Ik zei nog: 
“Het zou de eerste niet zijn die zó toch nog wist weg te komen.” 
’s Morgen word ik wakker en hoor dat om 12.00 uur het touw nog netjes aan de boom zat, maar de 
vogel gevlogen, terwijl hij na iedere ronde van 10 minuten werd nagekeken. 
Toen Cor het hoorde zette hij ogen op als theeschoteltjes. Die zal er nooit meer aan denken een 
gevangene los te binden. Wij lachten er alleen om en zijn wel gewend dat ze als paling door je vingers 
glippen, maar er kon geen wacht bijgezet. 
 
Zondag, 15 Februari 1948 - Pandansari 
Vandaag ben ik eens mee geweest op varkensjacht, 2 uur; van 5.00-7.00 stil in een boompje zitten 
wachten tot de beesten zich vertoonden. Ze kwamen niet. Toch was het mooi, dag aan dag zitten wij 
met ons peloton bij elkaar en dan is het weleens fijn er een paar uur helemaal uit te zijn. Alleen 
midden in de prachtige natuur, tussen de duizenden geluiden, vogels, vlinders, bergen en heuvels. 
Onze Chinese soldaat had meer geluk, die schoot een mooi zwijn zodat wij morgen weer een lekkere 
hap hebben. 
 
 

 
OVW-mouwembleem. 
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Twee jaar W-Brigade, er zijn nogal wat onderdelen bij gekomen in vergelijk met verleden jaar. 
 
Maandag, 16 Februari 1948 - Pandansari 
Er is weer eens een nieuwe overeenkomst gesloten, wij moeten telefoon naar de grenslijn aanleggen. 
De Republiek doet hetzelfde door haar gebied en dat wordt aaneengesloten. Met de wegen dito, 
makkelijk voor een nieuwe opmars. Als men de kranten goed leest krijgt men zin de hele kliek in Den 
Haag uit te roeien. Die moeten nu over dit land beslissen. Als ze allemaal een week tussen de 
soldaten in Java leefden, niet in Soedanese, maar echt tussen de Javanen, dan zou er over een  
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maand geen Republiek meer bestaan. Hoe langer men hier zit, hoe meer men het eens wordt met de 
oud-Indiëgasten, die kennen dit land, dus ze houden ervan, zoals ieder ervan moet houden die er 
heeft geleefd. 

 
Dinsdag, 17 Februari 1948 - Pandansari 
Vandaag weer eens een flinke patrouille, 3 ravijnen, 2 flinke kali’s met zware stroom. 
2 aan 2, armen om elkaars schouder, naast elkaar ging het erdoor. Zo vingen alleen de eerste de 
stroom op en duwde de tweede hem omhoog. Het was ondoenlijk door de 40 meter stroom die 
reuzenkracht had omdat er weinig grote stenen in lagen die anders het aanzicht wel moesten maken 
maar de kracht behoorlijk breken. Het was voor het eerst dat ik deze kant op meeliep. Het was helder 
weer, doffe, bezwete lucht, zodat het niet warm, zelfs niet broeiend was. Steeds in andere contouren 
rezen de blauwe bergen op uit de ravijnen achter de wildernis van de gekapte Djatibomen, de Jap 
verwoestte rijkdom. Nu het oog, de hellingen dicht begroeid met struikgewas waar de weer 
opgeschoten Djati-ranken met de enorme bladeren doorheen staken. Rustige vriendelijke mensen 
liepen over de paden, na de dagen van gemak in zo’n mooie vredige patrouille, weer eens een 
heerlijke en gezonde afwisseling. 
 

Van patrouille te Pandansari. 
  
Woensdag, 18 Februari 1948 - Pandansari 
Eindelijk hebben wij weer eens restjes gehad. De vorige maand was alles geweigerd. Men wilde ons 
met “High-way”-sigaretten afschepen, nog wel in de witte verpakking, zo erg als surrogaat. Nu is er 
toch “High-way” gekomen van 2 maanden, al is het in de blauwe verpakking, die iets beter is, 
alhoewel niet veel. Er was ook bier, chocolade, kauwgom, lucifers, tandpasta en sweets. Wij nemen 
het maar, moeten toch wat hebben, al is alles weer duurder. Een rekeningetje van ƒ15,-. Er moet 
maar gauw een opmars komen, dan is er weer ineens van alles. 
 
Donderdag, 19 Februari 1948 - Pandansari 
Vanavond weer eens op varkensjacht geweest. We hadden een mooi plaatsje, hele sawah’s waren 
door het ongedierte omgeploegd. Ik zat in een sawah-hokje, dat staat hoog op palen zodat men een 
mooi uitzicht heeft op de paden die uit de struiken komen. De beesten lieten zich niet zien. Zo tussen 
17.00 en 19.00 uur gaan ze altijd aan de wandel. Dan moet men op de loer liggen. Net als met vissen, 
het weer moet er naar zijn. Al had ik dan niets te schieten, het gaf toch weer eens een paar uur 
spannende afleiding en dat is hier wel nodig. 
 
Vrijdag, 20 Februari 1948 - Pandansari 
De laatste tijd was er uit de politiek moeilijk wijs te worden. Het is net of de republiek alles goed vindt 
en dat strookt helemaal niet met het Javaans karakter. Daarom zoek ik steeds naar de commentaren  
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in ‘De locomotief’ van Semarang, maar die zweeg in alle talen. Gisteren echter is hij er weer eens 
opgesprongen, maar voor het eerst ben ik het er niet helemaal mee eens. “Er zijn nog tèveel 
schendingen, kijk de dodenlijsten maar na”, zegt deze krant. Volgens mij heeft de republiek daaraan 
geen schuld. De republiek heeft nu eenmaal niet al zijn mensen in zijn macht. Maar de krant zegt ook: 
“De republiek moet zijn grotendeels verloren prestige tegenover de buitenwereld herwinnen en de 
gelegenheid maken de Hollanders van onwil te kunnen beschuldigen”. Tegenover de buitenwereld lukt 
deze truc aardig. Als men de onzin van de Amerikaanse bladen leest staat men verstomd over zoveel 
wanbegrip. Wij vragen ons af waar dit alles op uit zal lopen. 
Ondertussen voert ons leger hier een koude tactische oorlog, die bewijst dat de intelligentie van het 
leger veel en veel hoger staat dan van onze regering. Het leger kent en begrijpt dit land, daarom is het 
het leger dat de algemene sympathie heeft van alle lagen van de bevolking. In de plaatsen waar de 
TRI’s zich moeten melden, hebben de Nederlandse troepen modeldienst met veel machtsvertoon. De 
TNI worden ontvangen met kantinewagens, prima eten en legering. Totaal overbluft door dit 
machtsvertoon, antwoorden de meesten op de vraag: “Willen jullie naar de republiek of gedemobili-
seerd?” “Demobiliseren! ”. Zo ontbindt een sterke TNI-macht zichzelf. Honderden vragen zelfs of ze in 
het “KNIL” mogen. Dat zal wel niet mogen, maar als ze enige tijd burger zijn kan men altijd vrijwilligers 
vragen onder de burgers. Zo zijn de eerste uitkomsten van de wapenstilstand voor ons en 
ondertussen gaat in de republiek de ontbinding van de economie steeds vooruit.  
Voorlopig is het 1-0 voor ons, maar laat men oppassen, de oosterling heeft geduld. Verdragen of over- 
eenkomsten dienen voor hen alleen om de tegenstander te misleiden. Woordbreuk beschouwt men 
als list, maar wie denkt dat dat gemeen is, is alleen maar stom. De Oosterling denkt anders dan wij, 
daarom is het niet persé verkeerd. Tegenover een tegenstander is alles geoorloofd, dat is ook een 
stelling. Maar nu het in onze gebieden rustig is en de tijd doorgaat, is er voor ons alleen nog de 
mobilisatie die telt en die is een nog veel groter raadsel dan de politiek. 
Er is niet het minste systeem in te ontdekken, al is dat er natuurlijk wel. In ons gebied komt 5-6 RI die 
nog op zee zitten. Na 1 maand opleiding nemen ze alles over en gaat ons hele bataljon hier vandaan 
met nieuwe bestemming. Dat is wel zeker, maar wat zal die bestemming zijn? De boot? Of andere 
bezetting? Dan zijn wij de eerste maanden niet weg. Willem schreef dat 1-4 en 1-11 ook afgelost 
worden, dan is dus de hele “W”-brigade weer vrij. Voor de tegenwoordige toestand zijn overal troepen 
genoeg, maar wat moet men met ons aan? Alle wapens en materiaal gaan na de aflossing over, dat 
wijst dus al heel sterk erop dat het met ons gebeurd is. Maar de kans blijft altijd nog dat men ons 
geheel nieuw materiaal geeft. Dat zal men nooit doen als het niet voor een opmars is. En zo passen 
wij het een en ander ineen. Een zekerheid is er niet uit te halen, het blijft afwachten, zo is het al 2½ 
jaar. De jongens vonden vanmorgen dat ik gegroeid was en werkelijk ben ik prima de laatste tijd, de 
dienst is ernaar. Voor het eerst in 3 maanden ben ik 1 kilo gegroeid. De dienst is ook best te doen en 
ik eet veel meer dan ik ooit in Indië heb gedaan. Alle jongens beginnen trouwens iets bij te komen. 
Het blaadje is vol, zodat ik maar weer eens sluit. 
 
Vrijdag, 20 Februari 1948 - Pandansari 
Tot nu toe was het hier nogal gegaan in onze tent die aan 3 zijden open is. Als het hoost slaat er 
weleens iets naar binnen maar daartegen werden regenjassen en zeiltjes opgehangen aan de 
klamboedraden, zodat de buitenmuren wat hoger worden. Als het droog is worden die opzij ge-
schoven zodat ze geen belemmering zijn voor licht en uitzicht. 
In Indië waait het zelden en ook hier af en toe een zuchtje zodat wij even onze krant of schrijfpapier 
moesten vasthouden, maar verder niets. 
Gisteravond echter komt er plots een windhoos opzetten. Wij konden hem al aan horen komen, 
gierend door rijst en bomen. Ik wist nog net mijn schrijfgerei te bergen toen hij er was. Papier, kranten, 
boeken en spelen vlogen door het lokaal. Klamboes sleepten tafeltjes om met allerlei spullen. De 
wandzeiltjes hingen te klepperen en sleepten alle kleine spullen van de muren, zelfs de 
stormlantaarns dreigden van tafel te schuiven. De man die even verder in een sawah-hofje zat zwijnen 
te verjagen, zag zijn fakkel in een wolk van vuur de lucht in gaan. Ergens laaide vuur in een 
bamboehuis, blijkbaar was het olielampje omgevallen. Vlak achter dit alles brak de stortvloed los, het 
water kletterde neer en sloeg naar binnen, om verpulverd tot fijne motregen door de hele kamer te 
stuiven. Met 5 minuten was het over. Overal was het een chaos en het meeste dreef in een laag water 
op de grond, terwijl verschoven pannen van het dak voor het verdere inregenen zorgden. Gelukkig viel 
de schade tenslotte nog wel mee, vochtige dekens was het ergste. Maar de strijd tegen wind en water 
is tenslotte zo echt Hollands, dat wij er alleen maar om gelachen hebben. Alles is hier soms zo mooi 
en gemakkelijk dat het vervelend wordt. Dit bracht weer eens wat leven in de tent. 
 

Zaterdag, 21 Februari 1948 - Pandansari 
De bruisende levenslust van dit mooie land golfde langs de auto, uit de mond van groepjes kinderen. 
Al vrijer worden ze, ook de ouders. Vrij en blij! Steeds meer raakt de schrik weg voor de grote blanke 
kerels met hun zware geweren en monsterachtige auto’s die niets spaarden wat tegen hen was. Nu 
jagen ze op diezelfde auto’s langs de weg, zonder geweren en lachend en wuivend tegen de 
juichende naakte kindertjes. En meer en meer lachen ook de anderen, knikken en steken hun hand  
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op. Dat is wat anders dan die machines “Djempol”-gillende mensen. Massa’s met hun ongure tronies 
tijdens de opmars. Nu weer veel goed geklede mensen, groene sawah’s met 100 mensen ergens op 
een kluitje erin, dan is men al aan het oogsten. Dog-karren en ossenwagens op de wegen, volle 
pasars, lachende vrolijke mensen alom. Wie hier 2 maanden geleden langs ging, kan zijn ogen niet 
geloven. Dit is het resultaat van actie en patrouilles. Het is niet voor niets geweest. Er zit wel een 
consequentie aan vast, een reiziger-consequentie: “Hoe moeten wij wennen aan het alles overheer-
sende Hollandse egoïsme?” 
Wij jagen langs de weg naar Kedoengwoeni. De ID wegbrengen en daarna naar de bios in de stad, 
wildwestfilm, wij hebben erger meegemaakt en toch boeit deze film meer dan goed is. Nog maar enige 
maanden is de spanning en het gevaar weg. En nu boeit alweer de spanning en het gevaar. Er is ook 
niets wat zo sterk trekt, spanning en angst, dat is sterker dan een magneet!  
Terug is niet anders dan heen. Het werk is voorbij en overal zitten de mensen voor hun huizen of zijn 
aan het mandiën in de kali. Naakte meisjes duiken snel tot de hals in het water als plots de auto aan 
komt suizen en wuiven zo vanuit het water, lachend omdat ze op tijd wegdoken of een beetje verlegen 
omdat ze veel te laat waren. Wat steekt deze eerlijke natuurlijke houding af tegen de blanke vrouwen 
en meisjes aan de stranden aan het zonnebaden, die in zo klein mogelijke badpakjes zichzelf te koop 
leggen. Ze steken af tegen deze meisjes zonder badpak die toch ook graag aantrekkelijk zijn, maar 
alleen als ze in een gesloten habaja en sarong lopen. 
 
Zondag, 22 Februari 1948 - Pandansari 
Veel is hier verbeterd, veel moet nog veranderd. Van de rijstoogst wordt 50% verwoest door de 
varkens, 10% door de ratten en 10% door de sprinkhanen. 
Het is een wel heel rumoerige nacht geweest de laatste. De gehele nacht heeft het gehoosd als 
wolkbreuken en de onafgebroken onweersbuien deden denken aan hevige bombardementen die de 
grond deden trillen, gevaar is er hier echter niet bij. Niemand is er dan ook bang voor. Good luck! 
 
Van Zondag 22 Februari tot Donderdag 26 Februari 1948 - Pandansari 
Het is geen gewoonte dat ik enige dagen oversla, maar er gebeurt hier niets. Zondags te kerk, en af 
en toe ’s middags naar de bios of de jongens gaan voetballen. 
Patrouille hebben we niet meer gehad, het is niet zo nodig. ’s Middags en ’s nachts kan het gieten van 
de regen. De kali is gezwollen en dat is wel fijn voor het mandiën. Eerst een stuk stroomopwaarts 
lopen en je er dan in laten zakken. Tegen de stroom op zwemmend wordt men dan toch meegesleurd 
en stroom-af zwemmend met dubbele gang. We hebben er een dam ingemaakt, als je daar overheen 
schiet met de gang van de waterval is dat heel leuk. 
Meestal is de lucht bewolkt, gisteravond ook. De ondergaande zon wist er door te breken en ging 
onder vlak naast de enorme Hama, dit is niet te beschrijven. Goud van 10 tot 24 karaats vlekken en 
strepen tussen de donkere wolken. De Hama was nog nooit zo hoog geweest, hij zweefde boven de 
wolken en kwam tot ver in de hemel.  
Later kwam de zon onder de wolken en werd de hele lucht gloeiend goud. Het was veel mooier dan 
een sprookje, daar kun je alleen maar stil naar kijken. 
Wij hebben wel veel vrije tijd de laatste weken. Sommige onderdelen klagen erover, maar dat hoef ik 
niet te doen. Daar is de Volkskrant en af en toe een stapel van alles en nog wat uit Rotterdam. 
Vandaag kwam zelfs ‘De Linie’ regelrecht van het kantoor zelf, zodat ik vermoed dat het een 
abonnement is voor mij persoonlijk, waarom zou anders ‘De Linie’ aan mij adresseren. Een raadsel, 
maar een prettig raadsel. Het is een door en door katholieke krant en heel vooruitstrevend en 
ontwikkeld, dus ook heel kostbaar (35 cent per stuk). Na Elsevier is het de beste krant in Nederland. 
Onmiddellijk gevolgd door De Volkskrant, wat eigenlijk geen vergelijk is, want Elsevier en De Linie zijn 
bladen van een heel ander genre. Geweldig achteruitgegaan is de Katholieke Illustratie, dat is een 
tienderangs blad geworden. Het kan niet met de tijd mee en dat is in deze tijd al heel verkeerd. Er zijn 
nu een viertal prima geïllustreerde bladen met hoog moraal en toch modern en vooruitstrevend: de 
Christelijke ‘Spiegel’ en vooral ‘Wereldkroniek’ en ‘Vizier’, 2 bladen die uitsluitend algemene 
ontwikkeling beogen. Wat Indië betreft is de Katholieke Illustratie het meest hopeloos. Dat kwam vorig 
jaar al met een verhaal dat nog dwazer was, zodat de baboe denkt dat wij in Holland allemaal een 
grote auto en 4 vrouwen hebben.  
Het is steeds zo geweest. Laatst was er een met een prachtige foto van de Mijnhoopsbaai, werkelijk 
zeldzaam, maar er loopt een soldaat op over een sawahdijkje, in zijn beste pak met alle bags op en 
zonder geweer, terwijl er onder staat; Patrouille. 
Dat is onzin, bestaat eenvoudig niet. Een foto toont de buizen van een waterkrachtcentrale, het 
kunnen ook waterleidings- of gasbuizen zijn. De grootste stommerd van ons had de foto zo genomen 
dat we goed zouden kunnen zien dat ze in 45 graden aflopen en daardoor hun enorme kracht 
ontwikkelen. Dergelijke nutteloze voorlichting is ergerlijk. Dan ‘De Spiegel’, het enige blad dat perfect 
is in zijn steeds 2 bladen over Indië met foto’s die men nergens anders ziet. Foto’s waarin het echte 
Indië zoals het nu is gaat leven en spreken, zelfs voor iemand die het nooit zag. 
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Wij hebben hier allerlei geloven en gezindten, waardoor men elkaar beter leert begrijpen en zeker 
komt te staan in eigen overtuiging. In heel Indië ontmoette ik nooit een ongelovige soldaat. Hier vallen 
alle maskers af en ziet men ieder in zijn ware gedaante, vooral in tijden van gevaar. Later kan men 
dan dat gezicht niet meer verbergen en na 2 jaar probeert ook niemand dat nog. Het vreemdste ervan 
is dat als men de maskers weghaalt, de mensen die eronder zitten veel beter blijken te zijn dan men 
oorspronkelijk dacht. Ook Holland zou beter zijn als men die maskers van schijnheiligheid eens zou 
afzetten. Er zit nog een kant aan, wij hebben meegemaakt hoe langzaam de maskers van honderden 
afvielen. Wij hebben het systeem ervan leren kennen en zien er nu doorheen en dat zal straks in 
Holland heel wat loftuitingen geven. 
Zo uit de BS zijn wij naar hier gekomen. 7 Jaar lang hebben wij geleerd dat er maar 2 soorten mensen 
zijn, 1 die God dient, de ander die hem niet dient. En dat alle mensen die Hem dienen hun goed en 
kwaad hebben, maar altijd ook na een fout weer bij Hem terug komen. Of ze dat nu doen aan het 
tabernakel of door de Bijbel, door de Boeddha of Allah, als ze het uit volle overtuiging en eerlijk doen, 
dan maakt het weinig uit. Degenen die niet katholiek zijn, dat is hun schuld niet en God die 
rechtvaardig is zal dat ook niet vragen, als ze naar beste weten en kunnen geleefd hebben. Daarom 
ergeren wij ons aan de manier waarop de bladen van verschillende richtingen elkaar op alle 
onbenullige punten aanvallen. Zelfs de geestelijken kunnen het niet laten, alleen de dominee en pater 
die hier als veldprediker en aalmoezenier werken, begrijpen dat ze er alleen komen als ze samen 
werken en…..Henri de Greve. Als eerst de katholieke bladen en pastoors zijn voorbeeld eens volgden, 
wat zou Nederland dan al een stuk beter zijn. Dan zouden de protestanten zeker volgen. 
Het is veel waard als men bladen van alle richtingen krijgt, daardoor leert men elkaar begrijpen. 
Langzaam meer en meer want aan een eind komt men nooit. Naast al die leerzame en soms ook 
ergerlijke bladen is nog een soort en niet het onbelangrijkste. De amusements- en sensatieblaadjes, 
want daar wordt toch altijd het eerst naar gegrepen. Ze kunnen goed zijn, maar ook het gemakkelijkst 
bederven. Veel krijgen wij het Belgische ‘Okido’. Echt gezellig, vrolijk en onbezorgd. De ‘Uitkijk’ is ook 
nog leerzaam, meer sensatie dan moppenblad en dan is er nog de beruchte ‘De Lach’. Die heeft de 
onhebbelijkheid bij iedere mop te zetten waarom die lachwekkend is. Dat geeft een idee alsof ze erop 
rekenen dat hun abonnees te stom zijn om hun moppen te begrijpen, wat voor de abonnee niet erg 
prettig is. Een jongen die zegt liever een meisje in lange kousen als badpak te zien, is een huichelaar, 
maar ‘De Lach’ ziet niet eens kans nu hun blote dames aantrekkelijk voor te stellen. 
In alle amusementsblaadjes ziet men ze. Daar steekt ook niets in, zo’n prentje van een leuk meisje en 
aardig figuurtje, welke man vindt dat niet mooi? In ‘De Lach’ worden ze tè duidelijk tentoongesteld om 
te prikkelen en dan is er niets meer aan. Iemand die persé iets verkeerds wil, neemt liever iets levends 
dan zo’n dode prent. Néé, dat blad is lang niet meer zo gevaarlijk als voorheen, het is te onbenullig 
geworden. 
Al met al echter zijn de bladen na de oorlog veel kritischer geworden, veel vooruitstrevender, feller en 
moderner, vooral de gelovige. Als de kranten de geest van het volk weergeven is dat toch door de 
oorlog heel wat vooruit gegaan. 
 
Donderdag, 26 Februari 1948 - Pandansari 
Willem stuurde vanmorgen een stapel ‘Nieuw Cheribon’-kranten op, gewijd aan de herdenking van het 
2-jarig bestaan van ‘W’-brigade. Dat is voor ons vrijwel ongemerkt voorbij gegaan. Van iedere com-
pagnie is er een afgevaardigde geweest maar dat was ook alles. 
Het gaf dan ook wel wat hilariteit dat een van de E.M. ons nog aan de herdenkingsbladen moest 
helpen, al vonden ze het allemaal prachtig. Ze waren dan ook dadelijk vertrokken. Maar uit het oog uit 
het hart schijnt voor het leger ook al te gelden. Zolang wij hier zitten zijn we nl. geen ‘W’-brigade, maar 
staan alle acties regelrecht onder de ‘B’-divisie. Het is echter slechts uit tactisch oogpunt daar de 
brigade heel in het Chirilandse zit en het gebied Pekalongan ver van iedere brigade afzit, nl. 150 km 
van de ‘W’- en ruim honderd van de ‘T’-brigade. Toch was het wel zo leuk geweest als de officieren in 
Cheribon eens wat minder aan zichzelf hadden gedacht. De meesten van oude onderdelen zijn er uit 
en hebben plaats gemaakt voor anderen. Van de oude Tjiandjoerse-glorie is niet veel meer over.  
De dominee kwam ook nog even aan vandaag, die had al een hele consternatie verwekt. Hij had 
verteld volgens de jongens: “Over 2 maanden zitten we in Buitenzorg”. Weer echt een streek van 
hem. Hij had verteld “buiten de zorg”. Hij had eerst nog steeds gedacht dat we niet voor september 
aan aflossing toe waren maar is toch ook zeker van juli. Definitief echter komt men nooit iets aan de 
weet. Zelfs generaal De Waal weet dat niet, alleen dat hij zelf tegen juni met pensioen naar Holland 
gaat. 
De dominee konden wij meteen feliciteren, hij is majoor geworden en heeft het verdiend. Er is geen 
gebrek aan katholieke geestelijken, wel aan protestante. Onze dominee heeft behalve II-4 dat hij vast 
niet verlaat, ook de W-brigadestaf en I-II, wat veel te veel is. I-11 echter krijgt over enige tijd de alom 
bekende ‘Frits de Zwerver’ van de KP en treft het met zo’n kei.  
 
Vrijdag, 27 Februari 1948 - Pandansari 
Weer eens patrouille gehad, nachtpatrouille van 3.30 – 7.00 uur, lichte maan, lekker koel in de 
morgen, loopt prettiger dan midden op de dag. Het ging dan ook vlot, al was het stoer heuvelterrein en  
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de 12 km waren ongemerkt om. Nergens iets te beleven op een tiental wilde zwijnen na, die vlug de 
benen namen. Het was geen moeite meer om nog te gaan slapen. Kan ik toch niet als het eenmaal 
licht is. Het was ook een mooi heldere lucht met volop zon (mooi fotoweer), daar mankeert anders de 
laatste tijd nogal wat aan. Cor wil ook graag wat foto’s hebben en hij heeft filmpjes onderweg. Nu heb 
ik hem een van mijn filmpjes gegeven, ik heb er zelf al een afgedraaid hier. Als nu aanstonds zijn 
pakje komt zitten wij misschien weer ergens anders. Zo is hij geholpen en ik hoef het filmpje niet meer 
te bewaren, wat in de tropen altijd riskant is en heb weer plaats voor iets anders. Wij hebben weer wat 
mooie plekjes opgezocht om foto’s te nemen, dat is mooi maar moeilijk. Java is mooi, maar van weinig 
plekjes is een goede foto te maken. 
Goede foto’s maken is zeker even moeilijk als een schilderij. Als je zo met tweeën er op uit bent, ziet 
men eigenlijk pas het best hoeveel moois er hier wel te genieten valt. Op patrouille is er geen tijd voor 
en worden meestal de mooiste plekjes voorbij gelopen omdat daar niets te zoeken is. 
Later ben ik een lampje gaan fabriceren waar ik nu veel gemak van heb. Als ik geen zin heb in lezen 
of schrijven, zit ik wat te knutselen. Laatst 2 kapotte vulpennen, voor 2 kwartjes een gummizakje 
gekocht, wat knoeien en overzetten en nu heb ik 2 goede pennen. Mika wordt in kokend water zacht. 
Zo is een plaatje stevig mika verbogen tot een deksel van een dropdoos die nu een goede huls voor 
mijn horloge is op patrouille. En nu heb ik een goed lampje waar ik bij kan lezen en schrijven van een 
kaasblikje en een dito van melk. Met een draaiertje is het hoger en lager te stellen. Een 
petroleumlampje met een vlam als een goede kaars. Sommigen mogen dan al eens scheel kijken 
naar dat gepruts, zelf vervelen ze zich, terwijl ik altijd tijd te kort heb. En nu komen ze ook om lampjes 
bedelen. 
 
Zaterdag, 28 Februari 1948 - Pandansari 
Een zwaar geklop van bamboe maakte mij wakker, ik de pé in. 
 ”Waren die jongens zeker bezig aan de klopinstrumenten om de varkens te verjagen”. Toen ik uit bed 
sprong bleek het de kampong te zijn die met man en macht een groot hek opbouwden naast het huis 
van de Loerah.  
Het was trouwens 9.00 uur. En om 21.00 uur was ik al naar bed gegaan. Ook al had ik dan 2 uur 
wacht gehad, het was toch tijd genoeg. Tot volgende keer maar weer. 
 

Inlanders bouwen als geschenk een pagger (bamboe-omheining) in ons kamp te Pandansari. 
 
Zondag, 29 Februari 1948 - Pandansari 
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 en tèveel 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. 
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Het was wel duidelijk dat het volk rust en orde wilde en ook dat ze van de Republiek niets te ver-
wachten 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 was 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. De mensen wisten wel dat bij een patrouille ge-
roepen 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 toch 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 onschuldige mensen vielen. Er 
zijn korpsen die daar uiterst voorzichtig mee waren. Die hebben zeker driemaal zoveel gesneuvelden 
terwijl wij 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 tè 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 overal worden ze op de 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. Een 6 á 7-jarige propaganda tegen de blanke was ook niet zomaar ver-
geten, 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. 
Van de week had de keuken nogal moeite om aan eieren te komen. Nu zijn er eieren genoeg hier, 
maar die bracht men naar de pasar waar ze meer krijgen, al is de vastgestelde prijs 25 cent. De 
adjudant naar de Loerah; “ Als er geen eieren komen gaan wij hier vandaan.” Het liep meteen storm, 
dat bewijst genoeg dat men de soldaten niet meer wil missen. Ook is men nu al 2 dagen bezig een 
groot stevig bamboehek om ons kamp te maken. Een vrijwillig geschenk van de omliggende 
kampongs die er allen aan mee werken. Als nog ergens rampokkers opereren komt men ons meteen 
waarschuwen. Eindelijk is geluk en vrede teruggekeerd in de kampongs, de belanda’s hebben het 
volle vertrouwen. Heel lang was men bang dat wij nog eens zouden verdwijnen, het volk was niet 
zeker. Nu rekent het erop dat wij de rust in de hand hebben en is er blij mee. Daarmee is ook de 
blijheid en vrolijkheid van dit volk weergekeerd. Het daverend gejuich langs de weg waar wij maar 
passeren, moet men dan ook niet alleen aan dankbaarheid toeschrijven, dat zou gauw vervelen. Men 
juicht meer van louter blijheid en vrolijkheid, zoals wij voorheen wel vrolijk wuifden tegen 
vakantiegangers. Het laatste is immers nog beter dan het eerste. Het volk kan weer vrolijk zijn, we 
hebben niet voor niets gewerkt. 
 
Maandag, 1 Maart 1948 - Pandansari 
Met 10 man en de administrateur van de Loerah gingen we er vanmiddag op uit; ‘varkensdrijfjacht’. Bij 
de Loerah van een kampong werd gestopt. Wij moesten binnen komen en grote trossen pisangs en 
schalen pinda’s werden aangedragen. Vrouwen en kinderen gluurden stiekem om de hoekjes. De 
tong-tong dreunde om de mannen te roepen. Van alle kanten kwamen ze aanzetten en er werd een 
plan opgesteld. De drijvers zouden met veel geschreeuw en met honden het wild in onze armen 
drijven. Erg veel animo bleek er echter niet te zijn, tot tenslotte de aap uit de mouw kwam, ze durfden 
niet! Wilde varkens hebben altijd nog een groter respect dan de inlanders, het is bijna onmogelijk ze te 
zien. Nu bleek dat ze tegenover de inlanders minder beleefd zijn en er zelfs de onfatsoenlijke manier 
op na houden deze op de meest kwetsbare plek, tussen de benen, te bijten. Dat was in een jaar al 3 
keer gebeurd zodat ze niet veel voor het drijven voelden. Toen werd het volgende besloten, 6 man 
gingen met de drijvers mee, 4 in linie om ze op te vangen. Als een wervelwind verspreidde zich het 
gerucht van de jacht door de hele verre omgeving. Ik was ook bij de opvanglinie en ging in opmars 
naar het punt dat op de kaart was aangewezen. Achter ons klonk al het geschreeuw en geklop op 
holle bamboestaven van de drijvers in het bos. Onze linie kreeg een tegenvaller, waar volgens de  
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kaart grote sawah’s moesten liggen, was een al jaren niet beplante helling met hoog alang-alang. 
Hopeloos om de zwijnen in op te vangen. Bovendien lagen er 3 kali’s tussen, klein maar als een 
dichte moerasgordel. Ik zocht toch een plaatsje in een lage boom, om zo de beesten nog door het 
hoge gras te zien komen, al zag ik er al niet veel heil meer in. Het terrein liep af naar de kali, aan de 
andere kant weer op tot het bos, waar de drijvers al uit kwamen onder luid gejoel om de beesten 
schrik aan te jagen. Ik zat zo tussen 2 takken dat ik goed kon vuren in de richting waaruit de beesten 
moesten komen. Ik zat nog geen 5 minuten of nog geen 10 meter achter mij ging het gras wild heen 
en weer, om uit je vel te springen. Op nog geen 10 meter zat ik daar van een groot zwijn, terwijl het 
beest rustig weg kuierde onder 2 meter lang liggend gras door. Hopeloos om op te schieten, 
bovendien kon ik mij niet draaien en moeilijk over mijn schouder gaan schieten. Nog geen 2 minuten 
was het bewegen van het gras opgehouden of even ernaast klonk een zacht geknor. Ik keek pal in 
een grote spitse kop met kleine felle oogjes en een paar grote tanden flikkerend in de zwarte kop. Dat 
was te mooi om te laten gaan op 15 meter. Voorzichtig draaide ik mijn bovenlichaam, voor zover als 
het ging en bracht mijn geweer in de aanslag, hopeloze houding, half gedraaid, geweer aan de 
linkerschouder, zeker 50 graden naar rechts geweerd, kijken met linkeroog. Ik waagde het erop dat ik 
hem in het vizier had en met een zware slag dreunde de dum-dum eruit. Een luide gil van het grote 
monster, een sprong van 2 meter, geritsel onder het alang-alang, en het was weer stil, het gras 
bewoog ook niet meer. Zou hij stil liggen en dood zijn? Ik wilde nog stil blijven zitten en wachten op de 
drijvers, maar die trokken langs de kali. De zaak liep in het honderd. Dat was geen wonder. Zo’n jacht 
vraagt veel organisatie, maar als je in een half uur alles moet afspreken in een taal die van beide 
zijden maar heel gebrekkig gesproken wordt, dat valt dan niet mee. Bovendien hadden wij ons totaal 
in het terrein vergist door de verouderde kaarten die heel dikwijls moeilijkheden geven. Met 13 man 
werd nog gezocht naar het beest waar ik op schoot, maar of het weggekomen is of onvindbaar onder 
de dikke graslaag, wij vonden niets meer. De groep viel uit elkaar, de drijvers hadden beesten genoeg 
gezien. Overal was het zo’n ondoorzichtige warboel dat ze overal gebleven zouden kunnen zijn. Met 3 
man ging ik er nog een tijdje op uit. Alles was in groepjes uiteengevallen en de inlanders werkten met 
mij mee. Ik stelde mij op aan de kleine kali terwijl enkelen door het dichte struikgewas drongen om het 
beest dat er in moest zitten eruit te jagen. Af en toe verplaatsend, af en toe wadend tot over de knieën 
door het water of de modder. Soms plotseling wegzakkend of kruipend door dichte doornstruiken of 
kleine palmen met een halve decimeter lange vlijmscherpe naalden, zo zochten wij alles af, niets te 
vinden. Later door struikgewas en hoog alang-alang. Daar wemelt het van nesten en varkenspaden, 
maar geen beesten, al wemelde het van sporen die nog geen halve dag oud waren. Ik moest eraan 
denken hoe ik nu als de grootste vrienden in mijn dooie eendje met enige inlanders rondzwierf, waar 
ik 2 weken terug nog voor geen goud alleen erop uit gegaan zou zijn en helemaal niet zonder iedere 
inlander op veilige afstand te houden. Tenslotte kwam toch alles weer bij elkaar, de buit was nihil.  
Enkele jongens waren er voor nog een paar uur alleen op jacht te gaan. In stelling zitten en stil 
wachten tot de beesten aan het trekken gaan. Dat is bijna altijd tussen 17.00 en 18.00 uur, al is het nu 
niet de beste tijd omdat het nat is en de beesten overal eten en drinken kunnen vinden. In de droge 
tijd gaan ze tegen 17.00 uur op zoek naar natte plaatsen waar ze kunnen drinken en in de grond 
wroeten. 
Kees Groot, de kok, wist een goed plaatsje. Het hele ploegje zou mee, op 2 na. Die zeiden: “Wij gaan 
naar huis”, en keerden om. Nog geen 10 stappen gedaan of een viel ons af en volgde hen. Even later 
weer een en zo nog 2, tot wij nog met 4 over waren. 4 Hadden zich lelijk beet laten nemen, want de 
eerste 2 waren niet van plan om naar huis te gaan, dat was aan hun gezicht wel te zien. Het zijn 2 
vaste jongens die wisten waar ze heen wilden. Wij aan de tippel, Kees wees de weg, maar het duurde 
nog wel even en ik begon bezorgd te worden. Met mijn Jappenlaarsjes was ik niet tegen een mars 
opgewassen en zeker niet na het geplons door het water en de modder waarbij de laarzen steeds vol 
stonden. Tenslotte bleek wel dat Kees hopeloos met de weg in de war was en op een heel andere 
kampong aanliep dan de bedoeling was. Toen maar weer langs de kortste weg terug. Door kali’s, 
glibberpaadjes en lange steile hellingen kwamen wij tenslotte thuis. Het was even een patrouille van 
11 kilometer geworden. 
Een mooie middag geweest, al waren we best vermoeid, maar dat mag niet hinderen. Het was weer 
eens iets anders dan patrouille. 
 
Dinsdag, 2 Maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen verscheen een kleine pantserwagen met een luidspreker op de pasar, die een uur lang 
muziek gaf en daarna een rede hield in het Maleis. Veel was er voor ons natuurlijk niet te verstaan, 
alleen de aanhef; “Soedara, Soedara”, en af en toe Djokja of Djakarta (Batavia). Een propagandarede 
voor de bevolking die veel goed doet. Het volk is de mooie redes beu. De Hollandse redes zijn niet zo 
hol als die van de Jappen en de Republiek, ze worden gevolgd door daden. Ze geven richtlijnen voor 
de arbeid, wederopbouw, verbetering voor de landbouw, distributie en al zulks meer, zodat het volk 
weet waar het aan toe is om het zo gauw mogelijk goed te krijgen en dit zo graag extremistische volk 
kan soms geweldig eensgezind zijn. Als ze het bijvoorbeeld allemaal beter krijgen door zich stipt aan 
de distributiebepalingen te houden, dan doen ze dat ook zeker en zullen niet smokkelen. Natuurlijk 
laat men in zo’n rede goed uitkomen hoeveel beter men het nu wel heeft dan onder de Republiek en  
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dat men daarom als er stemming komt maar niet voor de Republiek moet stemmen anders komt die 
ellende weer terug. Maar dat is politiek en ons goed recht en als het erom gaat door giften, beloften en 
propaganda de bevolking te winnen dan is de Nederlander onovertroffen.  
 
Woensdag, 3 Maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen even naar de stad geweest. Het leek er wel een braadoven, zo bloedheet heb ik het in 
Indië nog niet meegemaakt. Op wolkeloze dagen in de natte moesson komt dat meer voor. Boven-
dien is het hier nogal heet al is het zeker nog geen 100 meter hoog. De wind kan hier onbelemmerd 
komen en ten tweede zitten wij nu al ruim 2 jaar in de tropen en dan is de warmte slechter te 
verdragen dan het eerste jaar. Waaruit men echter weer niet moet opmaken dat die hitte dan toch wel 
erg is, want zo is het ook niet. 30 Graden is in Holland behoorlijk heet, hier beslist koel en toch is hier 
de grootste hitte minder hinderlijk dan 33 graden in Holland, ook voor ons nog. 
‘s-Middags naar de film. Het goot van de lucht maar dat mocht niet hinderen. De kampongbevolking 
keek met grote ogen naar die malle belanda’s die onder grote jassen, op een auto die de dikke laag 
water op de weg in 2 grote bogen uiteen deed stuiven, het hoogste lied uitbrullend, langs de weg 
stoven. Dat is altijd zo, er wordt nooit meer gezongen dan wanneer het regent, dat schijnt de Holland-
se uitgelatenheid boven te brengen. 
Toen het halfweg droog werd, ging het hele zootje rechtop in de kleine bak staan die met een flinke 
vaart langs de weg stoof, hotsend en springend door de vele kuilen. Allen aan elkaar vastgeklampt 
zodat het hele stel weleens gevaarlijk overhelde in een scherpe bocht, maar dat mocht niet hinderen. 
De juichende menigte werd met indianengehuil teruggegroet zodat het terug gewoon storm liep op de 
weg van juichende menigte. Zelfs de bruine schonen stonden te dansen. Dat zulke hoge toeans zo dol 
kunnen doen vinden ze geweldig zodat ze juichten dat het een lieve lust was. Waardig knielende 
hadji's, glunderende oude vrouwen en de rest gillend van: “Tabé toean, tabé doré toean”, soms zelfs;  
“Hamat djalan” (goede reis). Zelfs de mooie meisjes in de kali vergaten dat ze hun volle maagde-
lijkheid tentoonspreidden en richtten zich onbewust in volle lengte uit het water op om te zwaaien, er 
niet aan denkend dat er 2 jaar tropenbloed door onze body vloeit. Eenmaal uit de kam-pongs vandaan 
op de open vlakte juichte de ondergaande zon mee. Enorme stapelwolken boven de grauwe bergen 
stonden in vuur en vlam. Van oost tot west waar de zon wegzonk en de slanke (hamat) met vuur 
omhulde. Een machtige middag met een heerlijke avond. 
 

Donderdag, 4 Maart 1948, - Pandansari 
Vandaag weer eens patrouille gehad. Dezelfde door bergen en ravijnen van de 17

e
 van de vorige 

maand. De wegen waren hier en daar aardig opgeknapt en meerdere sawah’s bewerkt. Hier en daar 
was men aan het huizen bouwen. Dat doet ook altijd de hele kampong gezamenlijk, zoals bijna alles. 
Daarom heeft men hier niet zozeer rijke en arme mensen, maar veel meer rijke en arme kampongs. Al 
blijven er wel altijd de mensen die door stand hoger staan en dit dikwijls uitbuiten om daar geldelijk 
beter van te worden. Dit alles doet sterk communistisch aan en is hier toch meer dan 2.000 jaar oud, 
hield Amerika daar maar wat beter rekening mee. 
Ik kan best voelen langzaamaan meer op oude krachten te komen. Het was een stevige patrouille 
maar erg vermoeid was ik geheel niet en na een kwartier was ik het helemaal vergeten. De veerkracht 
komt terug en dat is de hoofdzaak. Kracht betekent niet veel, uithoudingsvermogen en veerkracht 
heeft men hier het meest nodig en daar doet deze tijd geweldig goed aan. Om gezondheid op te doen 
liggen wij hier ook als in een sanatorium. Zo goed en de dienst is ideaal, nog nooit zo goed geweest 
en het was hard nodig. Het gevolg is dat ook de stemming prima is en daardoor de kameraadschap 
van de opmars af is, die altijd prikkelend geweest is. Als een grote familie waar men elkaar door en 
door kent en het meest elkaars fouten ziet. Ook dat is de laatste tijd prima. 
 
Vrijdag, 5 Maart 1948 - Pandansari 
De eerste vrijdag van de maand en omdat er tegenwoordig niet veel dienst meer is had de pater de 
compagnies verzocht te maken dat zoveel mogelijk jongens naar de kerk konden. Het is weer eens 
wat anders en zodoende ging van ons peloton iedereen, het halve peloton ongeveer. De mis was in 
de kapel van het ziekenhuis in Pekalongan en van ons peloton waren er evenveel als van het hele 
bataljon.  
Na afloop Shiangh, onze Chinese soldaat even bezocht. In het ziekenhuis keek men nogal op van 
zo’n ploeg bezoekers voor één man. Dat gebeurt niet vaak en dan nog voor een Chinees, maar 
Shiangh is een geschikte knaap.  
Om 17.00 uur, er waren weer jongens op varkensjacht, plotseling een schot, als altijd allen naar 
buiten. Op de heuvel bij de Chinese graven stond iemand te wuiven en heel zacht drong zijn 
geschreeuw tot ons door, “stok en mes”. Dat gaf actie, 2 jongens, 2 djongossen en zelfs de baboes 
waren zo enthousiast dat er 4 meegingen. Even later goot het van de lucht, drijfnat kwam het stel 
terug. De baboes woedend dat ze beduveld waren, want ze hadden helemaal niets. “Wij hebben toch 
niet geroepen dat wij een varken hadden”, zei kleine Kees doodleuk, “alleen was een mes en een stok 
gevraagd”. De hardlopers werden danig gepest dat ze er zo ingetuind waren. 
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Sjïa Tjip Shiangh, Batang-Pekalongan, destijds was hij onze Chinese Informant-Tolk. 

 
Zaterdag, 6 Maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen met de auto naar Pekalongan geweest en daarna naar Kedoengwoeni. Dat was eigenlijk 
hoofdzaak want in de stad had ik niets te zoeken. Bij de foerier het een en ander ruiken. Een sport-
broekje ophalen van de kleermaker. Zondag met verlof naar Bandoeng, dan moet alles in orde zijn. ’s 
Middags alvast wat pakken, daar was ik om 19.00 uur nog druk mee bezig toen er een auto aankwam 
met…… onze ogen en mond vielen stomverbaasd open: een cabaret! De ‘Spelbrekers’ van Truus 
Koopmans, 2 jongens en een meisje (Hetty Blok). Geen duf geworden verindischt Hollands meisje, 
maar zo’n doodgewoon levenslustig grietje als er in Holland duizenden zijn, maar zoals wij er in de 2 
jaar geen 5 zagen en zeker niet zomaar in onze rimboekamer tussen de bedden en de klamboes, de 
wrakke stoelen en oliepitjes. Ik schoof de pak kerrie wat aan de kant, de jongens de tafels weg, 
olielampen en pitjes opgesteld en afwisselend gaven 2 jongens of 1 meisje hun liedjes met een 
zeldzaam mooi spel en tintelend van vrolijkheid. Een zeldzaam uurtje, een prachtafwisseling. Dat is 
wat wij nodig hebben maar de meeste artiesten treden alleen op op het grote stadstoneel, maar deze 
3 trokken van post naar post tot op de meest afgelegen plaatsen. Met zo min mogelijk bagage zonder 
decor. Ze hebben het niet nodig. Hun spel komt tussen veldbedden en olielampjes even goed uit als 
op het grote stadstoneel. Want zo’n spel doet de omgeving vergeten. Een Hollands meisje dat dag 
aan dag reist, trekt en speelt in allerlei kamers en langs hopeloze wegen waar ze doorheen 
gerammeld wordt en zwart van stof uit eindigt. Dat is al een prestatie waar men respect voor kan 
hebben.  
 
Zondag, 7 Maart 1948 - Pandansari 
Als iedere zondag gingen we vanmorgen naar de kerk maar voor ons meteen om in de stad te blijven. 
De spullen werden afgezet bij het doorgangshuis. Uit de kerk met Cor even een straatje omgelopen. 
Toch anders dan normaal. Dan is het met vast doel, anders gaat men niet naar de stad en met aan de 
auto gebonden tijd. Nu hadden wij de tijd helemaal aan onszelf. Zodoende liepen wij ook net als 
anders snel de grote postweg langs. Op ons gemak viel het mij op hoeveel van de eertijds verbrande 
winkels al weer hersteld en in opbouw zijn. De winkels zijn van boven nog in aanbouw of ze liggen al 
vol en men handelt druk, dat is Chinees handelen en leven. Vangt men een deel van een Chinees 
gesprek op, gaat het bijna altijd over geld. Even in de kantine opgestoken en daarna ons bed 
opstellen, wassen en eten. ’s Middags met Cor en Jan de stad in zonder bepaald doel, zin om binnen  
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te blijven hadden wij ook niet. Vreemd, zo gauw een mens zich aanpast. Pandansari leek al heel ver 
weg. Wij waren vrij en echt met verlof, al liepen wij dan ook nog in het zo bekende Pekalongan. Even 
opgestoken in een ijssalon. Nog nooit heb ik op Java zulk goed ijs gehad als in deze deftige kleine 
zaak in Pekalongan, die uitpuilt van het fijnste koek en gebak. 1,25 kostte het ijs in platte kelk, dat is 
goedkoper dan waar ook. Wiet (Louis v. Zwieten), een van onze korporaals die nu in de bakkerij staat, 
moest een filmpje halen. Dat gaf ons meteen een doel zodat wij maar even meeliepen. Ik had een 
fototoestel geleend die van een filmpje 16 foto’s kon maken. Daarvan ligt ook een film bij de fotograaf. 
Dat moest ik even bekijken om de belichting ervan te weten. Het waren de kleine eethuisjes met de 
mooi lachend lonkende meisjes. Leuk om naar te lachen, gevaarlijk om aan te spreken. Ze zijn niet 
slecht, maar die belanda’s vinden ze zo mooi en rijk. De korporaal was enthousiast over zijn foto’s, 
gemaakt met een perfect toestel dat hij nog niet kende. Ze waren ook prima. Foto’s verzamelen is 
voor ons belangrijker dan acties. ’s Avonds naar de film, zo was ook deze dag weer om. 
 
Maandag, 8 Maart 1948 - Verlof naar Bandoeng 
Om 4.00 uur werden wij gewekt, vlug pakken, wassen en eten en om 5.00 uur zaten wij op de auto’s, 
op weg naar Tegal. 
Onze bedden en dekens bleven achter, die zijn alleen in Pekalongan nodig. Wij hadden stevige 
bagage aan een big bag met 30 kilo suiker. In het doorgangshuis was een van onze ID-mannen.                   
Die vertelde dat de suiker in Bandoeng 4 gulden de kilo moest zijn, hier op de pasar is ze fl.1,20.                 
Wij gistermiddag vlug naar de pasar en ieder een mandje met 10 kilo gekocht. Die jongen was ook in 
het Tjiandjoerse geweest en er is nu eenmaal geen plaats ter wereld die ons meer interesseert dan 
die waar wij onze mooiste en belangrijkste tijd meemaakten. Daar waar die eeuwig grootste en 
machtig mooie Gedeh ten hemel torende en vrolijk wuivend volk langs de wegen lacht, gelukkig en 
blij. Volgens hem moeten in Tjiandjoer heel wat soldaten liggen waar er omheen niets dan een peloton 
op patrouille is. Tjikalong is een broeinest van rampokkers. Subari, eens onze sterke kracht, is naar 
Tjiandjoer uitgeweken, de grond werd hem te heet onder zijn voeten. De soldaten in Tjiandjoer lopen 
geen patrouille, ze rijden alleen af en toe met een carrier rond. Wij weten te goed dat het niet het 
minste effect geeft. Enige tijd geleden stond er in de krant hoe op weg van Tjiandjoer naar de 
onderneming de inspecteur van vader was doodgeschoten. 50 Man openden plotseling hevig vuur op 
de 4 auto’s. Wij begrepen dat toen niet. Bijna 4 maanden was het ons gebied en zwaar maar prachtig 
werk hebben wij daar gehad. Toen de ‘W’-brigade er wegtrok, was het er ook rustig. Als er nu zulke 
bendes opereren klopt er iets niet bij de tegenwoordige bezetting.  
 
In het gebied waar voorheen 1-4 zat, is een auto op klaarlichte dag door een groep als politie geklede 
personen aangehouden. Uitgeplunderd en de inzittenden vermoord. Dit is iets anders, zoiets is niet 
altijd te voorkomen. Het is trouwens geheel niet uitgesloten dat het werkelijk politie geweest is, dat zijn 
ook inlanders en niet altijd onder controle te houden. Dit land is zo onmetelijk groot. In geen land heeft 
men de misdaad volkomen in de hand en dus zeker niet in dit land waar men een moord nauwelijks 
belangrijk vindt. Grote rampokbendes zijn echter te voorkomen. Wat in Tjiandjoer gebeurt hoeft niet en 
het is hard als men 8 maanden er alles voor heeft over gehad om de rust te herstellen. 
Maar wij waren op weg naar Tegal, in het donker, over de nu geheel opgevijzelde brug bij Tjomal.             
Na een paar binnenwegen kwamen wij weer op de grote weg. Overal liepen al de pikolandragers en 
reden de ossenkarren, alles op weg naar de sawah of de pasar, de koele ochtend benuttend.                          
 
In gloeiend rood rees de zon op in het oosten en kleurde de slanke Hamatkegel in paarse mantel.               
Het was volop dag toen wij het station in Tegal opstapten. Koelies namen de bagage aan en sjouwden 
het voor ons uit. Wij kwamen terecht in een wagen met degelijke banken voor 2 personen. Steeds 2 
aan 2 tegenover elkaar, aan weerszijden met een pad in het midden. Zo zijn alle treinen hier, 
berekend op lange zitten en het klimaat, zodat ze zowel met raampjes als zonneluikjes zijn af te 
sluiten. Van voor naar achter door te lopen en voorzien van restauratie. Het was 7.00 uur en even 
later rolde de trein traag het station uit. Nauwelijks sneller dan de treinen in Holland vlak na de 
bevrijding. De eerste halte was Brebes en zo reeg het ene stukje zich aan het andere, zoals bij het 
ene na het andere stationnetje gestopt werd. Alles met het ijzige oosterse geduld. Om 10.30 uur 
rolden wij Cheribon binnen. Daar kwamen de verlofgangers van de W-brigade erbij en raakte de trein 
behoorlijk vol, vooral burgers voor Batavia. Militairen hadden hun eigen wagens. Weer rolde de trein 
traag door de hete vlakten, bij ieder stationnetje stoppend. Daar kwamen legers venters langs de trein 
met kroepoek, djeroek, sigaretten, kretek, limon en ijs, ook met eieren en gebraden kippenboutjes.               
De meesten met een bordje dat ze vergunning hadden maar velen hadden dat niet. Als ze voor door 
het personeel werden weggejaagd, doken ze achter weer op. Bij bijna ieder station stapten wij even 
uit en liepen even wat heen en weer. Zo deden de meesten en als eindelijk de stationschef, kompleet 
met rode pet en pannenkoek floot, was er nog tijd genoeg om in te stappen voor de trein een beetje 
op gang was. Als een eindeloos staalrechte lijn verdween voor en achter de rails aan de horizon, 
trillend van de hitte. Zover het oog reikte strekten de eindeloze vlakten zich uit, een groene deken van 
jonge rijst, doorsneden door waterlopen en kalies. Zeldzame kampongs als donkere vlekken ertussen. 
Vreemd omdat men er tevergeefs palmen in zocht, kokospalmen, die overigens nergens in een  
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kampong ontbreken. Hier en daar langs de lijn liepen kleine jongens met groepen schapen of ossen te 
weiden. Langs de hele trein gilden ze: “Tabéh toean”. Ze sloegen er echter niet de minste aandacht 
op of ze teruggegroet werden. Zagen ze het, dan negeerden ze het evengoed, ze keken alleen de 
trein langs in de hoop dat er wat voor hen uit zou komen. En gooide er iemand een sigaret of zo, dan 
kwam er nog geen vonkje angst in die ogen die niet voor verandering vatbaar schenen. Diep en 
donker waren ze als de inktzwarte duisternis van een angstaanjagende spelonk. Heel die eindeloze, 
troosteloze vlakte zonder begin en zonder eind lag er, in eeuwigheid hetzelfde als het dreinende 
cadans van de wielen. 
Ze keken de gever niet aan, raapten op wat er kwam en vochten erom, om vlug uit te kijken of er meer 
kwam. Donkerbruin verbrande, naakte kinderen, temidden van de eindeloosheid. De meesten namen 
alleen nog de moeite “Kassi-kassi toean”, te roepen (geven). Weerzinwekkend bruin goedje, nog jong, 
maar ogen gruwelijker als van beroepsmoordenaars. Ik kan mij indenken dat mensen met zulke ogen 
in staat zijn uitsluitend voor hun plezier mensen zo gruwelijk mogelijk om te brengen.  
Eindelijk kwam de enorme kali, de Indramajoe en even later Djatibarang, om 11.30 uur. Weer schoof 
de trein door, arm en ellendig waren de mensen al van Cheribon af. Gek, want de streek zag er wat 
huizen en land betrof niet minder uit dan Pekalongan. Ook dat werd minder, de huizen werden kleiner, 
krotten en hutten. Soms, ten laatste, minder dan de gemeenste varkenshokken, zelfs zonder begroei-
ing erom. Zo open en bloot in de brandende vlakte. Ook de rijst werd minder groen, schraler en 
slechter, verdween soms geheel om plaats te maken voor kale vlakten met sawahgras waar grote 
harde buffels op graasden. Met overal grote open stallen waar de beesten konden schuilen tegen al te 
brandende zon. Nog verder wisselden sawah’s af met stinkend moeras, waar armelijke naakte 
mensen en kinderen door de grijze slik rond kropen om de krabben en vissen eruit te halen. Ook dit 
verdween, het terrein begon licht te golven. Op de ruggen strekten zich eindeloze bossen uit, 
kilometers ver, rubber en kapok en tussen smalle slingerende linten van sawah’s, hier en daar ook 
een djatibos.   
 
16.00 uur, Tjikampek. Uit de trein, vlug naar de ander, een goed plaatsje veroveren. Onze eerste trein 
van 30 wagons schoof langzaam door naar Batavia en wij zaten nu in een van 6 wagons met 2 zware 
berglocomotieven ervoor, om ons hoog de bergen in te sleuren naar Bandoeng. Moe, loom en 
vervelend, als de kruipende trein en het eindeloze landschap, waren wij geworden. Stampend van 
kracht schoof onze nieuwe trein weg met flinke gang, dat maakte ook ons weer wat levendiger. Snel 
schoven wij door de heuvels de bergen tegemoet. Langs djatibos van door diep uitgegraven gleuven 
in de heuveltop, of over hoog opgeworpen dijken, door de dalen langs steile wanden aan de ene en 
diepten aan de andere kant. De mensen gingen er beter uitzien en meer en meer veranderden de 
huizen tot de mooie Soedanese huisjes met dakpannen, voorgalerij op palen gebouwd met een vijver 
ervoor en allen dicht opeen gebouwd. Bossen en sawahterrassen wisselden af. Ons oude geliefde 
Soedan, maar zo vreemd! Het is alles Hollands gebied, hoe vriendelijk waren die Soedanezen niet in 
het Tjiandjoerse. Licht en vrolijk gekleed en goedlachs. Hetzelfde volk hier langs de baan maar zelden 
beantwoordden ze een opgestoken hand uit de trein. Vrolijk, luchtig, levend met veel lichte kleuren op 
de stations. Grotere mensen met ronde gezichten. Men hoorde geen “rennie”, maar meer “cadio”, 
geen “N’gé”, maar “Soeroekoen”, trotser en zelfbewuster mensen, de Hollandse soldaten zoveel 
mogelijk negerend. 
 
Overal plakkaten, reclame voor de “Negara, djawa barat”, de staat West-Java. De houding van de 
mensen deugt niet. Dat is niet hun schuld maar de schuld van hen die rust en orde moesten her-
stellen. Deze houding kan alleen voortkomen uit het gedrag van de soldaten die hier vochten. Het zijn 
Soedanezen als in Tjiandjoer en Bandoeng en daar juichte het volk ons toe indertijd. Waarom hier 
niet? 
 
De heuvels veranderden langzaam in bergen. Dan duikt een groot station op, Poerwakarta. Bijna 
niemand van ons blijft in de trein, een halfjaar lang immers was de vraag na Soekaboemi of Poerwa-
karta. Eindelijk zien wij dan tenminste het mooie grote station met de grote revisiehal en dit moet goed 
opgenomen worden. De tocht gaat verder de bergen in, langs eindeloze afgronden, over enorme 
viaducten, bruggen van vele tientallen meters hoog, gebouwd op palen als hoge radiomasten. 
Staande op de treeplank van de wagen kijkt men recht in de enorme diepten, met poppenhuisjes. Hier 
staat het verstand stil voor de wonderen van de techniek die treinen over ravijnen voert alsof ze hoog 
door de lucht zweven als een vliegmachine en soms door uitgravingen laat rijden van 40 à 50 meter 
diep. Soms gaat diep onder ons een weg, ravijn of kali, soms lopen wegen met een boog over ons 
hoofd. Viaducten en aquaducten die kali’s over ons hoofd voeren. En ongestoord schuift de trein 
omhoog steeds in grote bochten slingerend langs de hellingen. Ik haal net mijn arm binnen voor een 
viaductmuur waar wij wat dicht langs gaan en zit gelijk in een inktzwarte duisternis. Het was geen 
viaduct maar een tunnel van 1 kilometer lang, dwars door de hoogste bergtop. Na enige minuten zijn 
wij eruit. Het is tijd ook, we waren vergeten de ramen te sluiten en omdat in de tunnel de rook van de 
locomotief niet weg kan, stikten wij bijna in de coupés. We zijn toch al zwart van de neerregenende 
kleine schilfers stof, omdat er met hout wordt gestookt. 
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Vlak voor Padalarang weer zo’n brug van meer dan 50 meter hoog. Over een diep maar smal ravijn 
dat zich 100 meter naast de brug splitst in 2 kleine. In de samenvloeiing ligt een enorm rotsblok, 
daarop schitteren zilverglanzende stukken metaal, de resten van het kort geleden neergestorte vlieg-
tuig, waarvan alle inzittenden om het leven kwamen. 
Even later stuiven wij het station van Padalarang binnen om knarsend op de remmen te stoppen, weer 
in bekend gebied. 
Even later Tjimahi, Indo-meisjes, oude koloniale, oude vertrouwde wereld. We wijzen Cor de bekende 
plekjes. Het mooie kerkje schuift voorbij. Dan is ook Tjimahi geweest en zitten wij in het vlakke 
vroegere Prianganmeer, het dal van Bandoeng. De schemering begint te vallen. Vliegveld Andir vol 
blinkende vogels passeert. In stil donker schuiven wij de kap van het Bandoengstation binnen. Meer 
dan een halfuur zonlicht hebben wij ingehaald. 19.00 uur is het, 12 uur sporen, 2 uur met de auto, 15 
uur in touw en nog niet op de plaats van bestemming. Buiten stond de auto te wachten die ons naar 
de ‘Rustende strijder’ bracht. Daar heeft 2-4 een eigen auto en een eigen afdeling. 
Het was al 19.30 uur, toch wilden wij nog even de stad in. In recordtempo verkleden en wassen en 
heerlijk slenterde ik even later met Cor langs de prachtige winkels op de Braga, langs de bioscopen, 
en even binnen kijken bij Concordia. Veel oude bekende gezichten. Het meest van de meisjes, wat 
niet voor hen pleit. Concordia of Oranjeclub is de soldatendanszaal. Voor de jongens is het fijn dat 
deze meisjes er zijn maar ik vraag me weleens af wat er van deze wichten terecht moet komen. Zij 
begeren een solaatje, vooral de halfbloedjes voor wie een blanke jongen de grootste zaligheid 
betekent en vergeten dat bijna geen jongen eraan denkt zo’n meisje te trouwen die hij nergens anders 
ter wereld kan gebruiken. 
Even opsteken in de Open Deur, nog altijd de beste kantine in Bandoeng. Daarom is het ook van het 
Leger des Heils. Geen organisatie die zo onbaatzuchtig helpt, overal waar maar goed te doen is. Ik zal 
later niet meer moeten zien dat men daar de spot mee drijft. Jan, die naar een kennis is geweest, 
kwam er ook. Zijn kennissen waren niet thuis en samen gingen we naar huis. Langs het park komend 
door de mooie ruime laan bij de Protestante kerk, loopt een klein, niet onaardig Soedanees meisje. 
“Dag Noumi”, doen wij. “Dag meneer”, komt er zacht terug terwijl ze nog eens omkijkt en blijft staan. 
Wij ook stoppen, een grapje maken. “Tergi manna?” (waar ga je heen?) “Ik naar huis toe gaan 
meneer, ver lopen, wonen alleen.” “Ik mee lopen met jou?” “ Moesti toenkoe selentar?” (moet je even 
wachten), antwoordt Jan en wij lopen door naar huis. 
 

Bergen bij Poerwakarta. 
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Een kali bij Poerwakarta. 

 
 

 

 
Station te Bandoeng, ik sta links. 
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Verlof-centrum ‘de Rustende Strijder’ in Bandoeng. 
 

 
In de hal vierden we destijds Kerstmis. 

 
Dinsdag, 9 Maart 1948 - Verlof Bandoeng 
Geen wacht, geen patrouille, heerlijk uitslapen, eten en de stad in. Eerst de suiker kwijt. Cor is vreemd 
op de pasar. Jan heeft er geen verstand van. Moest ik dus opknappen, mag altijd graag op pasars 
zwerven. Eerst overal vragen wat de suiker kost: 2 gulden 25 voor natte donkere zoals wij hebben, 2 
gulden 50 voor droge blanke. Dat is een tegenvaller want de prijzen zijn gezakt. Na wat heen en weer 
praten wil een Chinees 2 gulden geven. Vlug een karretje genomen naar het verlofhuis en terug met 
de suiker naar de Chinees. De man van het wagentje vraagt 2 gulden 50; de hik kan hij krijgen, 1 
gulden 50 duw ik hem in zijn handen. Hij kan wel 10 gulden gaan vragen! Zo zijn ze hier.  
De Chinees weegt de mandjes, ieder 1 pond overgewicht. Hij zegt: “De wicht is er niet”, blijkbaar heeft 
hij spijt van de koop. Er is een pond overwicht op ieder en dat wegen de mandjes niet, zeg ik. Vlug  
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betalen dus of wij gaan naar een ander, zeg ik. De Chinees zegt niets meer, maar geeft 60 gulden. 2 
Stalletjes verder schieten wij in de lach, daar staat dezelfde soort suiker te koop voor 2 gulden en dat 
kregen wij van de Chinees. Het mag dan minder zijn dan wij verwacht hadden, 7 gulden is toch niet 
niks.  
 

Jantje en kameraden op de Braga te Bandoeng. 
 

Mijn kameraad bij het Bandoeng-verlof over de Tjikalongbrug. 
 
Wij slenteren nog wat door de stad, steken even op, slenteren langs de dure volgestampte etalages, 
constateren met spijt dat de enige smaakvol ingerichte etalage ook tot een rommelbazaar verworden 
is. Dat is iets waar men hier geen jota verstand van heeft, etalages zijn alleen uitstalkasten. Alles wat 
in de winkel te koop is, moet er in liggen, zelfs de deftige dure Braga lijkt op een volgepropt museum. 
Uren heeft men nodig om een winkelstraat te bezichtigen. In Holland, zegt een enkele blik genoeg om  
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te weten wat binnen te koop is. Voor mensen met ruime tijd is het interessant. Zeldzaam mooi spul ligt 
overal, maar is onbetaalbaar duur. Wij schuiven de ene schoenwinkel in na de ander. En de muziek-
winkels, Cor wil een piccolo, een heel kleine mondharmonica, ik wil schoenen. Piccolo’s zijn nergens 
te vinden, schoenen in overvloed maar de kleur is niet goed, of het leer niet. Veruit de meeste te klein, 
te duur of met te hoge of te lage hak. Verkopers en verkoopsters worden tot wanhoop gebracht maar 
ze mogen blij zijn dat wij eens wat verandering brengen in hun eentonig bestaan. 
Ik schijn het in de rimboe tot een onbeperkte brutaliteit gebracht te hebben die ik voorheen nooit 
bezat. Hoe het komt, ik weet het niet, maar het is prettig, niet onbeleefd. In Indië neemt ieder de 
beleefdheidsnormen en etiquette in acht die in Europa alleen bij de hoogste standen in gebruik zijn. 
Dat hebben wij al lang geleerd, alleen gaat het mij nu af met een gemak waar ik zelf verstomd van sta. 
De brutalen die toch fatsoenlijk kunnen zijn, schijnen toch werkelijk de halve wereld te bezitten en het 
is prettig dit te ondervinden. Ik zit trouwens in vreemd gezelschap. Jan was gewend ook in Holland in 
hoge kringen te verkeren. Cor staat tegen al die schijndeftigheid nog even vreemd en onwennig als ik 
2 jaar geleden. Een mooiere combinatie kan al niet. 
’s Avonds naar een machtige film. Technicolor, een piratenfilm. Wij weten nu wel wat angst, gevaar en 
strijd is, Toch popel ik van verlangen bij zulke films met knallende pistolen en kruisende degens. Ik 
ben dikwijls bang van dat gevoel in mijzelf. Duizenden op de wereld moeten dat hebben, want niets is 
zo in trek als sensatietheaters en films en zolang er nog mensen zijn die sensatie en gevaar zoeken, 
zo lang zal er oorlog zijn. Het grote mooie Denisgebouw in de stad is verbouwd. Vroeger een winkel, 
is in de grote hoek een nieuwe club aangebracht. Een doodsteek voor alle andere grote deftige cafés 
of restaurants die totaal leeg staan. Op een paar na die overdag nog iets te doen hebben. Want dan 
staat het nieuwe, hypermoderne tropisch ingerichte Tricodero leeg. 
’s Avonds echter is het druk bezet. Aan 2 kanten is het geheel open op enkele bloembakken na. Aan 
de andere zijde staat een lang buffet. Ertussen een podium met de beste band uit Bandoeng die lichte 
en zware muziek geeft, maar altijd op hoog niveau. Kleine tafeltjes met een wit kleedje, een 
bloemvaasje met bloemen en een menustandaard die tevens asbak is. Gezellige rieten stoelen, alles 
in lichte kleuren, geven een illusie aan, een licht modern Hawaï of Florida. Niets van het stugge 
Holland, maar vrolijk, vlot Amerikaans, doet het geheel aan. De Inlandse bediening is prettig als overal 
en duurder dan normaal is men er niet eens. Cor duizelde even van die enorme deftigheid. Toch is het 
maar schijn. Iedereen doet hier graag of hij miljonair is, al heeft hij geen gulden op zak. Waarom 
zouden wij niet mee doen? Trouwens, in deze zaal is het geen hoofdzaak. Het is er echt prettig met 
het ruime uitzicht op Bandoengs drukste punt, de perfecte bediening en goede muziek. 
Waarachtig lopen wij op de weg naar huis weer tegen Noumi Soenda op, zoals het kleintje in haar 
witte jurkje door ons al genoemd is. Nu met vriendin. “Ik vraag een sigaret meneer”, zegt het 
vriendinnetje. Ik geef antwoord, maar het komt niet aan. 
“U praten niet netjes meneer”, zegt het mokkeltje en wij lopen lachend door. 
Ik heb toch schoenen. Van alles wat wij ’s morgens afzochten beviel één paar mij het beste.  
De Chinees liet mij gaan na er 5 gulden afgedaan te hebben. Op weg naar huis schiet ik weer even 
binnen. Noem eerst het geld van het bod, waarop de Chinees naar de schoenen wijst en zegt: “Oké”. 
Ik was bang dat hij het er nu niet meer voor zou doen en moest hem overbluffen. Dat lukte best. Hij 
was verward door de snelheid, stond even te twijfelen en knikte dan ja. Die buit was binnen en wij 
door naar huis. 
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Mijn makker bij het verlof in een carrier voor onze slaapplaats. 
 

  
Voor de Chineese school in Bandoeng. 
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Voor de Chineese school te Bandoeng. Jantje rechts, zijn vriend (Cor?) links en ik in de midden. 

 
Woensdag, 10 Maart 1948 – Verlof Bandoeng 
Met Cor zwierf ik de stad door over de pasar, langs de Chinese tokootjes, uitpuilend van spullen, de 
Grote Postweg op. Veel werd hier en daar alweer hersteld van de terreurbranden door de extremisten 
en Engelse bombardementen. Het zware 2 verdiepingen hoge gebouw tussen Braga en Aloon 2 was 
men bezig te slopen. Daar had men een gevaarlijke pech mee gehad. De bovenste dakrand, een 
massief stuk steen van 1 x 1 x 3 meter was van 10 meter hoog naar beneden gestort en zeker 40 cm 
door het asfalt gedrongen. Wonder boven wonder zonder ongelukken op dit drukke punt. Op het 
drukste punt van de Braga hebben de meesten die djeroek en katjang verkopen, plaats gemaakt voor 
de verkopers van souvenirs, krissen, messen, Balinese poppen en hoornsnijwerk. Op het eerste 
gezicht heel aardig maar in werkelijkheid waardeloze massaproductie zonder uitdrukking of kunstzin. 
Toch geven nog velen 10 of 20 gulden voor zo’n namaak Balinese kop die geen 50 cent waard is. Wel 
kost een echte 30 gulden, die is dat tenminste waard.  
Ook ’s middags zijn we even de stad in geweest. Zo uit de rimboe is het fijn door de stad te zwerven 
waar veel veranderd is. Voor de afwisseling hier en daar eens een winkel in- gelopen om niets te 
kopen, onder allerlei smoesjes. 
’s Avonds met Cor weer eens naar mijn kennissen geweest. Die keken vreemd op want ze hadden mij 
natuurlijk niet verwacht. Het is weer een echt gezellige avond geworden als voorheen. De oude vrouw 
kon er maar niet over uitgepraat komen dat ik er niet was op de bruiloft van het ene meisje en kwam 
weer met van alles aanzetten. Waar ik vreemd van stond te kijken is dat deze mensen die nu al lang 
hier in West-Java wonen, geboren zijn in Magelang in midden Java, en het langst woonden in Malang, 
in Oost-Java, die Soerabaja, Djokja, Solo, Semarang en Bandoeng door en door kennen, niet wisten 
dat Pekalongan een grote stad is en er nauwelijks idee van hadden dat het groter was dan een flink 
dorp. Dit is mij al meer opgevallen. Oude KNIL-mannen vroegen mij waar dit plaatsje was en keken 
raar op als ik zei dat het mooier is dan Semarang, niet groter maar zeker 2 maal zoveel inwoners 
heeft.  
Om 22.30 uur gingen we weg en nauwelijks buiten kwam er een soldatenbus langs zodat wij al heel 
vlug in de stad zaten vanuit deze verlaten uithoek. Daarna nog even de jongens van de T-brigade 
opgezocht. 
Vanmiddag in de kantine zaten enige jongens die graag naar de sterrenwacht wilden. Ze zouden 
proberen om een auto te krijgen. Na het eten ging ik ze zoeken. Ik wist niet in welk paviljoen ze lagen 
en kwam zo bij enige jongens van de T-brigade die de Tangkoeban prahoe op wilden naar de kraters. 
Ik had wel zin om mee te gaan maar het waren maar 5 jongens en er was een auto voor nodig. 
Het duurde echter niet lang of er waren 16 jongens bijeen die mee wilden. Dat was wel goed want ze 
waren van mening geweest naar Lembang te liften en van daar naar boven te klimmen. Een tocht die 
geen mens volhoudt als die niet goed voorbereid is. Men kan er echter met de auto tot aan de krater 
komen en dan is lopend afdalen de moeite waard. Ze meenden ook dat men niet de krater in kon  
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gaan, daar er eens 2 man in de gassen gestikt zijn. Dat is sterk overdreven, wij zijn er met 100 man in 
geweest en honderden voor ons. De hele krater hangt vol zwaveldamp maar die is voor zo’n paar uur 
niet gevaarlijk. Er moeten echter ook een paar bronnen zijn met koolmonoxide dat op de grond blijft 
hangen en dodelijk is. Met een grote ploeg merkt men het echter vroeg genoeg. Bovendien is dat in 
de 2

e
 krater waar toch niets aan is als men de eerste heeft gezien. De jongens hadden er ook zin in en 

zouden voor een auto zorgen. Toen ik 
’s avonds kwam bleken ze echter alleen een auto te kunnen krijgen voor Tjiseroea en niet voor de 
vulkaan. Enfin, niets aan te doen. 
 
Donderdag, 11 Maart 1948 - Verlof Bandoeng 
Om 9.00 uur ging de auto weg, eerst naar Lembang. Langs de weg was hier en daar veel veranderd. 
Er was een grote fabriek bijgekomen voor inlandse fruitconserven. Voor Isola was het grote woeste 
terrein in een schooltuin herschapen. Van de vele villa’s die wij eens met het bataljon bezet hielden, 
zijn verschillende bewoont en andere verworden tot een woestenij. Cor, die op Java nog niet anders 
dan de hele vlakte gezien heeft, keek zijn ogen uit op het onvergelijkelijke uitzicht uit ons voormalige 
huis. Bij Lembang ging het linksaf een smalle weg in die enorm steil op en af loopt langs de steile 
hellingen en diepe afgronden met scherpe bochten, breed genoeg voor een auto. Ongelooflijk was het 
verschil van dessa’s hier van waar wij komen. Mooie huisjes op palen en iedereen tot de kleinste 
kinderen toe in een mooi pakje in heel lichte kleuren. Een inlander uit Pekalongan die dit zou zien, zou 
denken in een sprookjesland te zijn waar iedereen schatrijk is.  
Dicht bij Tjisaroea waren voorheen grote vlakten vol alang-alang. Daar werkten nu honderden 
mensen. Hele stukken waren al veranderd in kool-, wortel- en aardappelvelden. Prachtige streek met 
fris klimaat en enorme goede grond waar het Europese gewas het best doet. Op andere plaatsen was 
men het metershoge gras aan het afsnijden om het later te verbranden, waarna het veld werd 
omgehakt. De wortels eruit gehaald, gedroogd en verbrand, waarna het bebouwd kan worden. Zo 
herstelt Indië overal in razend tempo. 
Naar de waterval was een mooi pad gemaakt, wat degene die het onderhoudt een goede winst 
oplevert. Er staat een bord met het vriendelijke verzoek degene die het pad onderhoudt, een kleinig-
heid te geven. Als ik de man zo bekeek, geloof ik dat hij niets anders doet dan een mooi leven leiden. 
Zijn vrouw neemt het geld aan en hij zal wel koelies gebruiken om het pad op te laten knappen, zoiets 
is hier gewoon. 
 
 

 
De kleine watervallen van Tjisaroea. 
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Waterval bij Tjisaroea. 

 
 

 
 

 
Vliegveld Andir te Bandoeng. 

 
 

 
Mijn kameraad op een Jappenkist. 

 
Op een stel Jappen-vliegtuigen te Andir - Bandoeng 
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Langs de boerderij ‘Generaal de Wet’, eigendom van een broer van deze Zuid-Afrikaan, ging het weer 
naar beneden naar Tjimahi, waar wij opstaken in de grote kantine die mooi opgeknapt is. 
Een machtige tocht was het geweest, langs al die zo bekende en vertrouwde wegen. Zelfs de weg van 
Tjimahi-Bandoeng, al laat die nog steeds een wrange smaak na. Aan de tientallen keren dat wij er 
langs schoven in de hoop aan het andere eind eens wat afleiding te vinden. Een ijdele hoop die 
steeds verging in een even dodelijke verveling. ’s Avonds gingen wij naar de bios Majestèr, vlot 
Amerikaans zoals alles werkt hier, ook de bioscoop. Dat viel mij nu het best op aan Cor die hier 
vreemd is. Die meende de hoofdingang in te gaan, maar 2

e
 rang is opzij, 3

e
 rang nog verder de steeg 

in naast het gebouw. Dat is handig want zo geeft het geen gedrang. Op het kaartje staat een letter en 
nummer, zodat men naar de letter de bankenrij opzocht en de stoel naar het nummer. Dat geeft geen 
gezoek en er is geen hulp nodig van iemand die je naar je plaats brengt. Iets waar men hier een hekel 
aan heeft als het niet nodig is. Men moet eerst even bekend zijn. Ook zijn de 5 grootste bioscopen van 
de stad in één hand en in de hal naast de Varia, heeft men een lange rij loketten waar ’s morgens 
kaartjes voor alle 5 de bioscopen te krijgen zijn. Haalt men ze ’s avonds, dan kan men een uur in de rij 
staan. Na afloop gingen wij even naar de Oranjeclub. Opsteken en naar het dansen zitten kijken. Cor 
had wel zin om te dansen maar was bang in zo’n deftige zaak een fout te maken, daar moest ik om 
lachen, kende de mensen te goed. Men kon hier zo machtig de schijn aannemen. Wij hebben daar 
geen erg meer in, beseffen dat pas het best meteen bij degene die pas uit Holland komt, Cor is 
Amsterdammer en geheel niet op zijn mondje gevallen en met pit genoeg. Toch is goed te merken dat 
hij hier overal staat als een kat in een vreemd pakhuis. Deze Oranjeclub schijnt voor de nieuweling 
zeer deftig, maar ik zag er te veel bekende gezichten om daardoor ingepakt te worden. De grootste 
flater is er geen schande. Het mannelijk gedeelte bestaat uit soldaten van overal, niet beter of slechter 
dan alle anderen. De meisjes zijn dag aan dag dezelfde, leuk voor de jongens die dansen kunnen 
maar even zeker zal geen soldaat er serieus mee uitgaan. Het zijn meest halfbloedjes die een soldaat 
aan de haak willen slaan, soldaten-girls die men overal ter wereld vindt waar soldaten zijn. 
 
Vrijdag, 12 Maart 1948 - Verlof Bandoeng 
’s Morgens en ’s middags de stad in geweest. Ook hier is als overal de demobilisatie het gesprek van 
de dag. Niemand heeft zekerheid maar van middag liep een vreemd gerucht door de stad. De 
aflossing zou vervroegd zijn. In Europa moet de toestand ernstig zijn. 
’s Avonds in de bioscoop heb ik geen rust. Naast mij zit een KNIL-man. “Heeft u de radio gehoord?” 
vraag ik. “Ja”, zegt hij, “Amerika bereidt zich voor op een oorlog. In Nederland neemt men maatregel-
en tegen het communisme”. De film is een van die werkelijk zeldzaam goede producten die doen 
denken aan Rembrandt’s schilderijen. Het hoofdbeeld belicht, de bijzaak is half donker. Sprekend en 
levend zodat ik de geruchten van me afzet. De KNIL-man vertelt in de pauze, hij denkt naar Suriname 
te gaan, als er oorlog komt zal daar de meeste KNIL toch wel heen gaan. Niets is zo belangrijk als het 
kostbare bauxiet. Hij is nu toch vrij, was getrouwd, maar zijn vrouw woonde in Bandoeng. Hij zat voor 
dienst in de Grote Oost. Toen hij thuiskwam vroeg zijn vrouw waar hij zolang was gebleven nadat zijn 
tijd daarvoor voorbij was, maar dienst is dienst en hij was 1 maand in Batavia vastgehouden, moest 
daar een compagnie oprichten. Zij was ondertussen particulier secretaresse geworden van een 
kapitein. “Zo, en bij wie?” vroeg hij, “bij ….” 
Hij kende die kapitein, zijn oude compagniecommandant van voor de oorlog. “Moest je maar bij 
vandaan gaan, ik heb je liever in de keuken”. Maar ze had niet veel zin. Hij naar de kapitein, die wilde 
haar niet loslaten. Ze zat nu in de burgerdienstplicht was zijn argument. Toen heeft hij maar 
echtscheiding gevraagd. Hun vraag: “Van welke aard was zij?” “Indisch meisje”, zegt hij. 
Een tragedie, die je zo even hoort van een KNIL-man in een bioscoop. Het is immers niets bijzonders, 
zoiets gebeurt dagelijks. De kapitein is ook getrouwd en heeft kinderen en een particulier secretares-
se. Die heeft het nu goed, vast salaris van het Rijk voor haar werk, een aardig extraatje voor het 
gezelschap van de kapitein. Als hij niet scheutig genoeg is, zal hij het niet leuk vinden als ze met zijn 
vrouw gaat praten. Een eenzame, kalme kerel die jaren voor zijn land gaf en nu naar Suriname gaat.  
Even later zit ik weer naar de film te kijken en bij het uitgaan zegt de KNIL-man: “Wat een machtig 
spel zeg”. Met Cor stap ik Tricodero binnen, tussen de deftige tafeltjes en mondiale mensen. 
Buigende, krakend witte kelners en mooie muziek. Dan komt het alarm weer boven. Om ons heen 
wordt ook gepraat over Truman, Churchill en oorlog. Het bevalt mij niet meer in de stad, ik wil 
zekerheid. We gaan naar huis, naar de leeszaal, de nieuwe krant inkijken. 
Tsjecho-Slowakije is gevallen. Truman heeft zijn generaals bijeen geroepen. Engeland, Frankrijk en 
de Benelux sluiten zich aan. Holland wil politie verdubbelen en denkt aan maatregelen tegen het 
communisme. 
Ernstig genoeg, maar van aflossing staat niets. In de stad wordt gezegd dat het schema vervroegd is 
en een gedeelte niet zal demobiliseren in Holland. 
Verwarrend nieuws. Eigenlijk had ik het verwacht, schreef immers al bijna hetzelfde aan Pa laatst, 
toen nog niets van dit alles bekend was.  
Eén ding weet ik zeker, als men op een oorlog tegen de Sovjet rekent, binnen 2 jaar wil ik niet 
demobiliseren, het heeft dan toch geen zin en ieder die soldaat is mag dan geen burger blijven. 
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De Prins Bernhardkapel voor de ‘Rustende Strijder’. 
 
Zaterdag, 13 Maart 1948 -  Verlof Bandoeng 
Vanmorgen maar eens naar het zwembad geweest, het grote, mooie ‘Tjihampelas’. Volop zon, wat in 
deze tijd niet zo veel voorkomt. ’s Middags tenminste beslist niet, en heerlijk water. Een paar uur 
lekker poedelen, charmant gezelschap van goed gehalte. Dat vindt men hier niet zo gemakkelijk, maar 
in het zwembad zijn de sportieve meisjes die een praatje met een vrolijk 5-tal wel leuk vinden en daar 
mee basta, zodat het gezellig blijft. 
 
 

Het grote zwembad tussen Bandoeng en Lembang. 
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Mijn kameraad in het grote zwembad voor Lembang. 
 

 
Mijn persoontje in het zwembad. 

 
’s Avonds met Cor weer naar mijn kennissen geweest, waarschijnlijk voor het laatst. Zij willen ook 
naar Nieuw-Guinea, zoals bijna alle Indo’s en dit rijke land kan werkelijk een ideaal toevluchtsoord 
worden, al denken de meesten er veel te licht over. Echter voor wie lef heeft, ligt er een prachtige 
toekomst en voor de Indo’s is er een prachtige mogelijkheid. Hier worden ze door de inlanders in een 
hoek gedrukt. Willen zij hier op de been blijven, dan moeten zij zich in de inlandse gemeenschap 
oplossen en dat willen ze niet. Ze zijn uit het westen voortgekomen en heel hun denken is westers 
georiënteerd. 
Toen wij uit Bandoeng gingen voor de opmars en daardoor de stad en wijde omgeving, die een half 
jaar propvol soldaten had gezeten, ineens zonder bezetting kwam, is de misdaad er enorm 
toegenomen. Rampokken werd zo erg dat van de Lembangweg waar wij 3 maanden lagen, de 
Europeanen naar beneden trokken. Plunderingen waren aan de orde van de dag. Nu is het weer bijna 
voorbij. De politie krijgt de zaak in de hand. Toch begrijp ik het niet helemaal. Verleden week is in het  
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hart van de stad tegenover de gevangenis een bende bij een Chinees aangekomen en heeft daar voor 
bijna 1 miljoen aan waarde meegenomen. Ze waren als politie gekleed en zeiden de zaak in beslag te 
moeten nemen. De Chinees ging zich op het bureau beklagen maar daar wist men van niets. 
De afgelopen nacht heeft een bende van 50 gewapende mannen, 2 huizen voorbij mijn kennissen, 
midden in het dicht bewoonde Zorgvliet een andere Chinees uitgekleed. De buit was een half miljoen. 
Ook de buren werden in bedwang gehouden. Dat zoiets kan gebeuren is niet gek, misdaden gebeuren 
overal. Dat de daders zo zelden gepakt worden klopt niet. Het is E.M.-gebied, maar die heeft weinig 
met deze roofovervallen te maken. Er is hier politie genoeg. Bovendien een bewakingsbataljon van 
het KNIL en soldaten van de nieuwe Negara Java Barat. In de stad zegt men: ”Toen de OVW-ers hier 
waren, was het rustig. Maar nu de Tentara Joesoe het heeft overgenomen is het mis”, zoals overal. 
Joesoe betekent ‘snel’, maar wordt ook veel gebruikt voor ‘zacht’ of ‘week’, men noemt de E.M. zo. Er 
broeit hier in West-Java nog veel. Zo had men algemeen verwacht dat bij de verkiezingen, de resident 
van Bandoeng tot president van de nieuwe staat gekozen zou worden. Zo zeker, dat men het al op de 
krantenpersen had. In plaats daarvan koos men de oude president die in Djokja zit en wiens zoon de 
eerste was in het Japanse leger. De eerste die blanken liet afmaken. Nu is dit niet zo heel 
verwonderlijk. Bij de wapenstilstand kwamen honderden Republikeinse troepen uit de gebieden van 
deze nieuwe staat. De E.M. had ze niet kunnen vernietigen, al had ze de hele W-brigade erbij 
gekregen om hier en daar het ergste op te ruimen. Wij kunnen dat niet begrijpen. In ons gebied, wat 
notabene aan de Republiek grenst, was wel alles uitgeroeid en in Oost-Java ook. Volgens onze 
begrippen had dat in West-Java ook gekund. Wij begrijpen de tactiek van de E.M. niet. 1-4 Klaagt 
daarover: “Wij namen de posten over van III-12 (Willems-bataljon) en liepen geen kilometer van de 
stellingen in de armen van een sterk TRI-leger. Hoe kan zoiets nu als men regelmatig patrouille loopt”. 
En ze halen mistroostig hun schouders op. Wat moet men ervan zeggen, zoiets is nooit een OVW-
compagnie overkomen als die ergens een week zaten. Maar niet alleen de OVW-ers niet, ook de 2

e
 

en 3
e
 divisie is zoiets nooit overkomen. Of ja, 4-6, dicht bij de Pekalongan eens, maar het zal ze nooit 

meer gebeuren. Ze zaten er 1 dag en de TRI dacht makkelijk spel te hebben met die broekjes die zo 
uit Holland kwamen. Ze verloren een groot aantal doden en meer wapens dan heel 2-4 er ooit heeft 
buitgemaakt. 
Als ik die jongens van 1-4 zo hoor denk ik aan de lange dodenlijst in het blaadje van 3-12, die vlak bij 
huis zijn gevallen, nu begrijp ik het. Bij de verkiezingen in de nieuwe staat waarin het volk door de 
methodes der E.M. niet met een krachtig Nederlands leger heeft kennis gemaakt, vertrouwt men niet 
ten volle op de Hollandse kracht. Djokja is ondertussen een nieuwe oorlogstactiek begonnen en stuurt 
ondergrondse organisaties die goed in elkaar zitten het Hollands bezette gebied in. Ze hebben alle 
bestuursleden die aan de verkiezingen deelnamen bedreigingen gestuurd en het is geheel niet 
uitgesloten dat deze bedreigingen effect gehad hebben.  
Dit waren verschillende dingen die bij mijn kennissen ter sprake kwamen, waar de jongens zitten bij 
de Preangerbode en wat men alom hoort en ziet. Bets, die in een sanatorium verpleegster is, kan 
gezellig kletsen en houdt van de lol, al is ze 29 en zonder uitzicht op verkering of trouwen. 
De tijd vloog om en ongemerkt was het 22.00 uur en gingen wij naar huis.  
 

De wagentjes die dienst doen als riksja, waar het overal van wemelt. 
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Het geluk zat weer mee. Al heel gauw kwam er een jeep en wel heel toevallig, precies als bij vorig 
verlof toen ik van mijn kennissen kwam, was het de jeep met luitenant Boon, de vroegere 
compagniecommandant van onze 4

e
 compagnie, al sinds Tjiandjoer bij de paratroepen. Een beste 

keiharde kerel waar je de beste maatjes mee blijft als je net zo hard terug kan vloeken als hij je zelf 
uitkaffert. De parachutisten met hun moordende opleiding zijn de beste soldaten ter wereld. Ik heb er 
nu gloeiend spijt van er ook niet bij te zijn gegaan maar ze moesten voor 3 jaar tekenen werd gezegd. 
Ze hebben het nooit gedaan en gaan vast niet veel later naar huis dan wij. Wij hebben geen respect 
voor de marinier. Als die met ons materiaal moesten vechten maakten ze niet veel klaar. De 
paratroepers zijn getraind op zwaarste strijd, uitsluitend met lichte handwapens. Tijdens en na de 
acties zijn ze steeds voor het zwaarste werk gebruikt. Na enige zware acties kwamen ze weer in een 
stad en dat is heel wat prettiger dan de vele patrouilles die niet zo gevaarlijk zijn maar waarna men 
dan weer nachtwacht heeft en nooit weet of men ’s nachts door vuurwerk er niet uitgehaald wordt. 
‘Boon’ vroeg natuurlijk een en ander over het bataljon en hoe wij in Bandoeng kwamen. Toen ik 
vertelde dat wij over moesten stappen in Tjikampek, zei hij: “Daar zijn wij ook nog bezig geweest, de 
E.M. had daar enige posten bezet, maar konden het niet houden en trokken terug, toen moesten wij 
het zaakje even opruimen”. Ik schoot in de lach: “Het is altijd weer E.M. In heel Bandoeng heb ik er 
nog niet 1 woord goed over gehoord”. “Logisch”, gromt Boon, “die lui denken dat ze hier een Europese 
oorlog voeren, hier en daar een ploegje, in sterke stellingen met de artillerie en krissen. Na een week 
heb je dan het tuig natuurlijk op je lip zitten.” “Hun Engelse opleiding zit hen dwars. Daar houden ze 
aan vast en wat Engelse tactiek betekent, daar hebben wij genoeg van geleerd om die voor eeuwig te 
haten”, antwoord ik. Boon gromt even en heel duidelijk “Ja”, en laat de Jeep een zwaai maken zodat 
wij voor de deur staan. Wij stappen uit en de jeep schiet weg. Wij stappen naar binnen terwijl voor 
mijn ogen weer de vervloekte Engelse horden opduiken, die dit land in vuur zetten en nu, na een jaar 
verdwenen te zijn, hun verrotte geest hebben meegegeven in een Nederlands korps. Nog even vlug 
pakken want morgen is het vroeg dag en toen voor het laatst weer een origineel bed in. 
 
Zondag, 14 maart 1948 – Van verlof terug naar Pandansari 
Om 6.00 uur was het dag en in de eetzaal was het kleine vrouwtje al druk en bezorgd in de weer om 
te zorgen dat wij eten kregen en een pakket voor de reis. 
De auto bracht ons in 2 ploegen naar het station en om 7.00 uur kwam er langzaam beweging in de 
lange rij wagens. Weer volgde Tjimahi en Padalarang elkaar op en ging de trein klimmen. Ik ging 
buiten zitten in de deur op de treeplank. Machtig was dan het uitzicht en ik zat nu aan de kant waar de 
meeste dalen waren terwijl ik heen aan de kant van de bergen had gezeten en als wij over de 30-40-
50 meter of nog hogere bruggen gingen, stemmend op de pijlers als radiomasten. Dan hoefde ik mij 
maar even voorover te buigen om recht in de bodemloze diepte te kijken, die meestal uitliep in een 
nog dieper wijd dal. Het was of de trein hoog in de lucht zweefde tot ze plotseling weer in een diepe 
ingraving schoof en een steile wand de illusie verbrak. De eerste tijd voorbij Padalarang schoven wij 
steeds door zware mistbanken of erlangs als dichte wolken, soms onder ons. Tenslotte ging door de 
trein de roep “de tunnel komt!” Dat waren wij niet vergeten en vlug gingen alle deuren en raampjes 
dicht. Een kilometer diepe duisternis en wij knipperden weer tegen het zonlicht. Hoog reed de trein 
langs het honderden meters diepe dal beneden, in grote bochten slingerend langs de hellingen. 
Achter het dal rezen de bergen langzaam op tot een hoge top, omgeven door slierten wit. Ik keek mijn 
ogen uit want dat was de machtige top van de Gedeh met ertegenaan leunend de kegel der 
Pangrango. Gek, zo blij je in dit land kunt zijn om een berg te zien. Ik kan mij niet herinneren ooit zo 
blij te zijn geweest bij het terugzien van een vriend. Hoeveel kracht en stem heeft het opzien naar 
deze kolos soms niet gegeven? Als een trouwe waker als je er op wacht stond of als er moeilijkheden 
waren en ik op een stil plekje ging zitten, dan gaf die sterke vriend zo groot en sterk, zo onverwoest-
baar machtig, meer kracht dan wat een mens kan geven. Wat was hij dichtbij en toch lag deze 
spoorlijn buiten de oude demarcatielijn. Ik ging het terrein ontleden: ginds lag de Pangerango, een 
hoge platte kop, een sleuf erin, dat moest de Poentjak zijn, daarvoor Lodji. Nog dichterbij grillige 
ruggen maar daar vlak beneden een kleine ronde kop. Die kende ik, dat was de top die aan de rand 
van het dal van Tjikalong lag. Net buiten ons gebied. Daarachter moest dus Tjikalong liggen. 
De trein slingert verder de bergen in, duikt er weer uit en dan schuiven wij vlak langs hoge krijtbergen. 
Grillig en woest, wit, grijs en groen, als tafels, paddenstoelen in de vreemdste vormen. Eens in Lodji 
keken wij in het enorme eindeloze dal en daar ver weg in de diepte lagen kleine grillige hoopjes steen. 
Het was in de tijd dat het verlangen begon te groeien, “naar Poerwakarta”. Toen meenden wij dat 
daar, heel ver achter die grillige hoopjes in de diepte, deze stad moest liggen. Nu rijden wij erlangs en 
zijn het hoge woeste bergen. En als wij Poerwakarta binnen rollen, steken de krijtbergen er nog boven 
uit op nauwelijks een paar kilometer afstand. Toen wisten wij niet dat wij zo dicht op deze stad zaten, 
er zelfs boven op keken. Soms is die grote wereld heel klein, van een hoge bergtop is 1 kilometer 
geen handbreed. 
 
Wij stomen de stad weer uit, er is niet zo heel veel meer te zien, wat ik ook al niet heen gezien heb. In 
Tjikampek is het weer overstappen en begint de eentonige reis door de vlakte. Ik ga lezen en zo zijn 
algauw een paar uur voorbij. De bossen, moerassen, de grootste armoe-streek schuift ongemerkt  



 457 

 
voorbij. Djati Barang nadert, wij zijn niet ver meer van de brede Indramarjoe. Naar alle kanten strek-
ken zich de eindeloze vlakten uit, rijst, niets dan rijst. Hier en daar een kampong als een bosje zonder 
palmen, vreemd in dit land. 
Traag stromen de kali’s voort, als een dikke bruine stroop door de klei. Het ziet er uit als sterke koffie 
met veel melk die er slecht doorgeroerd is, vol lichte en donkere vlekken. De spoorlijn loopt als een 
recht lint de horizon in, waar zij trillend van de hitte op doodloopt. 
Traag en lui zijn ook de mensen en beesten, groepen ossen drijven overal in de kali’s, alleen de kop 
eruit. Alleen als de trein aankomt worden de mensen iets levendiger. “Kassi roko toean” (geef 
sigaretten meneer), gillen ze of houden alleen hun hand op. Maar als ik in die sombere donkere ogen 
kijk, zou ik ze liever afranselen zoals men een hond ranselt. Zelf ben ik niet boos. Ik voel me fris en 
opgewekt en krijg toch wel lust om eens een sigaret uit te gooien, mooi tijdverdrijf. Maar niet naar dat 
schurftig naakte tuig, ergens zal er wel een mens tussen zitten. Het ene groepje na het ander schuift 
voorbij en nog steeds heb ik een sigaret in mijn hand en dan toch…, een oud moedertje, een jonge 
kerel ernaast. Ze rusten zeker even langs de lijn van het werk op de sawah. In de ogen van de jongen 
ligt liefde en bezorgdheid voor het oude vrouwtje, zeker zijn moeder. Hij kijkt even verwonderd als er 
een sigaret op hem toevliegt. Hij raapt hem op en even blikken die witte tanden, die is het wel waard, 
volgend slachtoffer. Tientallen kilometers schuiven voorbij tot er ergens kleine meisjes alleen stil staan 
te kijken, daar gooi ik naar toe. De kleinste peuter ziet het en is er het eerste bij. Ze is al vergiftigd als 
de rest, kijkt niet eens even vanwaar het kostbare kleinood kwam. Kijkt alleen meteen of er misschien 
nog meer komt. Mensen zijn hier schranswezens zonder hart of ziel, wat menselijks blijft er dan over? 
Een lichaam met menselijke berekening, dat is erger als een beest. 
 
Ik ben blij als wij Cheribon hebben bereikt. Veel jongens stappen uit, enige wagons gaan er uit. Een 
lichtere locomotief ervoor. Dan gaat het verder. Weer zit ik op de treeplank en langzaam gaan mijn 
ogen open, gaat mijn hart sneller kloppen. Ook hier staan mensen langs de lijn of zitten voor hun 
huisjes. Ook hier gilt men “Kassi roko”, maar niet met die afschuwwekkende, doodsheid in hun ogen. 
Ze staan erbij te lachen, graaien en vechten om een uitgeworpen sigaret en lachen dan van de pret, 
hier is geen dode inhaligheid, hier is het een sport en als men een hand opsteekt en tegen ze lacht, 
lachen ze vriendelijk terug. Blij en ongedwongen, ook als er geen sigaretten komen. Vriendelijk blij 
volk. Het verschil is zo groot dat het eenieder moet opvallen. Ik ben blij, maar wordt er ook wat 
weemoedig van. Eens in het Tjiandjoerse stonden de mensen ook te juichen nadat ze bevrijd waren 
door de W-brigade en in het Bandoengse dito, waar de V opereerde. Dat waren Soedanezen, dit 
Javanen, het is een groot verschil. Het ligt duidelijk in de manier waarop ze hun vrolijkheid uiten, maar 
die vrolijkheid is hetzelfde. Eens juichten ze en waren de mensen blij in ons gebied. Nu hebben wij 
honderden kilometers gereisd door gebied bevrijd door de EM en zelfs de vrolijke Soedanezen waren 
er stug tegen de passerende soldaten. En het gemengde kustvolk weerzinwekkend en hier direct 
buiten Cheribon, waar het land onder de bezetting van de W-brigade valt, is het kustvolk hetzelfde 
gemengde ras als ervoor, maar de houding van het volk is er totaal anders. Duidelijk welgezind tegen 
al wat Hollands is. Blij met hun rust en de terugkerende welvaart. Er kan maar 1 oorzaak zijn dat in het 
ene gebied het volk zich werkelijk bevrijd voelt en in het andere dat de opmars weinig zin heeft gehad. 
Dat er van de Hollandse beloftes weinig terecht is gekomen en het volk het weinig beter heeft dan 
onder de Republiek. Toch is ook in dit laatste gebied de kleding- en voedseltoestand vooruit gegaan. 
Het kan dus alleen aan de militaire toestand liggen, ze voelen zich niet veilig. 
 
Ondertussen ging het slecht met de trein. Bij ieder station moest de locomotief op adem komen voor 
ze met moeite verder ging. Om 17.30 uur waren wij in Brebes. Daar gaf de locomotief het op, ze kon 
niet meer op stoom komen. Na een half uur prutsen werd Tegal opgebeld voor een andere locomotief. 
Wij liepen wat heen en weer tussen inlanders en Chinezen. Ik vraag mij af hoeveel miljoenen die 
Chinezen in zo’n Javaanse trein vertegenwoordigen. Zeker vele malen meer dan in een Hollandse 
trein het gemiddelde publiek bezit. Ten slotte zat het hele zootje soldaten bij elkaar. Een had een 
grote hoorn en bracht er deuntjes uit, die van verveling door iedereen werden meegezongen, zodat 
het algauw een vrolijke bende was. Tot pret van de inlanders die zelf niet zo luidruchtig zijn maar het 
van de Hollanders graag mogen zien. De brutale vrijheid van de Hollanders buiten het eigen land, die 
zich aan niets of niemand storen en toch overal vlug aangepast schijnen. Trouwens, in bijna alle 
landen nogal gezien zijn en zeker bij het inlandse volk hier, die een geweldige bewondering hebben 
voor ieder die branie heeft. Dat zal ook wel de oorzaak zijn dat dit Maleise woord ‘moed’ in Holland 
zo’n heel andere betekenis heeft gekregen. De inlander vindt nl. al gauw iemand die zich voordoet 
met wat men in Holland onder branie verstaat, echt moedig en dapper, een dikwijls onaangename 
vergissing. 
Tenslotte liep ik eens om de trein en zag 2 jongens buiten het station wat rondzwerven. Dat stond mij 
wel aan. Ook even kijken. Een nette inlander vroeg om binnen te komen, het was de Wodono van 
Brebes. Als een stadje veranderd is, is het Brebes wel. Van het afschuwelijke weerzinwekkende 
plaatsje tijdens de opmars is het een mooi gezellig plaatsje geworden met een tevreden bevolking, die 
het toch weer goed heeft en tevreden is, iets wat ik voor onmogelijk hield. 
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Men kwam net met eten en drinken aan, terwijl wij vergingen van honger en dorst (men kan geen 
glazen limonade en broodjes van 1 gulden per stuk blijven kopen), toen er geroepen werd: “De 
locomotief is er”. Wij snel terug naar het perron maar toch duurde het nog even voor wij vertrokken. 
Weglopen echter ging niet meer, er waren 2 locomotieven bij gekomen. Toen er zodoende 3 
locomotieven voor stonden, kon men nog niet wegkomen, blijkbaar door onregelmatig aanzetten. 
Daarna ging er een achter en reden we weg. Het was al 19.30 uur, terwijl wij om 19.00 uur in Tegal 
moesten zijn. 
In Tegal stonden de auto’s klaar. Met flinke snelheid ging het op Pekalongan aan. Wij waren de 
achterste wagen en gierden langs de weg. Niet zonder gevaar want hier en daar was de weg vol stof 
dat door de eerste wagen werd opgeworpen. Plotseling schoot de wagen dan in het donker met volle 
gang zo’n donkere wolk in die als dikke mist het licht terugkaatste waardoor de chauffeur verblind 
werd. Zodat wij eens gevaarlijk naar de zijkant van de weg toe raasden die vol dikke bomen stond. 
Maar het liep goed af, alleen kreeg de eerste wagen steeds kleine mankementen, wat even vertraging 
gaf. Wij waren al zwart van de rook en roet van de locomotief omdat wij veel buiten hadden gestaan. 
De weg gooide er nog een stoflaag op. Lege maag, flauw van de vele sigaretten en toen begon het te 
regenen. IJzig koud en op onze bestofte pakken die tenslotte wel op perkament leken. Even verder 
werd het weer droog maar moesten wij nog droog waaien, wat onbedaarlijk koud was. Zo kwamen wij 
om 22.30 uur eindelijk in Pekalongan aan. Een reis van 15½ uur. Vlug het bed opgehaald, de zaak 
opgesteld, eten in de keuken, heerlijk mandiën en naar bed. 
 
Maandag, 15 Maart 1948 - Pandansari 
Om 9.00 uur uit bed, boek pakken en eten, daarna naar de kantine, op onze auto wachten en om 
11.00 uur kwamen wij thuis. Het was een heel leerzaam verlof, mooie dagen met veel nieuwe 
indrukken. Ik was blij weer terug te zijn en langs de weg weer blije vrolijke mensen te zien. Het is ons 
werk dat ze weer blij en vrolijk kunnen zijn. Het bewijs immers ligt in de streken waar het volk nog niet 
kan lachen, maar somber en dreigend keek, droef en verwilderd door de lange jaren vol ellende. Hier 
zijn de duizenden mensen weer blij door onze wachten en patrouilles, daarom voelde ik mij thuis. 
Deze streek zullen wij missen als wij haar eens verlaten. 
Bij het peloton was de thuiskomst minder prettig. Alles stond buiten, men was de kamer aan het 
uitschrobben en dat is nooit prettig als je thuiskomt. 
Heel erg was het echter ook niet, de post was toch eerst het belangrijkst. Als er post is zou niemand 
het merken, al vergaat de wereld onder hen. Mij viel het tegen, één van Reini en één van pater Van de 
Burgh uit Rotterdam. Machtige kerel, hoofd-aalmoezenier voor alle zeelui die in de haven komen. En 
het is geen kinderwerk tussen al dat ruwe volk van alle rassen met honderden talen, daar kan hij 
prachtig over vertellen. 
Natuurlijk waren er weer geruchten van naar Holland gaan, 28 juni met de Sibajak. Het laatste wat wij 
in Bandoeng hoorden was, 15 juni met de Johan van Oldenbarnevelt, maar het blijven nog geruchten 
en daar moet men voorzichtig mee zijn. Ook zijn er van de week 4 varkens geschoten, vanmorgen 2 
die rustig in de kampong liepen. Het werd gewoon een racejacht. In Doro heeft de rest van de 
compagnie er vanmorgen 12 gevangen in een valkuil en een andere compagnie in Bawang 16, dat 
ruimt zo aardig op. Wat anders dan die paar beesten bij Maastricht. 
Er is ook een Loerah vermoord, de beste in ons gebied. Dat zit de adjudant lelijk dwars en het wordt 
weer patrouillelopen. Die bende moet gevangen worden. Toch verklaren de Loerah’s dat het hier nog 
nooit zo rustig is geweest. Ook voor de oorlog niet, terwijl het toch de laatste 15 jaar voor de oorlog in 
dit gebied pas veilig genoeg was toen er Europeanen kwamen wonen. Om dus een tijd te zoeken dat 
deze streek even rustig was als nu, moet men terug gaan tot het rijk van Madjokapit, 2000 jaar 
geleden.  
 
Dinsdag, 16 maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen op patrouille. De moordenaars van de Loerah waren N.O. uitgeweken. Een lange zware 
patrouille, heuvel op, heuvel af, 12 kilometer, maar de paden waren vrij goed. De kampong waar het 
om te doen was, was echter heel rustig en geen fout persoon in te vinden. 
Toen wij uit de heuvels kwamen op de vlakke weg, konden wij het kamp 1 km verderop zien liggen en 
daar wemelde het van de mensen. Wij vroegen ons af wat dat zou betekenen. Het bleek dat het 
kledinguitreiking was. Voor ieder persoon 4 el stof voor ƒ4,50 met de keus tussen zwart of wit voor de 
mannen. Gekleurd en gestreept voor de vrouwen. Iedere Loerah laat de mensen eerst kiezen en heeft 
een lijst van al zijn bewoners met wat ze willen hebben. De uitdeling is bij de Wodono die bij ons in het 
kamp woont sinds een week. 4 Loerahs werken tegelijk hun mensen af en dat gaat vlot. Maar alleen in 
het gebied van deze Wodono zitten 10.000 mensen die voor de kleding in aanmerking komen. Daar 
zijn de kleine kinderen niet bij. Voor de hele residentie Pekalongan zijn 1.300.000 stuks goed die men 
zeker nodig heeft. Dit gebied hebben wij nu met 1 bataljon van even 700 man gezuiverd van de vele 
honderden extremisten die er zaten. Nu zijn het er 3 geworden, maar voor het eerste bataljon erbij 
kwam, was het ergste al geweest. 
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Woensdag, 17 maart 1948 - Pandansari 
Ik had de wacht vanmorgen van 9.00-11.00 uur. Gisteravond had de andere groep (ons peloton is in 
tweeën gedeeld voor nacht en patrouille) een avond patrouille naar een kampong die vanmorgen bij 
onze tocht verlaten was, maar er was toch iets loos.  
 
Vanmorgen vroeg weer erop uit naar de pasar, halfweg hier en de stad. Op de pasar vind je soms van 
alles. Alles werd afgezet en ieder die geen pas had meegenomen, want ieder heeft hier een papiertje 
van de Loerah, zoveel als een persoonsbewijs, 5 man was de buit. Eén sprak Hollands, hij werd eerst 
verhoord en was op weg geweest naar een kampong even voorbij ons kamp. Daar moest hij boeken 
hebben want hij zit op de ambtenarenschool in Pekalongan. Over een jaar moet hij zijn diploma halen. 
Die werd meteen vrij gelaten en zal zondag terug komen want dan moet hij weer naar school en kan 
hij mooi met onze auto mee, wat hem de reis meteen spaart. Daar heeft hij mooi voordeel aan. Zoals 
onder inlanders veel voorkomt, sprak hij correcter Hollands dan de halfbloed in de stad en allen die 
het in de omgang met Hollanders leerden. Zulke inlanders die het op school leren, spreken meestal 
zuiverder, zelfs beter dan de gemiddelde Hollander. Een van de gevangenen zat met een briefje te 
spelen en erover te praten tegen zijn makkers, nogal vrolijk, alsof het een vrijgeleide was. Ik had de 
wacht erbij en keek eens wat het was. Een briefje in het Hollands van de ID Tjomal om hem meteen in 
te rekenen als er zich iets onregelmatigs voordoet in zijn omgeving. Hij was voorwaardelijk vrij gelaten 
en had natuurlijk geen besef van wat er op het papiertje stond. Later heeft de ID de gevangenen 
opgehaald. Veel anders dan geen pas hadden ze echter niet op hun geweten, zodat ze nu weer vrij 
zijn. 
 
Ondertussen had ik gehoord dat J.P. Dekker, de hospik 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 4

e
 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 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 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, walgden van onszelf. Om 14.00 
uur echter waren wij klaar, 120 mensen waren geholpen en nu 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 en 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. 
Om 17.30 uur moesten wij op patrouille met de auto, halfweg naar Pekalongan en dan lopen door de 
dichtbevolkte kampongs. Ik liep achter en bleef een stukje achter de colonne. Prettig was dat, want  
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het volk was dan meestal in de veronderstelling dat alles gepasseerd was en dan was het de moeite 
waard hun reacties te zien als ik er nog aankwam. Zo tegen de avond zaten alle mensen in groepjes 
voor de huizen. Het leek meer een triomftocht dan een patrouille. Blije vrolijke mensen, niet meer 
geplaagd door grote armoede en angst, riepen ons overal vrolijk: “Tabé tabé doro, tabé dor toean” toe, 
of: “Hamat djalor”. Vriendelijke mensen, enthousiaste kinderen, niets dan blijheid en onbezorgde 
vrolijkheid. Als men hier eten heeft, geen angst en geen ziekten, dan heeft men ook geen zorgen en 
als ze dan nog goede kleding en een goed huis hebben, is er niets ter wereld wat ze nog verlangen. 
Maar het zijn natuurmensen en als ze dit niet kunnen krijgen, nemen ze het en veranderen heel vlug 
van vriendelijk vrolijke mensen in beesten, maar dan ook beesten in alles wat beestachtig is. Een 
Loerah vergezelde ons door de drukste kampongs en ging daarna terug, inmiddels was het ook 
donker geworden. Overal in de kampongs was het rustig, bij een tokootje kregen wij allen een warme 
kom thee. Om 20.00 uur waren wij weer thuis van de prettige tocht in de zachte zwoele avond. 
 
 

 
Veel inlanders voor behandeling bij de kliniek. 

 
Donderdag, 18 Maart 1948 - Pandarsari 
Als een wervelwind volgen de gebeurtenissen elkaar op. Langzaam wint Wallage terrein, maar 
gevaarlijk zal hij wel niet worden. In China echter behalen de communisten slag op slag 
overwinningen. Alle Aziatische landen bewapenen met reuzensnelheid. Voorlopig moeten ze niets van 
het communisme hebben, maar wie is er zeker van of deze enorme overmacht niet in een dag kan 
omkeren als het zo uitkomt. Indochina wordt beter, maar Malakka schreeuwt meer en meer om 
zelfstandigheid. Alleen is het teveel in zichzelf verdeeld. In Australië winnen de communisten en de 
enorme guerrillabendes op de Filippino’s houden nog steeds stand. In de republiek dringt men steeds 
meer aan op voortzetting van de strijd tegen de Hollanders, terwijl men overal ondergrondse 
bewegingen uitzendt om de lagere bestuursambtenaren te dwingen de Republiek te steunen. Door er 
hier en daar een te vermoorden zet men deze beweging kracht bij. In Europa is het wel heel raar 
toegegaan en voor ons die hier ver weg zitten is het beeld helderder als voor de Europeaan die eerst 
aan eigen land denkt. Dat blijkt uit de soms wel heel rare tegenspraak van de diplomaten. Voor ons is 
het beeld dat men het gevaar van het communisme heel goed inziet plotseling, eindelijk, maar de 
meeste geloven voorlopig nog niet in een oorlog. Men vergeet teveel dat Europa nog maar een 
hopeloos klein stukje is van deze wereld, terwijl het nog geen 100 jaar geleden de hele wereld 
beheerste.  
Na het gebeurde in Praag hebben plotseling vele landen zich aaneen gesloten. Dat is mij heel erg 
meegevallen. Het meest het appèl der jongeren wat overal is losgebarsten. Waarom men echter juicht 
alsof men een overwinning op de Russen heeft behaald, is mij een raadsel. De Rus denkt oosters, die 
loopt niet halsoverkop als de mof, maar verovert stuk voor stuk en neemt geen ander voor het eerste 
volkomen communistisch is. Het programma is duidelijk. Na Praag, Oost-Duitsland. Finland komt ook,  
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die hebben geen keus meer. Italië staat te wankelen en als het communisme het verliest, zal het mij al 
heel erg meevallen. Wat is er dan nog van Europa over? Een stukje dat kleiner is dan het 
onbewoonde deel van Australië. Daarna is ieder land een 5

e
 colonne sterker dan Duitsland had in alle 

landen samen. Men mag juichen over de aaneensluiting van West-Europa en dat men er het 
communistische gevaar gaat beseffen. Maar de Rus kruipt nog steeds vooruit, die wint op alle fronten. 
Zolang Stalin nog alle dagen om ons kan lachen is er voor ons geen reden tot juichen. Pas als hij 
eens woedend gemaakt is, en dat is hij niet, nog niet één keer. Hij trekt wel eens even terug, maar dat 
deden de Amerikanen de laatste dagen van de oorlog nog wel. Zolang er zoveel landen zijn die 
zonder oorlog in zijn armen lopen, kan hij het zich veroorloven even een stap terug te gaan als 
Amerika gaat dreigen. Geen enkele misdadiger breekt een sterk Lipsslot van een huis open als er een 
raam is wat hij alleen hoeft open te schuiven, dan loopt hij liever even om, de buit krijgt hij toch. Maar 
er zijn meer redenen om nog geheel niet te juichen. De Engelse Labor is nog geheel niet zo 
enthousiast over de aaneensluiting. Nederland denkt toch meer aan zijn handelsverkeer als aan de 
aansluiting. De Noorse landen schipperen nog steeds tussen Oost en West. De PVDA scheldt op de 
communisten, maar heeft nog in geen enkele daad die afkeer bewezen, werkt er zelfs mee samen als 
het zo uitkomt. Spanje en Zwitserland hoort men niet eens opnoemen en wat zullen de verkiezingen in 
Amerika opleveren? Zullen ze een even standvastige sterke kerel terugkrijgen voor Truman, die niet 
veel kans maakt.  
 
Ik heb ook een brief van Willem gehad en nu is het wel heel opvallend dat zijn brief ook voor het 
grootste deel over een oorlog tegen Rusland gaat. Ook hij schijnt daar heel zeker van te zijn, terwijl wij 
het er nooit over gehad hebben. Hij vroeg of ik een revolver voor hem wil kopen. Hij raadde mij aan er 
zelf ook dadelijk voor te zorgen in Holland. Dat is al heel sterk, want juist van de week heb ik Reini 
gevraagd of ze eens goed wil uitkijken en wil vragen of haar baas wil helpen uitkijken. Tegen de Rus 
zit er niets anders op dan te vechten en het is zeker dat de meeste communisten in Holland 
bewapend zijn. Daarom wil ik niet zonder zitten. Eenmaal in Holland zal ik alles over hebben voor de 
strijd tegen het communisme en als die hun ondergrondse strijd beginnen, is een goed wapen mij 
meer waard dan wat geld op de bank. Als Reini er een zou vinden, er zwerven er nog heel wat in 
Holland, betaal ik die dan van mijn delegatie, wat hij ook kost. Maar het moet een 9 mm zijn omdat 
daar altijd munitie voor te krijgen is. Het ding wat ik hier heb, daar is niets van te maken.  
 
Van de week zei een Belgische minister: “Stalin heeft eens gezegd: Ik geloof dat samenwerking 
tussen de marxistische economie en het kapitalistische stelsel mogelijk is”. Ik geloof dat de 
maarschalk toen de waarheid sprak, daarom hebben wij met Rusland een handelsverdrag gesloten.” 
Het gezegde van deze Belg stond in de ‘Linie’. Zolang zoiets nog mogelijk is, ben ik bang voor 
Europa. Stalin was in zijn jeugd een belhamel die heel handig, langzaam aan baas werd over een 
troep jongens, en tenslotte de hele streek terroriseerde. Nu is hij maarschalk en zal niet rusten voor 
heel de wereld aan zijn voeten ligt. Het klopt niet met zijn karakter om met een deel genoegen te 
nemen. Daarom is een oorlog niet te voorkomen, of het lang duurt of kort. Struisvogelpolitiek helpt 
geen zier. 
Willem schreef ook dat hij het demobilisatieschema heeft gezien en dat zij met november worden 
afgelost als er niets gebeurt. Anders in maart. Als de toestand in Europa dan nog kritiek is, gaan ze 
naar Duitsland en als het tè erg is, naar Amerika. Misschien gelooft hij dat dit officieel is, ik geloof het 
niet en beschouw het als een van de honderden geruchten maar het geeft goed de stemming weer.  
Zo kan ik door gaan. Alle landen ter wereld, ook waar die verboden is, bezitten een communistische 
partij, gereed om ieder bevel van Moskou op te volgen. Het is een groot sterk blok waarin bevelen 
door de eenhoofdige leiding snel afkomen. Terwijl de democratische landen in zichzelf en onderling 
nog sterk verdeeld zijn. De wereld staat er veel slechter voor, zelfs zonder V-wapens, atoombommen 
en straalvliegtuigen, dan in 1942 toen Hitler op het toppunt van zijn roem stond. 
 
De adjudant meende dat het kamp eens opgeknapt moest worden en had om wat koelies gevraagd. 
Vanmorgen kwamen ze om 7.00 uur, een ploeg van ± 50 man. Een stukje erachter weer zo’n ploeg 
enz, tot om 8.00 uur 500 man aan het werk waren. Op ons hele terrein stonden ze op geen 2 meter 
man aan man. Boompjes weggehaald, terrein geëgaliseerd, put gegraven, kali schoongemaakt, pad 
aangelegd en zo nog veel meer.  
Om 12.00 uur was het hele terrein totaal veranderd. Alles ziet er nu keurig uit en het ongelijke terrein 
naast het huis is een mooi volleybalveldje geworden en een veldje om wat te oefenen voor voetbal. 
Bovendien was er nog zo’n groepje mensen op het erf om kleding op te halen zodat er op het 
terreintje van ongeveer 50 x 100 meter zo’n 1000 man rondliepen. 
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Volleybal te Pandansari. 
 
Vrijdag, 19 maart 1948 - Pandansari 
Geen nieuws. 
   
Zaterdag, 20 maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen weer patrouille, 13 km. een flinke tocht. Op weg naar huis moest de grote kali gepasseerd 
worden. Die banjerde behoorlijk en was niet te doorwaden. Er lag ook een vlot van bamboe waar men 
bij hoog water de mensen mee overzet. De hele patrouille erop en toen zonk het vlot weg, 2 Inlandse 
vrouwtjes en een man met zware pikol met rijst moest eraf en toen ging het net. 2 Inlanders duwden 
het vlot de stroom op. Wij begierden ons en ik hoopte dat het vlot zou omslaan maar dat wilde niet 
lukken. Toen het vlot wat vaart had tegen de stroom in, duwde de bestuurder het af en schoot het de 
sterke stroomversnelling in, die meteen de vaart stopte en het vlot meesleurde. Dat was de bereken-
ing, want ze duwden het iets schuin, zodat de stroom zelf het meteen over duwde. Een pracht staaltje 
van manoeuvreren.  
Om 11.00 uur waren we thuis. Het was ook de dag voor de kliniek en wij hadden Dekker beloofd weer 
te helpen. Het was nu in een huis tegenover de Loerah.  
Eerst even uitrusten en een kom koffie nemen. Gelukkig had ik van de restjes nog een reep choco-
lade, die de honger even weg moest werken, van eten kon voor 14.00 uur niets meer komen en van 
zo’n toch krijgt men toch trek. Bovendien heb ik de laatste tijd steeds trek en eet ik goed. De mensen 
werden weer in dezelfde volgorde geholpen, Sjang, onze Chinese soldaat hielp ook nog door 
verbanden te knippen. Zo was het vlug gedaan en om 14.00 uur de klanten afgeholpen. Ik had nu niet 
veel last meer van stank en viezigheid, het begint al te wennen. 
 
Zondag, 21 maart 1948 - Pandansari 
Tweemaal naar Pekalongan geweest. ’s Morgens naar de kerk, ’s middags naar de bioscoop, 
machtige film van Diana Durbin. De zit was nog mooier tussen al die blije, vrolijke mensen door 
wuivend en lachend en de juichende kinderen, dol van pret om die malle Hollanders die iedereen 
groetten. Dat zal geen inlander doen die maar even hoger is in rang dan de ander, niet voor niets 
heeft het Javaans 3 talen, die geheel niet op elkaar lijken. De taal van het lage volk die men onderling 
gebruikt en de hogere tegen zijn ondergeschikte en die de mindere tegen een meerdere gebruikt, de 
3

e
 wordt alleen tegen vorstelijke personen in acht genomen. Zo groot is hier het standsverschil. Dat de 

Hollanders zich daar geheel niet aan storen is dan ook voor dit volk iets wat ze totaal niet begrijpen, 
maar wel erg mooi vinden. Tenminste het lagere volk, men moet er echter voorzichtig mee zijn en 
zorgen dat men toch respect bewaart. Niemand wordt door de inlander dieper veracht dan die dat 
verliest. Zo laten wij rustig toe dat men om ons lacht, maar laat niet een inlander tegenstribbelen als 
hen iets bevolen wordt.  
Voorheen dachten wij aan gelijkheid maar er is geen groter onzin in dit land met zulke grote stands-
verschillen, waar een blanke boven moet blijven omdat anders het hele volk hen niet als gelijken zal  
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behandelen, maar vertrappen. Wij zijn hier niet minder dan almachtig, dat is ook lastig. Het brengt zo 
snel in de verleiding om er misbruik van te maken. Gelukkig echter gebeurt dat zelden omdat de 
jongens elkaar corrigeren als dat nodig is. 
 
Woensdag, 24 Maart 1948, - Pandansari 
Een stevige patrouille gelopen vanmorgen, weer eens als verkenner, prettig zo voorop, dat loopt licht. 
Het meeste was langs slingerende en golvende bos- en bergpaden, een stevig tempo waardoor de 
anderen maar liepen te schelden dat het te hard ging. “Oh, wij wachten af en toe wel even als jullie het 
niet vol kunnen houden.” Was het dan en zo over en weer. De geest in ons peloton is de laatste tijd 
wel zeldzaam goed en mij bevalt het hier best. Ik ben zo gezond als maar kan en bijna even sterk als 
een jaar terug. Ook iets gegroeid, maar dat betekent niet veel. Ik eet ook goed. Het wordt meer 
besteed aan het herwinnen van krachten als aan groeien, maar dat is ook wel goed. Wat mij betreft 
mogen ze ons hier laten zitten tot wij naar Holland gaan. 
Na thuiskomst de hospik weer geholpen, daar was ook al een ander aan de gang. Er waren meer 
mensen. De dokter kwam nog even langs met een paar zustertjes. Die waren ook de hele morgen al 
op een post bezig geweest en nu moest de dokter even een paar mensen nakijken waar de hospik 
ook geen raad mee weet. 
Ondertussen hielpen de Hollandse verpleegsters meteen mee. Zo waren wij toch om 14.00 uur weer 
klaar. 
 
Donderdag, 25 maart 1948 - Pandansari 
Witte donderdag. Vanmorgen naar de kerk geweest en na afloop naar kapitein Coté, de bataljons 
adjudant. Er was namelijk van de week een order opgehangen dat men 4 vrijwilligers vroeg voor een 
4-daagse tocht met de trein (elektriciens), voor het controleren van lijnen. De tocht zou door zwaar 
bergterrein voeren, heel zwaar, dat werd heel duidelijk gemaakt. Als er in 2-4 geen gegadigden waren, 
zou niet tot aanwijzingen worden overgegaan. Die 4 dagen zou men de gasten zijn van de trein. Dat 
kwam dus op een 4-daagse tocht neer door voor ons onbekend gebied. Vermoedelijk door oerwoud.  
Ik heb er niet eens over gedacht maar meteen opgegeven. Er was nog één van ons die zich opgaf. De 
rest dacht er niet aan zich 4 dagen vrijwillig uit te sloven. Maar ik ben nu eenmaal dol op alles waar 
wat nieuws te zien en te beleven is. En zoals het dan gaat, de thuisblijvers zit het dwars en gaan 
plagen. Dat hindert ook niets, maar enkelen zit het dwars dat een ander wat wil proberen wat hun te 
zwaar is. Dan vinden ze je gek en proberen zichzelf wijs te maken dat die ander zich nu wel 
opgegeven heeft, maar er eigenlijk spijt van heeft, of dat het bedrog is en een heel ander beroerd 
klusje en dat zij zich niet beet hadden laten nemen. 
Eerst ging dat nog wel maar toen er door de telefoon kwam dat er een van ons mee mocht, trok de 
ander zich meteen terug. Ik mocht wel, al was hij de eerste geweest. Toen kregen verschillende 
helemaal een minderwaardigheidscomplex, nu kon dat mij niet zoveel schelen. Ik ben werkelijk dol op 
zo’n tocht, en hoe zwaar het is, scheelt mij niet als er tenminste wat te zien is. Als het bijvoorbeeld een 
lichte wandeltocht zou zijn door de vlakte, met overal hotels om te eten en te overnachten, dan zou ik 
wel spijt hebben te zijn meegegaan. Dan zouden er trouwens genoeg liefhebbers zijn, alleen al voor 
het eten en de hotels. 
Gisteravond echter kwam er bericht; het zou vrijdag aanvangen maar dat ging niet door. De jongens 
vertelden het blij als een machtig nieuwtje, duidelijk in de hoop dat ik opgelucht zou zijn. Ik hoefde 
heel niet te huichelen want ik was werkelijk teleurgesteld en woedend. Teleurgesteld omdat de tocht 
niet doorging, woedend om de jongens. Toen het mij verteld werd van de order, was ik er vlug bij, 
bang dat anderen me voor zouden zijn, maar nu dat geheel andersom was komen te staan, ging het 
erom de anderen af te troeven die nu lol hadden. Bovendien voelde ik mij genomen door de 
burgerheren van de treinen, die eerst een hele drukte maken en het dan even afzeggen, wat ik 
beschouwde als een restant van superioriteitsgevoel van de burgers van voor de oorlog hier, 
tegenover de soldaten. En tenslotte, als eenmaal zoiets geweest is waar men met moeite mensen 
voor kon krijgen en er komt weer eens iets bijzonders, is er een goede kans dat men het eerst aan de 
jongens denkt waar men de eerste maal ook op kon rekenen. Daarom wilde ik het er niet bij laten 
zitten, al zetten de jongens grote ogen op dat ik naar kapitein Coté wilde. 
Vanmorgen na de kerk erheen. Hij stond juist met enige sergeants en officieren wat te bespreken. 
“Kapitein, er is laatst een order uitgegeven voor een tocht met de trein. Ik had mij opgegeven en kon 
mee, maar nu is er bericht gekomen dat de reis plotseling niet doorgaat”. “Ja, ja”, viel de kapitein me 
meteen in de reden, “maar dat is in orde, de tocht gaat door, hij is alleen uitgesteld, die tocht moet 
noodzakelijk doorgaan. De lijnen moeten gecontroleerd, maar het hoofd van de trein uit Semarang, 
die mee zou gaan, is plotseling ziek geworden. Als hij beter is gaat de tocht door.” 
“Dan is het in orde, ik dacht al dat het een aardigheid van de heren van de trein was om eerst met 
veel bombarie vrijwilligers te vragen en het dan af te zeggen. Ik ben altijd voor zoiets te vinden maar 
laat mij niet voor de gek houden, zeker niet door burgers en was van plan hier te vragen hoe het zat 
en ze dan bij de trein te zeggen hoe ik over ze dacht.”  
“Nee, het is dik in orde hoor,” zegt de kapitein weer. “Kom maar even mee, dan zal ik je de route laten 
zien”. In een andere kamer was ons hele gebied aangegeven door aan elkaar gehechte stafkaarten.  
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Grenzen en posten aangegeven. “Ons gebied, wil zeggen van het commando Pekalongan, een com-
mando wat 2-4 is uitgegroeid tot de sterkte van een hele brigade”. Daarop wees de kapitein de route 
aan: van Glodok, een plaatsje in de vlakte aan de rand van de bergen boven Pekalongan, vlak bij de 
plaats waar wij tijdens de opmars ons eerste vuur kregen, in de beroerdste hinderlaag die denkbaar is. 
Vandaar gaat het de heuvels in naar de ‘Hamat’ van Semarang, waar 2 bergen van 2000 m tegen 
elkaar liggen. Er loopt een gesloten bergketen tot aan de voet van de ‘Hamat’. Steeds aflopend zodat 
het bij de vulkaan nog ongeveer 1000 m is. Dat is het laagste punt waar de V-brigade over is 
getrokken, van Tegal naar Tjinkitjap. Op het hoogste punt ziet men aan weerszijden van Java de zee 
liggen. Vandaar loopt het snel op tot 3000 m, top van de ‘Hamat’, die kegelvormig oploopt. Aan deze 
kant moeten wij over die berg. Het hoogste punt van de tocht schat ik op ruim 1500 m. Over een 
lengte van 2 dagen trekken is de kaart zo goed als blanco, op legio dunne blauwe streepjes na. Dat is 
dus massief oerwoud. Een van de meest woeste streken op Java, waar het ene diepe ravijn het 
andere volgt, die wij alle dwars door moeten, zodat de aanvraag van goede bergbeklimmers niet 
overdreven was. Als dat werkelijk moordend zware, maar altijd prachtig mooie gebied gepasseerd is, 
dalen wij af in de richting Tjilatjap en zitten dan in V-brigade- gebied en komen weer in de bewoonde 
wereld, Niet ver van Poerwokerto en Proboligga. Vandaar zullen wij wel per auto of trein van de 
andere kant per trein naar huis gaan. Het zal een zware tocht worden, maar allemaal onbekend. 
Woest en mooi gebied en als de gasten van het hoofd van de elektriciteitsvoorziening van Midden-
Java, dat een gebied bestrijkt als heel Nederland. Zo goed had ik het mij niet voorgesteld en nu het 
uitgesteld is loop ik de Pasen ook niet mis, wat zoveel te beter is. Alleen is te hopen dat die man niet 
te lang ziek blijft. De kapitein zei nog dat ze allang blij waren vrijwilligers te hebben gekregen omdat 
na de tocht een enorm gebied van stroom voorzien zal kunnen worden.  
Buiten stond de auto al te wachten. “Nu?” vroeg er één een beetje spottend. Hij zei niets meer toen ik 
het vertelde en op de kamer heeft er niet één het nog over de tocht gehad en dat is mij genoeg. Ik ben 
Tjikalong niet vergeten, waar altijd liefhebbers voor verkennen waren als het rustig was. 
Bij gevaarlijke patrouilles werd al gezegd: “CP gaat zeker verkennen? Hij doet dat graag.” Dan dacht 
men daar ineens aan. Ik deed het ook altijd want ik was graag verkenner en het liefst als het ook 
werkelijk de moeite loonde om te verkennen. Toen 2 die er ook altijd voor klaar stonden, ziek waren, 
was het soms moeilijk om er één bij te vinden. Zoiets vergeet men liefst zo vlug mogelijk en op zoiets 
kon men ook beter niet terug komen, dan gaat een storm van protesten op. Ik begrijp dat niet goed, de 
een is nu eenmaal anders dan de ander en ik ben dol op de natuur. Daar raakt men nooit op 
uitgekeken en in het Tjiandjoer had ik maling aan de extremisten die altijd mis schoten, terwijl de 
meesten meer vertrouwen in hun capaciteiten hadden, wat alleen een verschil van mening was en 
weinig met moed te maken had. Geen mens erkent graag de betere capaciteiten van een ander, zoals 
ik er net zo goed niet over schrijf waarin anderen weer veel beter zijn. Wij hebben door de jaren wel 
geleerd dat ieder zijn goede en slechte capaciteiten heeft, maar dooreen gegooid elkaar niet zo ver 
uiteen lopen. Dat is ook het geheim van onze prima onderlinge verhouding die door verschillen van 
mening of strubbelingen wel beter maar niet slechter wordt. In een jonge gemeenschap leeft ieder 
voor zichzelf, in een 3 jaar oude als hier, leven allen mee met elkaars vreugde en smart, mooi en lelijk. 
Een groep egoïsten krijgt zelden ruzie of het wordt moord en doodslag. Hier is als in een grote familie 
alle dagen wat, maar dan bemoeit ook het hele peloton er zich mee en echte ruzie die na 5 minuten 
niet vergeten is, bestaat niet. De enige die het bij ons niet uithoudt, is iemand die niet tegen plagen 
kan. Liever gezegd pesten, want daarin wordt niemand ontzien, wee degene die op een bepaald punt 
een zwak heeft, hij heeft geen leven meer. Als je mee kan lachen als het hele stel je uitlacht omdat je 
erin zit en dan kan terug poeieren, heb je hier een prachtstel, dat alles voor elkaar over heeft. Daarom 
moest ik met die tocht mijn eer ophouden, anders had ik in weken geen leven meer gehad en ik heb 
gewonnen. Gloeiend ook, ze passen er wel voor op om me nu weer te gaan plagen, ik heb alle 
troeven in handen. 
 
Vanmiddag naar de bioscoop geweest. Een mooie film met veel Indo, dat was wat voor de Chinezen 
en inlanders, die leven altijd zo mee dat ze net als bij toneel, klappen, fluiten, lachen en joelen. Zodat 
men in Pekalongan papieren in de bioscoop geplakt heeft waarop staat: “Houd u stil tijdens de 
voorstelling. Al begrijpt u de film niet, de Hollanders in de zaal begrijpen het wel.” Want al plaatst de 
Katholieke Illustratie een reportage met de bekrompen bedoeling, haar lezers te laten zien hoe raar 
die Papoea’s zich wel toetakelen en dansen, ze vergeet dat inlanders even hard lachen om die 
blanken met hun malle streken, zich zelfs een ongeluk lachen om een kussend paartje. Dat vinden ze 
maar heel gek en vies. En volgens hun moet er van blanke meisjes wel niets goeds zijn, dat ze 
schaamteloos en zedeloos bijna helemaal naakt durven rond te lopen. Dat een man dat doet is iets 
anders, dat werkt gemakkelijker en die zijn goed en stevig gebouwd. Een vrouw is alleen mooi als ze 
met smaak gekleed is. 
Ondanks de papieren echter braken de inlanders vanmiddag de zaal bijna af toen een grote Jap op 
leven en dood op Indo-manier vocht met een Amerikaan. De zaal daverde van de woeste aan-
moedigingen. 
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Vrijdag, 26 maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen was er weer kerk om 7.30 uur, en om 9.00 uur ook voor de protestanten. Daar werd nogal 
over gediscussieerd want het is niet leuk 1½ uur te lopen wachten. Tenslotte echter vonden de 
protestanten dat wie naar de kerk wilde, dat er maar voor over moest hebben. Voor ons was ’s 
middags weer kerk en daardoor zouden degenen die nog niet geweest waren niet naar de bios kun-
nen, zodat de katholieken besloten: ’s morgens de protestanten, ’s middags de katholieken. Maar 
vanmorgen werden de protestanten gepest want die hadden zich verslapen en de auto ging leeg weg.  
Vanmiddag zijn wij naar de kruisweg geweest. Wij hanteren hier de stelling: “eerst de dienst als het 
beslist niet anders kan, dan de kerk en daarna de ontspanning”. Omdat ieder zich daaraan houdt zijn 
er nooit moeilijkheden. Alles wordt gezamenlijk opgelost en als het niet lukt, beslist de adjudant en valt 
er geen woord meer. 
 
Zaterdag, 27 maart 1948 - Pandansari 
Vanmorgen weer kerk. Paaszaterdag is niet zo belangrijk, maar er waren een paar jongens die toch 
graag wilden. “Alles of niets”, zei de adjudant, “voor 3 jongens kan ik de wagen niet laten rijden”. Dat 
was redelijk en toen zijn alle katholieken maar gegaan.  
Om 19.30 uur zouden wij op patrouille gaan maar het was aardedonker en na 10 minuten waren wij 
terug. Zelfs op de hoofdweg liepen wij er bijna naast. Op de slechte kampongpaden was het helemaal 
niet om te doen. Om 22.00 uur gingen wij weer op pad. Toen kwam de maan op en was er behoorlijk 
licht. Ik liep niet zo lekker, want net als voorheen thuis, als het eten wat laat werd kreeg ik een lege 
maag waar ik van liep te zweten.  
De laatste tijd heb ik steeds veel trek. Terwijl ’s morgens en ’s avonds het eten niet genoeg is, al 
kunnen wij ’s middags plenty krijgen en moet men zoeken om het zo goed te vinden. Er is te weinig 
brood, wij eten het ook 2 maal per dag omdat wij iets meer krijgen dan ons toekomt. In alle andere 
kampen krijgt men 1 maal brood, 1 maal rijst en 1 maal aardappelen en ik heb liever honger dan 
gedroogde aardappelen. Dat men zoiets aan mensen te eten durft te geven snap ik niet en dat terwijl 
rijst veel lekkerder, gezonder en goedkoper is. 
In de kampongs was hoofdzaak te kijken of de kampongwachten hun werk deden. Die zijn er om de 
bevolking te bewaken tegen rampokkers. Uitsluitend dus in het belang van hun eigen mensen. 
De eerste helft stond goed op hun post. Een post zelfs zo goed dat wij plotseling verrast werden met 
een brul van “brentie” (halt). Die kreeg een extra pluim. Meteen werd overal naar pisang gevraagd, 
maar die waren niet te krijgen. Aan de grote weg lag een post van 6 man heerlijk te slapen. Met 
geweerkolven waren ze vlug gewekt, dat voelen ze een week lang. “Als het weer gebeurt worden jullie 
doodgeschoten”, kregen ze te horen. “Goed meneer, goed”, huilden ze beduusd. Dat menen ze ook, 
ze weten fout te zijn geweest en vinden het daarom heel redelijk dat ze ervoor gedood worden. Het 
zou zelfs heel stom zijn als men ze weer zo aantrof om ze half dood te ranselen. Liet men dat na, dan 
zou alle respect in de kampong weg zijn en er was geen huis meer te houden. Ze zouden ons haten 
omdat wij niet te vertrouwen en laf zouden zijn in hun ogen. Voor deze bedreiging zullen ze wel even 
oppassen, terwijl wij niet bang hoeven te zijn dat ze een hekel aan ons gekregen zullen hebben. In 
zulk optreden hebben ze vertrouwen, daar houden ze van. Wat weer niet wegneemt dat ze toch weer 
zouden gaan slapen als  ze zeker wisten dat niemand hun zou verraden of wij het niet zouden zien. 
Dit volk heeft een zwak karakter, wat snel toegeeft aan hun wil. Om 1.00 uur waren we thuis. 
 
Zondag, 28 maart 1948 - Pandansari 
Er was een mooie mis vanmorgen in de kerk, die stampvol was. Verder een rustige dag zonder 
nieuws. 
 
Maandag, 29 maart 1948 - Pandansari 
Ook vanmorgen weer naar de kerk geweest, waarmee Pasen weer voorbij is. Na de mis even wat 
inkopen gedaan op de pasar en weer naar huis. 
De filmauto zou hier gekomen zijn, maar is niet geweest. Misschien komt hij morgenavond, weer eens 
iets anders dan een bios. 
 
Dinsdag, 30 maart 1948, - Pandansari 
Vanmorgen weer patrouille gehad; een route die wij al 2 maal gelopen hebben en waar dus niet veel 
meer aan is. Het enige voordeel was dat door de betere bekendheid wij 2 maal een stuk wisten af te 
snijden. Het gaat nl. alleen om de kampongs. De verbindingen moet men op de kaart zoeken. Meestal 
zijn er inlanderpaadjes die veel korter zijn. Voor men een streek echter goed kent, kan men zich daar 
niet aan wagen. Wij moesten weer met het vlot over de kali. Ervoor stond een warong waar wij voor 
50 cent een tros pisang kochten en 8 gulden republiek terug kregen. Daar snapten wij niets van, maar 
Sjang handelde en wij dachten, dat zal wel goed zijn. Maar daar kwam de waronghoudster aan, het 
scheen niet te kloppen. Wij Sjang aan zijn jasje getrokken hoe dat zat. Die bleek rustig 1 op 30 te 
hebben gerekend, terwijl het officieel 1 op 15 is, een echte Chinese streek. Wij hebben het vrouwtje 
haar 8 gulden maar weer gegeven en Sjang flink de huid vol gescholden waar hij alleen maar om 
grinnikt. 
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Na patrouille doen de baboetjes de was. 

 

 
Baboetjes aan de was. 
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Donderdag, 1 April 1948 - Pandansari 
Gisteren was er niets te beleven, vandaag al dito. Alleen naar de bios geweest. 
 

Maandag, 5 April 1948 - Pandansari 
De ene dag is hetzelfde als de ander, met als enige afwisseling: op zondag naar de kerk. Toch kwam 
het als een koude douche dat er door de adjudant (Coté) werd gezegd dat wij volgende week naar 
Kedoengwoeni gaan verhuizen. Wij worden afgelost door 5-6 en daarmee is ons werk afgelopen. Alle 
jongens blij, wat dichter bij de stad en in Kedoengwoeni is al meer te beleven dan hier. Er is weer licht 
en radio, maar mij staat het niets aan. Hier was het goed, de enkele patrouilles als mooie afwisseling, 
wij konden toch naar de kerk en de bios. Daar missen wij de ruimte, zitten weer met de hele 
compagnie bijeen, waarschijnlijk modeldienst met appèls en exercitie. Het licht zegt mij niet veel. Ik 
heb voor mijzelf 3 olielampjes en licht genoeg. Er waren hier 4 grote lampen en ik heb er 10 
olielampjes bij gemaakt, buiten de mijne om en het is mijn schuld niet dat er van alle lampen alleen 
nog 5 van mijn lampjes branden en de rest kapot is. Het enige voordeel is de radio en verder het 
wachten op de boot tot half of eind juni. 
Vandaag hadden wij ook weer eens patrouille, er deed zich echter niets voor wat het schrijven waard 
is.  
 
Dinsdag, 6 April 1948 - Pandansari 
Gisteren zijn hier 5 politiemannen gekomen, die staan buiten ons commando, maar behoren aan de 
Dessa, al werken ze met ons samen. Die maakten vanmorgen een mooi debuut. Bij de pasar halfweg 
tussen hier en de stad zagen ze 2 personen die ze niet vertrouwden. Ze namen ze mee, een nog 
jonge kerel vroeg of hij aan een kleine warong even zijn rijst op mocht eten. Dat wilde de politie niet 
toestaan en ze keken het portie rijst na dat de man bij zich had en daaruit kwam een klein, heel dun 
dicht beschreven vel papier tussen vandaan, dat zonder moeite met de rijst opgegeten zou zijn. Het 
papier kwam van enige TRI-officieren uit Pekalongan en was voor de Republiek bestemd. De heren 
verzochten erin om wapens en munitie te sturen en represaille- maatregelen te nemen tegen de 
Chinezen in de Republiek, daar de Chinezen in Pekalongan er de schuld van waren dat een kleine 
honderd van hun medewerkers gepakt waren. De politie had dus wel een goede vangst gedaan. Er 
was ook nog een tweede man gevangen, maar dit bleek alleen een drager voor de eerste te zijn en 
verder onschuldig. 
Verleden week had de ID al bericht gehad over een ondergrondse bende in de stad. In burger twee 
aan twee in bedja’s ging men naar het vergaderhuis van deze bende en rekende bijna 100 man in. 
Hieronder was ook de moordenaar van de in de eerste tijd gelijk met de aluinman vermoorde hospik. 
Die is vermoord door een bende uit Waroeng Tsem, 20 km ten westen van de stad, die opgetrokken 
was naar Pekalongan. Later heeft deze bende de wijk genomen naar deze richting. Tot men op de 
dag dat ik in Kedoengwoeni met malaria lag, even van hier de sten van de vermoorde hospik buit 
maakte. Het overschot van de bende is toen richting Pekalongan vertrokken. Na die dag is het in ons 
gebied steeds volkomen rustig geweest, een van de heel weinige gebieden die werkelijk rustig zijn. 
Tot men de 100 man met de moordenaar greep en men nu ook de namen heeft van de leiders van 
deze ondergrondse beweging waarbij de laatste leden van de inmiddels wel zwaar uitgedunde bende 
zich blijkbaar hebben aangesloten. Dit bewijst wel heel sterk hoe krachtig wij dit gebied in de hand 
hebben. Een gebied van zeker 1½ miljoen inwoners waarin een ondergrondse bende, nog voor ze ook 
maar het minste heeft kunnen uitrichten, al volkomen is opgerold, is niet mis. Temeer daar het niet 
waarschijnlijk is dat er meer van deze bendes zijn, omdat ze door de republiek bestuurd worden en 
dus wel in een organisatie aaneen zullen hangen, wat ook duidelijk uit alles blijkt. Ik geloof dat in 
Holland op iedere 1½ miljoen inwoners, de ondergrondse communistische organisaties die aan 
Moskou om wapens vragen, wel heel wat sterker zullen zijn. Daar is ieder oud BS-er wel heel zeker 
van. 
Ondertussen blijkt hieruit ook weer eens in hoever het Djokja ernst is met de samenwerking. 
De gevangenen werden onder de hoede van de wacht naast het huis gezet in de Atjhé-knoop. Dat is 
touw aan de nek en vandaar aan de beide opgetrokken polsen, zodat die midden achter de rug komen 
ter hoogte van de ellebogen. Laten ze dan de vermoeide armen zakken, dan halen ze het touw om de 
hals aan. Hoofdzaak is echter dat ze zichzelf wurgen als ze de polsen los willen werken en men kan 
met dit volkje geen enkel risico nemen. Ondanks deze bindmethode werden ze tegen de muur op de 
hurken gezet, waar de wacht geen oog van hen af mocht houden. Dat was een van de nieuwe 
dienstplichtigen die dat goed op het hart gedrukt moest worden omdat hij meende dat een zodanig 
gekneveld persoon nooit weg kon. Wij hebben wel anders geleerd. De oude man zat al gauw om 
genade te kermen en toen bleek dat hij bijna niets geen schuld had, werd hij even verder uit de zon 
gezet en wat losser gebonden. De jongen had een echte extremistentronie. Zijn huid was heel blank 
en zag al gauw paars van de zon. Zijn armen zakten van vermoeidheid af en het touw haalde scherp 
toe in de hals tot hij zich wat tegen de muur liet zakken, het hoofd steeds dieper gebogen. Eenmaal 
tilde hij het even op om medelijden te vragen. Ik had juist zijn touwen nagekeken en antwoordde: 
“Vraag het maar aan Soekarno”. 
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Toen wij ’s middags naar de bios gingen, gingen ze mee op de wagen, met het gezicht naar de 
cabine, zodat de mensen die wij passeerden tegen de geboeide ruggen aan keken. Dat was nodig 
voor het geval leden van de bende het zouden zien, dan zouden ze tenminste niet kunnen zien dat wij 
hun koerier te pakken hadden. De mensen die het zagen keken blij geïnteresseerd de wagen na. 
 
Woensdag, 7 April 1948 - Pandansari 
Van 8.00 tot 12.00 uur weer in de kliniek geholpen. De laatste tijd waren er steeds nogal veel helpers 
en ik voelde niets voor dat werk als men niet aan één stuk door kan gaan. Het minste smetje is zware 
infectie, zodat ik niets durf aan te raken zolang ik er mee bezig ben. Een sigaret neem ik met de mond 
uit het pakje. Het is trouwens een gruwelijk werk en als er andere liefhebbers zijn, geef ik het graag 
over. Maar nu was de animo er zeker wat uit en vroeg de hospik of ik mee wilde. Het was niet voor 
niets, zeker 225 mensen hebben we behandeld. Ik heb er nu geen erg meer in, alles went. Een 
inlandse matri (verpleger), later zelfs 2 en mijn persoontje, zorgden voor de zweren. Een en soms 
twee andere jongens smeerden de scabiëspatiënten in en Dekker de hospik verzorgde de malaria, 
beri-beri, hoofdpijn, oogziekten en diverse andere kwalen. Het was lopendebandwerk, maar het ging 
prima en een groot aantal mensen ging weer blij naar huis. Sommige grote wonden zijn 2 jaar oud en 
genezen nu in een maand.  
 
Vlug handen wassen en eten, dat erin vloog ook al was het koud geworden. En toen mandiën naar de 
kali. Die was laag want een bandjir had ’s nachts grote stenen weggerold die wij er met moeite met 4 
man omgewenteld hadden. Terwijl ik mij waste begon het ineens weer te banjeren. In 10 minuten 
steeg het water ruim een halve meter en werd de stroom een woeste, ontembare watermassa, bruin 
van slib met kolkende schuimkoppen. Blijkbaar had het ’s morgens in de bergen geregend. Er 
kwamen nog een paar jongens mandiën en het werd een waar feest, gevechten tegen de woeste 
stroom. Liever gezegd mèt de stroom, want er was niet tegenop te vechten. Razendsnel werd men 
meegesleurd. Wij kennen ieder gat en de kolken, want gaat men mee tot de dam, dan wordt men ver 
weg gekwakt van het ene basaltblok op het andere, maar gebruik makend van de kolken, drijft men 
vlak voor de dam in rustig water aan de kant. 
 
Donderdag, 8 april 1948 - Pandansari 
Vanmorgen kwam de kapitein met de commandant die hier maandag aflost. Wij komen 2 maanden in 
Kedoengwoeni om niets te doen. Maandag zit onze tijd er voorgoed op. De kapitein mocht niet alles 
zeggen maar in juni gaan wij naar huis, reken maar van tegen het eind. Voor dat vertrek moeten wij in 
rust en om alles te regelen en in te leveren.  
 
 

Onze politie-versterking te Pandansari. 
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Vrijdag, 9 April 1948, - Pandansari 
Vanmorgen kwam er een goochelaar, een Maleisiër van Singapore, die al 2 jaar voor de Welfare 
werkt. Een helper en een klein jochie waren mee. Hij kende heel Malakka goed en was ook wel in 
Mersing geweest. Ik heb een tijd met hem zitten praten en wij waren wel heel eensgezind in onze 
hekel aan de Engelsen. Om 14.00 uur na het eten was er een voorstelling. Geweldig was het niet 
maar ze kunnen niet allemaal ‘meester Hedig’ zijn, daarbij was hij alleen goochelaar zonder meer. De 
Maleisische volkeren hebben trouwens toch te weinig geestkracht om met hypnose en dergelijke een 
blanke in hun macht te krijgen. Daarvoor moeten er Brits-Indiërs of Ambonezen komen. Toch hebben 
wij weer eens een gezellig uurtje gelachen. Niet het minst om de inlanders die geweldig bijgelovig zijn 
en aan wonderen dachten. De Loerah was helemaal uit zijn humeur toen 3 jongens een kris in een 
glas droge rijst gestoken hadden en met glas en rijst optilden. Toen de Loerah dat ook wilde proberen, 
bleek de kris los in de rijst te zitten en schoof er zo uit. Later bleek het al heel eenvoudig te zijn, de 
rijst goed aandrukken en het hele geval blijft hangen en 1 ongemerkte tik tegen de kris en hij zit los.  
Er waren ook eenvoudige truckjes waarvan hij later liet zien hoe ze werkten. Omdat ik vooraan zat en 
een tijd met hem had zitten praten, moest ik nogal eens helpen of kijken hoe het zat, zoals ze altijd 
mensen vanuit de zaal vragen. Bij de ingewikkelde truck moest ik een jasje aan doen, terwijl de 
goochelaar zich liet binden met losse koorden die aan zijn stoel en polsen vastgemaakt werden. Toen 
moest ik naast hem op een stoel komen zitten. De bedoeling was dat hij met het mijne en ik met zijn 
jasje aan er onderuit zou komen. Hij nog geboeid met verzegelde knopen door een lakstempel. Ik 
vroeg mij af wat er nu zou gaan gebeuren. Doch toen het doek voor ons gevallen was vroeg hij of ik 
mijn jasje uit wilde doen. Hij schoof zonder moeite de koorden om zijn polsen los zonder het 
lakstempel te beschadigen. Hij had degene die de knopen legde wel zo geholpen dat die precies de 
goede knoop had gelegd zonder er zelf erg in te hebben. Met verwisselde jasjes, de koorden weer 
geknoopt en mijn persoontje als slapende, kwamen wij weer onder het doek vandaan. Toen ik al die 
bewonderende kreten uit de menigte hoorde schoot ik in een lach. Dat redde de goochelaar door een 
beweging alsof hij mij uit een trans haalde. Ik slikte vlug het lachen in en keek daardoor nogal 
beteuterd zodat ze allen vast geloofden dat ik weg geweest was. Ze begonnen te plagen omdat hij mij 
eronder had gekregen en ik lachen omdat ik ze allemaal tuk had. 
Vanavond heb ik het pas verteld en toen keken zij beteuterd. 
Het was toch weer eens een mooie afwisseling geweest en later gingen wij naar de bios met de 
wagen die gelijk de artiesten naar de stad bracht. 
 
Zaterdag, 10 April 1948 - Pandansari 
De hele dag klonk het eentonige en toch ritmisch weemoedige spel van de gamelan uit het huis van 
de artiesten Wodono, dat binnen ons kamp ligt. De bevolking gaf een afscheidsfeest ter onzer ere.     
’s Avonds om 20.00 uur begon het eigenlijke feest tot ’s morgens 6.00 uur. Wij zijn tot 24.00 uur 
gebleven want het Javaanse spel is te langdradig dat een Europees geduld niet een hele nacht 
verdraagt. Er werd een Wajangspel gegeven en daarom draait het hele feest. Dat is een verhaal dat 
de hele nacht duurt. Maar zelfs het Javaanse geduld houdt dat niet vol, zodat men weleens wegloopt 
om bij een warong buiten iets te eten of te drinken. Als men het zat wordt gaat men rustig op de grond 
liggen slapen en men zit ook te praten terwijl het spel doorgaat. Het hindert niets of men iets mist, 
door de enorme langdradigheid moet al heel lang weg zijn om een stuk uit het verhaal gemist te 
hebben. Er zijn 3 soorten Wajang: de eerste met mensen als spelers, de tweede met houten poppen 
zoals ik die opstuurde en de derde met zeldzaam kunstig uitgesneden poppen van dun geitenleer, die 
men tegen een wit doek laat dansen en spelen met erachter een lamp, zodat mooi getekende ragfijne 
schaduwen duidelijk uitkomen aan de voorkant. Dit laatste kregen wij te zien. Wij kennen de taal niet 
en de bewegingen van de poppen en dan verveelt het al gauw. De spelen geven alle beelden weer uit 
de verre geschiedenis. Toen in Holland de mensen nog in dierenhuiden liepen en vochten met stenen 
bijlen, had men hier al prachtige gebatikte katoenen stoffen, houtsnijwerk en metaal en speelde men 
al de wajangspelen. Toen was Java een groot rijk land met hoge beschaving. Evenals de film zijn het 
beelden, afgegeven op een doek. Levende beelden die zingen, dansen en vertellen. Mensen, maar 
vooral geesten en demonen. De man die met armen en benen de poppen laat dansen en spelen 
spreekt en wordt bijgestaan door zangers en muziek. 2000 Jaar hadden de blanken nodig voor ze een 
gelijkwaardige kunst uitvonden. Geen radio of film, zullen deze Javaanse geschiedenis kunnen 
verdringen. Voor de voorstelling begon werden aan de adjudant enige krissen aangeboden als 
geschenk van de verschillende Loerah’s uit dankbaarheid voor het herstel van de rust. Enkele krissen 
waren reeds gevoed. Een kris is een heilig wapen dat iedere vrijdag voedsel moet hebben. Men houdt 
het wapen dan boven de wierook en doet bloemen in de schede. Vergeet men het dan begint de kris 
na een paar weken te rammelen. Vele inlanders geloven daar tenminste heel vast in, zelfs Antonia uit 
Batang die toch katholiek was. Ook mag men een kris nooit zonder meer uit de schede halen. Men 
moet hem eerst aan het voorhoofd houden, anders komen er rampen en ongeluk. Om de inlanders 
niet te kwetsen doet men als blanke het beste zich daaraan ook te houden, door nooit een kris uit de 
schede te halen in hun bijzijn.  
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Zondag, 11 April 1948 - Pandansari 
Vanmorgen schoot de kerk erbij in. Toen iedereen al klaar stond, ontdekte men dat men vergeten had 
de chauffeur te wekken, niets aan te doen. Toch is het vreemd en was ieder in de war met de dag. 
Het gesprek van de dag is van demobilisatie overgesprongen op de inkopen die gedaan moeten 
worden met de 2 maanden loon die wij nog te vangen hebben. Iets anders hoort men niet en het is 
wel goed, want met 30 meningen zal ieder toch wel het beste vinden. 
 
Maandag, 12 April 1948 – Verhuizing naar Kedoengwoeni 
Om 7.30 uur moesten wij klaar staan, maar om 7.00 uur was de aflossing er al met de auto’s. Zo ging 
alles gelijk: pakken, uit- en inladen en weer opstellen zodat toen wij om 8.00 uur vertrokken, de 
nieuwe al opgesteld waren. De hele bevolking stond te wuiven, ook verderop langs de weg. Hier in 
Kedoengwoeni liggen wij weer in hetzelfde huis, maar in andere kamers. Wij liggen met de sectie die 
4 man sterk is in een mooie kamer. Het duurt 6 weken zodat wij hem zo gezellig mogelijk zullen 
maken, temeer daar wij helemaal niets te doen hebben. Alleen ’s nachts 1 man wacht, 2 uur in de 
week ongeveer, 1 dag kamerwacht in de 3 weken en 1 dag bij de telefoon ’s middags in de 1½ 
maand. Minder kan al niet. Er moet een goede kantine komen en allerlei wedstrijden, anders wordt het 
vervelen en dat is veel erger en gevaarlijker dan de bloedigste acties. De heerlijke kali uit Pandansari 
missen wij wel. Nu loopt er wel een hele grote kali vlak bij ons huis hier, maar bij de vorige kali konden 
wij er tot onze knieën door lopen. Op zijn dichtst bij het kamp echter maakt hij nu een scherpe laatste 
bocht, waar men 3 enorme stenen golfbrekers gebouwd heeft om in de bocht de wal te beschermen 
tegen bandjirs, die de enorme stroom soms 4 meter doen stijgen tot een enorme watervlakte met een 
kracht, groter dan van 100 spoortreinen. Bij deze bocht is de kali nog geen 200 meter van ons huis. 
Toch wisten de meeste jongens dat niet omdat hij 10 meter onder het terrein loopt en de kant heel 
dicht begroeid is. Vanmiddag ben ik eens gaan kijken of er in deze hoek misschien een gleuf 
uitgeslepen was in de bodem. Voorzichtig het water in dat snel heel erg warm was maar erg meeviel 
wat helderheid betrof. De bodem was enorm ongelijk door broze steen waar happen uit weggezogen 
waren en hield na een paar meter plotseling op. Voorzichtig zwom ik over, staande om grond af te 
tasten, maar die vond ik pas 4 meter van de andere kant. Toen heb ik in het midden naar de grond 
gedoken; 2½ meter diep. De randen afgebrokkeld, de kuil was enige honderden meters lang, een 
zwembad zo mooi als je maar kon voorstellen. Door de grote diepte was de stroming nauwelijks 
merkbaar en boven was het als een spiegel. Ideaal om net zo lang te zwemmen en te drijven als men 
maar wil. De andere 2 jongens waren enthousiast en haalden vlug zeep en een handdoek, ze hadden 
het eerst even af willen kijken. Later moesten wij de anderen de weg wijzen, want al kenden ze de 
grote kali goed bij de vernielde brug, dat hij nauwelijks een paar honderd meter van ons huis stroomt, 
dat wisten ze niet, al hebben wij hier al eens 2 weken gewoond en door de hele omgeving 
gepatrouilleerd. En al is het een stroom die als een breed lint door een diep dal tot aan de bergen en 
de grote stuwdam te zien is, zo dicht kan de tropenvegetatie zijn. 
 

 
In de kali te Kedoengwoeni. 
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Kali met oude brug-segmenten bij Kedoengwoeni. 
 
Dinsdag, 13 April 1948 -  Kedoengwoeni 
Vreemd is het idee dat nu alles voorbij is. Dat er voor ons niets meer te doen valt dan te wachten op 
de boot. Het is prettig en toch niet. Prettig omdat een mooi werk volbracht is, een onvergetelijke tijd 
omdat hij niet voor niets was. Die tijd is voorbij en afscheid nemen valt niet mee en dit is nog maar een 
idee. In wezen is er niets veranderd als heel weinig wacht en geen patrouilles meer. Het is als een 
voorproefje als straks de boot zal afvaren. Een nieuw leven beginnen is niet gemakkelijk. Het oude 
leven loslaten is duizendmaal moeilijker, dat maakt weemoedig. Zo houdt het verlangen naar al het 
oude vertrouwde in Holland al wat daar lief is in evenwicht. 
6 Weken niets doen is een hele tijd. Ik heb zelf nog veel te doen. Mijn hoekje is nog erg kaal en moet 
gezellig gemaakt worden, maar maak maar eens iets moois als je niets hebt. Dat is piekeren. In de 
hoek achter mijn bed staat een ding dat op een closet lijkt, al is het er geen. In ieder geval een 
onsmakelijk gezicht, zeker in de hoek van zo’n Indische rijkeluiskamer. Het zou beter passen in de 
kamer van een of andere ongelukkige prostituee. Dat geval moest opgeruimd, of liever: weggewerkt. 
Maar hoe? Na veel struinen vond ik een grote hardstenen bloempot en een grote kastplank ergens uit 
een muurkast (plank). Die heb ik erop gespijkerd. Een paar marmeren platen eronder en het was een 
goed tafeltje op het geval, maar nog allerminst mooi. Een opeenstapeling van rommel. Dat moet nu 
morgen nog opgeknapt worden.  
De bren is weer eens prima nagekeken en nu kijk ik hem niet meer aan tot het inleveren. De 
handgranaten zijn vandaag al ingenomen, dat is het begin. 
Vanmiddag was er ook een voetbalwedstrijd voor hen die zelden voetballen. Ik heb ook mee gedaan 
en het ging blijkbaar niet eens erg slecht. Toen een jongen wilde ruilen van plaats, wilden de anderen 
het niet hebben, Ze vonden dat ik voor moest blijven. Weleens fijn zo, mooier dan met allemaal 
geroutineerden, dan loopt men voor niets mee. 
 
Woensdag, 14 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen ben ik eens begonnen met naar de adjudant te gaan voor een dag naar Tegal om wat te 
kopen, dat mocht. Voor vrijdag, maar op eigen risico vanuit Pekalongan. 
’s Middags echter kwam de adjudant zeggen dat er een auto zou gaan. Nog beter, vrijdag dus naar 
Tegal. De foeriershulp was spullen aan het uitzoeken. Daar was ik gauw bij want die laat sneller wat 
los dan de foerier. Mijn pet was werkelijk versleten en er waren zowaar nieuwe. Die zat goed, de 
laatste tijd is er weer weinig voorraad. Een overall uit Priok had ik goed versleten en in tweeën 
vermaakt tot jas en broek. Er waren een paar broeken en toevallig een Engelse, gauw ruilen. Met het 
jasje wilde ik nog een paar dagen wachten omdat het anders in de gaten zou lopen dat ik een overall 
ruilde. Maar toen er een Engels jasje bleek te zijn, wat al in geen jaar voorgekomen was, heb ik het er 
toch maar vlug op gewaagd. Een paar hele dunne sokjes uit Priok nog geruild voor goede 
dienstsokken. Zo kom ik aardig in de spullen en heb bij het naar huis gaan nog wel het een en ander 
over, maar dat is prachtig voor sport- en werkgoed. Wat zo van de dienst los te peuteren is, hoeven  
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wij tenminste niet te kopen en dat ik 30 gulden moest betalen voor een jas die een of ander van mij 
gestolen heeft, zit mij nog aardig dwars. 
Na veel piekeren en zoeken heb ik ook die smerige hoek weggewerkt. Een nieuw stuk jute aan het 
tafelblad afhangend tot de grond, een witte zakdoek overhoeks ertegen, daarop schuin een kris en 
enige mouwbadges. Een omgehaakt doekje wat ik eens tijdens de opmars uit Segala Herang 
meenam omdat ik geen handdoek had, doet dienst als tafelkleedje met een tinnen rubbertapbakje als 
bloemenvaas met enige bloemen en het is een echt mooi gezellig hoekje. Het verschil is, dat men 
iedere keer als men tegen zo’n vuile bak aankijkt, en dat is zeker 1000 maal per dag, men zich ergert 
en nu iedere keer met plezier tegen het prachtige tafeltje staart. 
Zo met wat prutsen, praten en schrijven komen de dagen vol, al heb ik nog nooit zo weinig zin in 
schrijven gehad. Behalve de eerste maand na de opmars toen niemand schrijven kon. 
Nu doet de warmte er ook wel wat toe. In Pandansari was het koel bij hier vergeleken. Het is hier een 
van de heetste streken van Java en in de kentering de benauwdste tijd. De warmte drukt als lood, of 
men door een laaiend vuur loopt. Door het bijna altijd eendere klimaat valt dat hier zo op, wat zullen 
die dagelijkse veranderingen in Holland straks tegenvallen. 
 
Donderdag, 15 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vandaag kamerwacht, wat niets te betekenen heeft. Er zijn toch altijd jongens binnen zodat men 
evengoed kan gaan waar men wil. Van de korte klewang uit de Engelse munitiedumps van Priok en 
het zwaard van de massamoordenaar heb ik een pakket gemaakt. Misschien ben ik eerder over dan 
het pakket maar misschien komen ze per post over, door de douanecontrole komen ze heel zeker 
niet. En ik wil ze niet kwijt om de herinneringen die eraan zitten. 
Morgen moeten de auto’s voor een deel worden ingeleverd. Daardoor gaat de reis naar Tegal met een 
hele ploeg niet door, zodat wij maar met tweeën gaan liften. Nu moet ik nog eens vlug enige dagen 
verlof naar Willem hebben. Dan moet ik eerst bij de Aniem informeren of de directeur in Semarang al 
gauw beter is, want dan gaat de bergtocht door en die loop ik niet graag mis. Voorlopig nog plannen 
genoeg. Het is ook een wedloop tegen de verveling en die moet gewonnen worden. 
 
Vrijdag, 16 April 1948 – Lift naar Tegal 
Om 8.30 uur ging de auto naar de stad. Die bracht ons naar pension ‘Nellie’, waar nu een gedeelte 
van de tweede compagnie ligt. Een van onze jongens die met een Amboneesje getrouwd is heeft er 
een kamer. Daar bracht (foerier) Dingeman Segers mijn kameraad zijn tas, want hij gaat morgen met 
verlof naar Semarang. Wij schrokken ons dood van de tweede compagnie, die hadden daarvoor 
warempel appèl met geweerinspectie. Kloppende hakken en geweerkolven, knetterende commando’s, 
ik kreeg er de rillingen van over mijn rug en wij liepen vlug weg. Dolblij om de 3

e
 compagnie te zijn. Wij 

doen niet aan die soesa. Bij de 3
e
, de 4

e
 doen ze altijd minder model dan door de BC wordt 

voorgeschreven, bij de 2
e
 en 1

e
 altijd meer. Als er een gevaarlijke klus is, slepen ze de 3

e
 en de 4

e
 

erbij, die zijn wel niet zo model, maar veel onverschilliger en laten zich niet afslachten of terugdringen. 
Wij liftten, zuinig werk in de brandende zon, aan een stoffige weg en in Holland weet geen mens wat 
stof is, als hij de wegen in de Indische laagvlakten niet gezien heeft. Het is licht als rook, als er al 
enige tijd niets gepasseerd is ziet men niet eens dat het er is. Het verstikt de huidporiën en maakt de 
brandende hitte tot een loden vracht.   
Na een half uur kwam er een zware kraanwagen met een carrier eraan hangend. Machtige snelle lage 
vrachtwagens zijn deze carriers. Zo had de chauffeur er zeker ook over gedacht toen hij met 2 VHK-
stelletjes langs de weg raasde en blijkbaar zoveel oog voor zijn gerold snoepgoed had, dat hij een 
boom opzocht. Nu hing het ding in de kraan en daar mochten wij op meerijden, mits wij zogenaamd 
die chauffeur waren als de MP dat vroeg. Want men mag niet op een kraanwagen meerijden. Onze 
darmen dansten van onze keel tot de tenen, maar we reden. Tenminste tot de Wira Dessa, toen de 
zware autobanden van de opgehangen wagen begonnen te schuiven op de weg kwamen en met 
sprongetjes tot 3 meter hoog aan een touw meehuppelden. Stoppen. Maar het was te gek de 2 man 
van de kraan alleen te laten sjouwen. Daarom hielpen wij een handje mee de enorme banden 
bovenop de hijsbalken te laden. Toen gingen we weer verder. Wij waren meer naar voren gaan zitten 
en daar ging het best met het stoten, tot een paar kilometer voor Tegal. Een daverende klap en het 
lieve bandje van onze hijswagen bezat een gaatje waar mijn hoofd door kon. Geen reserveband, dus 
wachten tot iemand ons uit de nood zou halen. Ik heb een enorm geduld als het niet anders kan, maar 
nu had ik helemaal geen geduld. Er kon een auto komen, maar wie wist het zeker? Na 10 minuten 
was ik het zat, leende een fiets van de baas of mantri over een stel wegkoelies en peddelde naar de 
stad. Dat ging ongemerkt snel. Voor ik het wist was ik er. In de stad wat vragen en zoeken naar de 
LTD. Vandaar zorgden ze meteen voor een auto, een wiel werd gehaald bij de genie en terug. Bij de 
kraanwagen was ondertussen een auto gekomen waarmee er ook 2 naar de stad waren gegaan 
omdat ze verwachtten dat ik met de fiets lang werk zou hebben. Toen die 2 bij de LTD hoorden dat er 
al een band onderweg was, waren ze meteen omgedraaid. Wij hadden intussen het wiel al bijna 
gemonteerd. Dingeman en ik gingen met deze laatste wagen weer naar de stad en die bracht ons tot 
de grote pasar waar wij wilden zijn. Die pasar ziet er van voren uit als een enorme middeleeuwse  
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burcht. Van binnen was het niets. Wij waren zo uitgekeken en het was er smerig en het stonk er 
geweldig.  
Het was al 13.00 uur en wij hadden honger en de hele morgen in de brandende zon en niets 
gedronken, dat was ook glad verkeerd. Zodat wij een toko indoken en na enige kommen thee, nasi 
poetik met foe yong hai waren wij weer lekker opgeknapt en zetten de speurtocht voort. 
 
Nu heb ik nog niet geschreven waar de reis eigenlijk voor was. Wij moeten aan boord goed 
pakmateriaal hebben en het handigste is een stevige koffer. Een goede koffer heeft voor de meesten 
ook in Holland zijn nut en daar moet een klein papieren ding 30 gulden kosten. Een paar weken terug 
kochten 2 jongens in Pekalongan 2 goede koffers voor 55 gulden van stevig leer. Wel zit er hier in alle 
koffers karton, maar als dat met stevig leer overtrokken is worden ze er alleen maar steviger van. In 
Tegal echter moesten meer en goedkopere koffers zijn. 2 Sergeanten erheen met verschillende 
bestellingen. Met een stapel koffers en aktetassen kwamen ze terug. Kleine koffers van 60 x 30 x 20 
en grote van 70 x 35 x 25. De kleine voor 37,50 gulden en de grote voor 47,50 gulden. En prima 
autotassen voor 17 gulden. Het was niet duur maar goed waren de koffers ook lang niet. Dat bleek de 
volgende dag toen ze er stuk voor stuk vanaf probeerden te komen en ze onder elkaar aan het 
verhandelen gingen voor lagere prijzen. Wat ik idioot vond want als je wat koopt moet je zien wat het 
is. Ik vond ze de volgende dag niet slechter dan toen ik ze voor het eerst zag en het bewees dat de 
kopers weinig verstand van hun spullen hadden. Bovendien kan lang niet iedereen handelen in Indië, 
waar men nooit moet kopen voor men alle winkels goed op zijn gemak bekeken heeft. En op dat 
gebied gaf ik geen cent voor de capaciteiten van de 2 sergeanten. Ik kreeg zin zelf eens te gaan 
kijken, niet om te kopen, wat zij gedaan hadden, maar in de hoop in deze stad, waar zoveel koffers 
moesten zijn, een goede tweedehands te vinden waaraan men het best kan zien wat het is. 
Bovendien moesten er als er zoveel leerwerk was, ook goede sandalen zijn. Die zijn hier absoluut 
onmisbaar. Ik loop op een stel dat in Bandar door Inf. 1 eens kapot werd achtergelaten en die met een 
paar pennetjes gemaakt nu al die maanden dienst doen. Terwijl veel jongens in diezelfde tijd, 3 paar 
uit Pekalongan versleten van 3,50 gulden per paar. Die zijn heel slecht en scheuren meteen uit. 
Zo was de stand van zaken toen wij de pasar op gingen. Liever gezegd de winkels er omheen die 
beter waren dan de pasar. Zelfs heel goed in deze behoorlijke grote stad. 
 
Werkelijk waren er zeker 15 zaken waarin koffers, tassen en ander leerwerk werd verkocht. Het bleek 
al gauw dat de anderen niet meer dan 3 winkels hadden gehad. Omdat de Chinees waar ze kochten 
de 3
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 van de rij was en ze waren niet verder geweest. Dat was nog voor de pasar en wij begonnen er 

voorbij. Slippers van 4,50 gulden waren tot 3,50 gulden omlaag te krijgen. Tassen van 25 naar 20 
gulden. Wij hadden geen haast. In de 4

e
 winkel lag niet veel maar mooi en goed spul. Koffers van 30 

en 35 gulden. Dezelfde aktetassen van de jongens en grote handige valiestassen met een maat van 
45x25x15 cm met de halve inhoud van een koffer, voor 25 gulden, van dik soepel en mooi leer. Ik heb 
niets aan een aktetas maar zo’n groot valies voor een dag uit of naar de stad is wel wat waard. Voor 
de aardigheid bood ik op een koffer en de beste van deze grote tassen. De koffer was als de beste en 
mooiste van de kleine die de anderen meenamen. “30 Gulden”, zei ik “voor beiden”. Ze gingen 
optellen. Het moest 55 gulden zijn. Dat klopte precies, ik wilde het alleen niet geven. Na wat over en 
weer gepraat, was het 40 tegenover 45. Die 40 vond ik zelf te laag, maar hoger wilde ik voorlopig nog 
niet gaan. Het handelen was vlot en prettig gegaan, niet veel gezwamd over en weer. Dat kwam 
omdat de vrouw erbij was. De Chinese vrouwen handelen veel vlotter dan de mannen, ze durven tot 
het uiterste te gaan als ze maar kunnen kopen of verkopen. De mannen houden de prijzen veel langer 
vast. Toch komen de vrouwen verder omdat ze slechte handelaars –en die zijn er meer dan goede- 
overbluffen. Toen ik tenslotte Dingeman toch meetroonde, werkelijk met de bedoeling eerst eens 
verder te kijken, kregen wij ineens “bolek toean” achter ons aan. Ik ging voor 40 gulden en zoals het 
dan meestal gaat denkt men eerst nog, misschien had het voor nog minder gekund. Toen wij alle 
winkels verderop gehad hadden waar alles behalve duurder ook meestal heel slecht was, karton met 
geitenleer overtrokken, waren wij tevreden. Geitenleer is zo dun als pakpapier, scheurt even vlug en 
kreukt ook. Het enige voordeel boven papier is dat het tegen water kan en niet zo snel slijt. Aan zulke 
rommel echter heeft men niet veel. Vooral omdat zelfs van het beste leerwerk hier de afwerking niet 
tegen het Europese op kan. Alles wordt met de hand gemaakt door middel van heel eenvoudige 
gereedschappen, machines heeft men niet. Dingeman wilde ook nog een paar koffers kopen om mee 
te nemen naar Semarang waar hij met verlof naartoe gaat, maar het ging niet vlot meer. Tot wij bij de 
Chinees kwamen waar we ook de andere gekocht hadden. De Chinees had een grote 
verscheidenheid. 1-4 Haalde er een hele auto vol vandaan. In prijs was hij gezakt maar we konden 
niet meer afdingen. Dat had hij gedaan omdat er nu zoveel soldaten weggaan en ze niet allemaal zelf 
kunnen kopen, zodat ze zeker zijn van de prijzen als een ander voor hen koopt. De koffers waren nu 
ook allemaal geolied en beter afgewerkt dan de koffers die de anderen hebben gekocht en 30 gulden. 
Alleen de grote waren nog 46 gulden, dus 1½ gulden gezakt. Hij had er ook van 25 gulden, maar die 
waren waardeloos. Het waren hele nette vriendelijke mensen, een grote zaak, man en vrouw, 3 
volwassen jongens en een meisje. Katholiek, wat men meteen ziet aan het kruisje bij het meisje, iets 
wat katholieke Chinese meisjes beslist altijd dragen. Ze kwamen met thee, koek en pisang en wij  
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zaten een tijd gezellig te praten. Van kleine koffers moest er één 32 gulden kosten, mij was die 
meteen al opgevallen omdat het leer zeker nog ééns zo goed was als van de anderen. Blijkbaar is het 
leer goedkoop en rekent men meer het werk, anders moest het prijsverschil veel meer dan 2 gulden 
zijn.  
Toen wij weggingen had Dingeman een koffer die in kwaliteit gelijk was aan de mijne en de beste 
gekocht, beide voor 30 gulden, die 2 gulden had hij er toch nog af weten te krijgen. Het was niet duur, 
al was het duurder dan de mijne wanneer ik de koffer op 25 en de tas op 15 gulden zette. Ik dacht 
meteen aan een poging tot ruilen met de ene goede, die beslist de beste was die ik in heel de stad 
had gezien. Al was hij iets minder mooi afgewerkt omdat het stugge leer moeilijker te bewerken is. Het 
was niet alleen dikker, maar ook van veel betere kwaliteit met een stevig slot erop en beter beslag. Ik 
bood hem 5 gulden toe om te ruilen, wat niet veel was. Eerst deed hij het niet, maar voor wij uit elkaar 
gingen in Pekalongan vond hij het goed. Zo kwamen zijn spullen voor 10 gulden per stuk onder die 
van de anderen en was ik nog goedkoop uit en had het beste wat er te krijgen was.   
Ondertussen had ik nog een paar heel goede slippers gekocht voor 3 gulden, zodat ik daar ook mee 
klaar was. Wij gingen lopen naar de grote Postweg om te liften maar dat vlotte slecht. Een uur 
stonden wij al en het liep tegen vieren, zodat wij er aan gingen denken om de trein van 16.30 uur te 
nemen, toen er een grote vrachtwagen aankwam. Het bleek de filmwagen te zijn die voor nieuwe films 
naar Semarang ging, dat kwam goed uit. Er hing een tweewielig aggregaat achter en dat was minder 
prettig omdat de wielen bergen stof achter in de auto slingerden. 60 Kilometer onder een gesloten kap 
stofhappen is geen lolletje maar we kwamen in Pekalongan. Daar ruilde ik met Dingeman die tot de 
volgende morgen in de stad bleef van koffer en ging op weg naar de kantine. Een auto uit 
Kedoengwoeni had men niet gezien zodat ik naar de bios tippelde, maar daar was ook niets. Goede 
raad was duur. Ik had geen zin om in de stad te blijven want dan zou het morgenvroeg 11.00 uur 
worden voordat ik thuis was. Weer terug dus en hopen op een lift aan de weg naar huis, maar van 
wie? Van 4 en 5-6 had ik ook niets gezien en het is 11 kilometer. Dan maar een dogkar, klein paars, 
een wagentje waar al enige inlanders inzaten. Handelaars uit Kedoengwoeni, die daar gemaakt 
zilverwerk en batik in Batavia verkopen, innemende, beschaafde lui. Een paar maal bukte ik even wat 
naar beneden omdat er een jeep aankwam en die hoefden mij niet te zien, omdat men na het donker 
in Pekalongan niet eens zonder wapen mag lopen en zeker niet buiten de stad. Al is het in de stad en 
op de hoofdwegen even noodzakelijk, net als de Canadezen die de eerste maand in Holland ook niet 
zonder mochten lopen. Wij waren bijna halfweg toen er een grote vrachtwagen aan kwam, vlug stapte 
ik over. Het was een wagen van de onderneming uit Katjén die niet verder ging dan tot de grote 
dwarsweg. Toen was ik nog maar 1 kilometer van huis en dat was vlug te lopen.  
Als een neger zo zwart zag ik eruit en ging dan ook vlug mandiën en eten, al was ik over de honger 
heen en ook niet erg lekker, een beetje koortsig. De ene sergeant die mee was geweest te kopen en 
een paar jongens kwamen meteen naar de inkopen kijken. Ze raadden 25 voor de tas, 40 voor de 
koffer en 7 voor de sloffen en wisten niet wat ze hoorden toen het 45 voor de eerste 2 samen en 3 
voor de slippers bleek te zijn. Ze voelden zich zwaar genomen toen ze hoorden hoe Dingeman 2 
dezelfde als hun beste koffers had voor 10 gulden minder. 
Ik was bekaf door de hele dag onafgebroken in de weer te zijn geweest in stof en sterke zon met veel 
te weinig drinken en ging vlug naar bed. Ik kon niet slapen en kwam er weer uit toen anderen de 
apparaten wilden zien. De andere sergeant en de jongen die het eerst met de koffers waren 
begonnen. Ze kwamen vrolijk binnen maar toen ze mijn spullen zagen betrokken de gezichten. Ze 
raadden te hoog net als de eersten, maar vonden tenslotte dat ze zo’n grote tas niet nodig hadden en 
de koffer toch niets beter was dan die van hun en ze gingen snel en stil weg. Ik heb de hele avond 
niets meer van ze gehoord dan een paar maal, dat de jongens het erover kregen dat ze die koffer toch 
niet veel beter vonden dan die van hen. Het maakte mij weinig uit. Dat ze zo stil waren zei genoeg. Ze 
waren heel stil zonder het anderen te vertellen, bang dat die er voor zouden zijn om naar Tegal te 
gaan. Daarom kon een kleine morele afstraffing geen kwaad. Zulke poeiers krijgt trouwens iedere 
soldaat op zijn tijd in dienst en op den duur doen ze iedereen veranderen, meer in hun voor- dan in 
hun nadeel. Zelf had ik meer dan mijn zin en er is weer een interessante dag voorbij. 
 
Zaterdag, 17 April 1948 - Kedoengwoeni 
De hele dag ben ik wat koortsig geweest. Het kan dat door de rare dag gisteren de malaria weer even 
opgekomen is, daarom heb ik ook wat Kininepillen ingenomen. Ik denk eerder dat het een stofkoorts 
is, omdat het vanmorgen was of mijn maag in brand stond en mijn longen verstopt zaten. Temeer 
omdat het drinken en zweten lang niet in evenwicht geweest was. Daar was niet veel gelegenheid 
voor geweest en ik had zozeer geen last van dorst gehad. Dat is hier net omgekeerd als in Holland. 
Daar drinkt men bij warmte al gauw teveel doordat men een droge keel krijgt maar niet veel zweet. 
Hier zweet men veel meer en moet dat er ook indrinken en dat loopt in de liters zo’n hele dag. 
Veel last van de koortsigheid had ik gelukkig niet, alleen wat rillerig en suf. Ze hadden mij opgesteld 
voor een voetbalmatch en die heb ik toch meegespeeld, wat nog best ging ook. Toen was ik nog het 
best. Het was oud tegen jong en zo kwam ik zomaar tot de ontdekking dat ik niet jong meer ben! 
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Zondag, 18 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen kon ik wel zwemmen in mijn bed maar nu ben ik ook weer zo goed als ooit. De kerk was 
de enige afwisseling, verder was het al een heel rustige dag. 
 
Maandag, 19 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen even naar de stad geweest. Enkele noodzakelijke kleinigheden kopen en naar de Ansëm 
vragen of de tocht over de ‘Hamat’ de eerste weken nog doorgaat. De eerste paar weken is daar geen 
kijk op en nu heb ik eerst verlof naar Willem aangevraagd. 
Vanavond was er een mooie spannende film waar wij heen geweest zijn. Nu er al meer troepen 
komen, begint het druk te worden in de bioscoop en moeten we zelfs in de rij staan. Ook komen er al 
meer burgers, wat weer een bewijs is dat het levenspeil omhoog gaat. 
 
Dinsdag, 20 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmiddag weer een gezellig partijtje gevoetbald, verder was er niet veel te beleven. 
Ondertussen heeft de Republiek zijn ware aard weer eens getoond. Ik kon er niet bij dat alles zo vlot 
scheen te gaan de laatste tijd. Nu is in Djokja de Hollandse delegatie aangevallen. Dat is best te 
begrijpen, al is het oerstom voor de buitenwereld. De Javaan denkt Javaans en die wilde het 
Hollandse gezicht kapot maken. Ze hebben het gloeiend gewonnen. Nederland neemt het, de 
onderhandelingen gaan gewoon door, en Javanen zouden geen Javaan meer zijn als ze Nederland 
nu niet tot in het diepst van hun ziel verachten om zoveel lafheid. Als men half Djokja weg gebom-
bardeerd had, zou het volk met bewondering tot de Hollanders hebben opgezien. Waar Nederland op 
aanstuurt mag Joost weten, er is geen denken aan dat men tot overeenstemming komt. Nu zeker niet 
meer, de Republiek denkt dat wij toch wel toegeven. Dat doet Holland toch beslist niet. 
 
Woensdag, 21 April 1948 - Kedoengwoeni 
Na dagen van spanning zijn de verkiezingen in Italië goed afgelopen. De eerste slag die Rusland heeft 
verloren maar hij heeft nog vele troeven. Toch is er een kentering. Finland is er beter afgekomen dan 
men had verwacht. In Zuid-Amerika zijn 3 communistische opstanden de kop ingedrukt en de 
Arabische Liga schijnt heel weinig van de Rus te moeten hebben, al kan men die nooit vertrouwen. 
Laatst was een van de jongens wat oude rommel aan het opruimen en daar was ook een fototoestel 
bij dat van alles mankeerde. Het draaiertje kon voor- en achteruit, de knipper was kapot, de 
tijdopnameregelaar eruit en een scherf van de lens. Hij wilde het weggooien maar ik vroeg het om er 
wat mee te prutsen. 
Gisteren had ik niets te doen en sloopte het ding uit elkaar. Eigenlijk zonder idee het goed te kunnen 
krijgen Het draaiertje was door het verbuigen van een veertje weer helemaal in orde. Het knippertje 
dito. Van een dun blikje was een plaatje te maken, zodat hij ook op tijdopname werkte. Dan moest 
men het schuifje uittrekken voor tijd en indrukken voor momentopname. Dat was precies verkeerd om, 
weer een ander plaatje en na veel gepruts werkte het toestel prima. Toen bleef nog de kapotte lens, 
daar kan men geen foto’s mee maken. Door het randje waar de lens in zat iets uit te buigen, werd die 
over het geheel kleiner en was het gebarsten stukje weggewerkt. Het ergste was toen nog om aan de 
weet te komen of hij het werkelijk zou doen. Er een filmpje aan wagen, dat ging niet. Vanmorgen ben 
ik 2 uur bezig geweest, toen had ik het gevonden. Een dun vloeipapier op de plaats van een negatief, 
een krant als koker er omheen en als men dan het toestel open hield en het gezicht tegen de koker 
drukte, projecteerde er op het vloei de prachtigste kleurenfoto die men ooit te zien kan krijgen. Dat is 
hetzelfde beeld dat ook op een negatief valt als men afknipt en daardoor wordt vastgelegd. Alle 
jongens wilden het zeldzaam mooie kleurensprookje zien, wat met het draaien van het toestel steeds 
veranderde. De hoofdzaak echter was dat er geen enkele fout in het beeld zat, zodat er ook geen fout 
in kon zitten als er een negatief achter zit. Ik heb een goed toestel, zodat ik het aan Cor heb gegeven, 
die er een goed toestel aan heeft, terwijl ik er weer een mooie tijd mee zoet gebracht had. 
 
Donderdag, 22 April 1948 - Kedoengwoeni 
Jantje had lang geleden eens ergens een complete serie rekenboekjes van de lagere school 
gevonden. Nu wij toch niets te doen hebben, zitten wij de hoogste klassen weer wat door te werken. 
Eerst ging het vlot, maar tenslotte kwamen er moeilijkheden en daarna was er hulp nodig. Ik dacht al 
dat ik stom was, maar zelfs jongens met middelbare school zaten eerst tegen dezelfde sommen op te 
kijken. Zo is het nog een leerzame tijdpassering.  
 
Vrijdag, 23 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vandaag kwam Dingeman met wie ik samen de koffers kocht uit Semarang. 50 Gulden had hij 
gemaakt voor de koffers van ƒ27,50. Wel een bewijs dat wij niet gek uitgeweest waren. 
Hiermee stoppen wij maar weer eens. 
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Zaterdag, 24 April 1948. - Kedoengwoeni 
Vanavond hadden wij niet veel te doen en toen kwam Cor op het idee, zijn gesproken brief die hij in 
Batang kreeg, nog eens te laten draaien. Hij had hem nog maar eenmaal gehoord bij de politie in 
Batang. Wij naar de Pao An Tui op zoek naar een grammofoon. Daar ging er een mee die ons bij een 
Chinees bracht die zo’n geval in een oude koffer had. Wij moesten gaan zitten terwijl ze hem haalden. 
Ik moest de hele tijd de veergever omhoog houden met de vinger, anders hield hij op met draaien, 
maar dat mocht niet hinderen. Als ik hem ophield ging het best. Machtig mooi is dat, veel mooier dan 
het mooiste pakket. Eerst kwam Cor z’n moeder, broertje en zusje en z’n meisje en op de andere kant 
zijn vader en de kapelaan en het gekke is, niemand van ons wist na afloop te zeggen wat ze nu 
allemaal wel verteld hadden, Cor ook niet, al heeft hij het al tweemaal gehoord. Dat doet er ook niets 
toe, die woorden verschillen immers niet van een gewone brief, het gaat om de stem. Die echte radde 
stemmen uit het hart van Mokum. Een kalme bezorgde moeder, een klein jochie, bang dat hij te lang 
werk zou hebben, een zusje dito met hoog stemmetje, een warm sprekend meisje. Een kalm, ernstige 
kapelaan van het parochietype en de zware bas van een vader, die beslist dagen heeft lopen piekeren 
om de beste woorden te vinden, om ook zo ver weg nog te zorgen dat zijn zoon door zijn leiding op de 
been zou blijven. Hij sprak zo sterk en nadrukkelijk dat ieder woord er wel ingehamerd moest worden 
en ten overvloede tweemaal hetzelfde. Daardoor was het het enige waarvan wij de woorden ont-
hielden. In hoofdzaak “denk om je geloof en vergeet niet: gij zult niet doden.” Vreemde woordkeus. 
Wie van ons lacht niet van genoegen als hij een vijand dodelijk getroffen zag omvallen? Op zo’n 
moment denkt men niet aan mensenlevens, Men lacht om het succes, dan heeft een leven geen 
waarde meer en kan het goed zijn zich zulke woorden te herinneren. 
Ik heb veel gedacht: “Zouden die gesproken brieven wel meevallen?” Ik geloof nu dat het het mooiste 
is wat men hier kan sturen. De Chinezen die eerst niet begrepen waar wij toch wel hun grammofoon 
voor wilden, hadden bij het afdraaien wel begrepen wat het was. Al verstonden ze het niet, ze waren 
vol bewondering voor het wonder en neem ze het eens kwalijk. Wij zijn in de oorlog wel wat gewend 
geraakt, radar, televisie, atoombommen en straalvliegtuigen. Maar dat je de stem van allen die je lief 
zijn tot in de verste rimboepost kan halen, is toch wel het mooiste. 
 
Zondag, 25 April 1948 - Kedoengwoeni 
Behalve de kerk waar een mooi gezongen mis was, wat niet veel gebeurt, was er vandaag niets te 
beleven. Ik had verlof naar Willem gevraagd. Dat is afgewezen. Nu hoop ik dat hij verlof naar mij kan 
krijgen. 
 
Maandag, 26 April 1948 - Kedoengwoeni 
Ik was wat aan het prutsen toen de jongens kwamen. “Ga je mee naar Doro zwemmen?” Er is daar 
een goed zwembad zodat ik wel zin had. Vlug een handdoek gepakt en naar de auto die daar water 
ging halen. Lekker waaide de zwoele wind langs onze blote body op de snelle auto die de langzaam 
klimmende weg op stoof, vol minder prettige herinneringen. De laatste tocht die ik langs deze weg 
maakte was toen wij totaal uitgeput van Doro af weer in de auto’s zaten en langzaam reden omdat 
Meindert zwaar gewond in een van de wagens lag. Al waren wij te vermoeid om daar bewust aan te 
denken. Nu zaten wij ongewapend in sportbroekje op de wagen langs de vrolijk wuivende mensen. In 
Doro stoven wij door de zware draadversperringen langs de staande wacht en keken onze ogen uit op 
dit soldateske gedoe. Ik heb voor het laatst een model geklede wacht zonder stoel en sigaret in 
Tjimahi zien staan.  
De auto schoof naast de grote stenen piramide waar het water dat de buizen naar Pekalongan niet 
konden verwerken, aan alle kanten over gutste, om in een brede straal in het zwembad te plenzen. De 
waterwagen werd ernaast geduwd, de slang erin en wij naar het zwembad, sportbroekjes uit en zo het 
water in. Dat was een rare gewaarwording, het water zo uit de hoge bergen was koud en dat zijn wij 
niet meer gewend. Het zwom heerlijk, al bleven we niet te lang in het koude water. Even gingen wij 
het kamp door en stonden te kijken bij het slachten van een wild zwijn dat de jongens de vorige dag 
aangeschoten hadden en vanmorgen door inlanders, die het zwaar gewonde beest hadden gevonden, 
gebracht werd. Toch bleven wij niet lang, deze jongens met hun witte body’s waren meer vreemden 
voor ons dan de eerste de beste inlander van de andere kant van Java. 
Toen wij weer met de wagen wegreden was het of wij een sterk verbonden ploegje waren. In felle 
tegenstelling met het voor ons onbekende egoïsme van deze nieuwe jongens met hun oer- Hollandse 
geest vol van egoïsme en koppig vasthouden aan Hollandse begrippen en ideeën die een mens hier 
in het ongeluk storten. 
Hotsend en bonkend schoof de wagen weer de weg af. Wij op de rand van de bak, blote benen 
bungelend over de rand. 
Een inlander met een groepje mensen zwaait met een papier. Stoppen, niet te lezen, maar ze moeten 
naar Pekalongan, meerijden dus maar. Een vreemd gehavend troepje, misschien vluchtelingen. Maar 
als wij in het kamp komen vraagt Sjang in het Javaans wat er is en dan blijkt het een stel dieven te zijn 
die thee stalen en nu naar de gevangenis in Pekalongan moeten om hun tijd uit te zitten. Het is als 
een mijlpaal, ook het eenvoudige recht neemt weer zijn loop. Het land bouwt op, wij kunnen tevreden 
weggaan. 
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Als wij thuis zijn, zijn ook Mart van Etten en Ben Koeter thuisgekomen. Ze zijn voor twee weken in 
Pandansari achter gebleven om de nieuwe jongens in te werken. Ze hebben veel te vertellen. Wij 
lachen ons een ongeluk maar de achtergrond is somber. Somber vooral voor de toekomst. 4-6 Die 
hier langer ligt, zijn hele prettige jongens en om zo eens mee te praten, die van 5-6 ook wel. Maar 
Mart en Ben hebben hen leren kennen. De pelotonscommandant is een commando die deelnam aan 
4 raids op de Europese kusten. Hij sprong bij Arnhem en Drenthe. Op het door de Jap bezette Java 
en krijgsgevang-en werd gemaakt bij het springen in Birma, waar ze een brug moesten opblazen en 
die tegen de verwachting in door een bataljon Jappen was bewaakt. Na 4 dagen vechten van 7 tegen 
500 gaven ze zich met 4 man over. De enige overlevenden van hun in Engeland opgeleide bataljon. 
Een pracht van een kerel, maar het peloton……… ze kunnen niets, na 6 maanden training in Holland. 
Zelfs de peloton-sergeant weet op de kaart geen weg van een kali te onderscheiden. Ze hebben 1 
korporaal en er moeten er nog 2 bijkomen. De vaandrig weet niet wie hij moet nemen, ze zijn er geen 
van allen voor geschikt. Bij alles is hun argument: wij zijn toch maar dienstplichtig. Ze hebben geen 
initiatief. Moet er een bunker gebouwd worden, dan moet de vaandrig dat tot en met uitleggen hoe ze 
het doen moeten. Ze hebben een prachtspel dat iets van schaken wegheeft, maar niemand leert het 
terwijl Mart en Ben die het nooit gezien hadden, er al hun avonden mee doorbrachten. In plaats 
daarvan zitten ze de hele dag een soort KNIL-spel, zo’n bord met genummerde gaatjes, een 
geluksspelletje, wat men ook zonder hersens kan spelen. Hun enig licht is nog een oliepitje wat ik heb 
gemaakt en achtergebleven is. De halve avond zitten ze bij de grammofoon en laten steeds weer 
‘jongens in Indië’ spelen, dat door een of ander vrouwspersoon die blijkbaar niet weet wat Indië is 
afschuwelijk uitgekrijst wordt. En daar zitten ze diep bewogen naar te luisteren. Hun meisjes maken 
het niet uit zeggen ze en zij zullen wel zorgen dat hen niets overkomt. Het tweede is best mogelijk, 
maar het eerste onzin. 80% van de meisjes geeft het op, van hen natuurlijk niet zo goed. Iedere avond 
bidden ze gezamenlijk het rozenhoedje, dat is mooi, het zijn Limburgers en allen katholiek. Ze 
vergeten een groot gevaar, de een schaamt zich voor de ander om het bidden te laten en zo wordt het 
een dwang. Het zijn jonge kerels en als daar nog wat inzit, gaat een dwang tegenstaan. 5 Onze 
Vaders en 5 Weesgegroeten zou veel beter zijn, welke jongen doet dat niet met plezier even elke 
avond? Een rozenhoedje duurt lang voor een jonge kerel en als bidden gaat tegenstaan, kan het hele 
geloof gaan tegenstaan. Ze mogen geen baboetjes hebben, alleen djongossen. Al die tijd hebben ze 
het over “onze boetjes” gehad. Baboetjes geven gezelligheid, de gezelligheid die een soldaat mist en 
toch niet buiten kan. Indonesische meisjes zijn best het aankijken waard en kinderlijk lief, ook als er 
geen haar aan deugt. Vrouwen zijn voor soldaten het grootste probleem. Maar als in het peloton de 
gezelligheid kunstmatig geweerd wordt en de heimwee gekweekt, worden ze een wezenlijk gevaar. 
Deze jongens wassen zich in de kali met een broek aan, zodat ze nu al allemaal met de benen uiteen 
lopen van stukgeschuurde zweetvlekken en ringworm. 
Voor 2-4 hebben ze een soort verafgoding. Komt de kapitein, dan springt alles in de houding. Dan 
zeiden Mart van Etten of Ben Koeter: “Goedendag kapitein”. Die keek dan even raar maar zei dan: “O 
ja, jullie zijn van 2-4 en tegen een gezellig praatje.” Eens kwam de aalmoezenier, Mart zat te lezen. Hij 
ging met de jongens praten en dus had Mart hem niet meer nodig, maar toen hij vroeg: “Kom je er ook 
even bij zitten?” Zei Mart “Wel ja pater, als u dat graag wilt.” “Ik ben aalmoezenier”. “Ja pater, maar wij 
zijn dat zo gewend, jongens van 2-4”, zeiden de jongens en de pater draaide om als een blad aan een 
boom en begon over het naar huis gaan. 
Als er een schot uit een kampong komt, dit is 1 x gebeurd, zouden ze het liefst de hele kampong 
uitmoorden. Ze denken dat wij dat ook gewend waren. Wij kennen wel geen pardon maar dan moet er 
toch eerst schuld bewezen zijn of ze moeten vluchten. Als je over deze jongens hoort, beseft men pas 
hoe hard die een paar jaar hier nodig hebben, om te leren op eigen benen te staan. Het is hopeloos, 
de wanbegrippen van deze jongens te horen die totaal geen besef hebben dat ze hier in een groot 
mooi werk zitten. De verantwoording over leven en veiligheid van een half miljoen mensen waar ze 
met 1 compagnie borg voor moeten staan. Wij waren ook broekies en snotneuzen toen wij uit Holland 
gingen, maar zo’n lamlendige geest heeft er bij ons toch nooit in gezeten. Wij beginnen nu te 
begrijpen waarom men ons voor avonturiers heeft uitgemaakt. Het merendeel van ons hield van 
avontuur, deze jongens heel beslist niet. Ze luisteren liever naar een sentimenteel liedje. Ik hoop dan 
toch als ik ooit kinderen krijg, dat het allemaal avonturiers worden. 
 
Dinsdag, 27 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen weer inlevering geweest van alle riemen, koppeltassen, sluipschoenen, overalls en 
waaizakje. Ik zat eerst in de rats, mijn sluipschoenen waren weg. Al heel lang op Lembang. Eens niet 
van wassen terug gekomen en nergens meer te vinden. Eerst zou ik ruilen met de kok van het andere 
peloton voor een oud paar. Dat ging niet door omdat hij meende ze over te hebben maar onze 
sergeant wist van wie ze waren. Dat wist de kok niet, dus die moesten terug. Zo’n paar is 36 gulden. 
Tenslotte had er toch iemand een paar over en was ik uit de brand. We zijn ondertussen aardig wat 
spullen kwijt geraakt. Dat ruimt alweer. 
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Woensdag, 28 April 1948 - Kedoengwoeni 
Onze eigen kok wist dat ik eerst sluipschoenen wilde ruilen tegen een oud pak. Nu vroeg hij of ik het 
ook voor gewone schoenen wilde. Ik gauw gedaan. Nu kan ik 2 paar mee naar huis nemen, waar ik 
meer aan heb dan aan een oud pak. Altijd goed voor het werk. 
 
Donderdag, 29 April 1948 - Kedoengwoeni 
Het is hier steeds een drukte van belang. We weten nu waar we aan toe zijn, wat er meegenomen 
wordt en mag worden, dus wat wij kopen moeten. Betrekkelijk is dat allemaal nog weer vlug 
opgekomen en nu wil iedereen nog zoveel mogelijk kopen voor zo weinig mogelijk geld. Terwijl de 
meesten ook niet veel geld hebben. Wij hebben niets te doen en moeten dus van alles zoeken om 
bezig te blijven. Zo is iedereen al zijn spullen aan het uitzoeken. Soms van verveling 4 keer en gooit 
dingen weg die een ander weer inpikt. Er is grote vraag naar lege blikken en de keuken kan maar voor 
weinig zorgen. Het ging mij te langzaam, zodoende bood ik een keukendjongos 2 sigaretten voor 
ieder blik, klein of groot en even later had ik een hele stapel. De jongens schudden hun hoofd, hoe ik 
daar zo gauw aan kwam begrepen ze niet. Laatst gooide iemand een totaal kapotte knijpkat weg. Mart 
gooide een bakelieten tandraadje dat in zo’n ding hoort, weg. Ik aan het prutsen en waarachtig, na uit 
stekkers en fittingen passende schroefjes gehaald te hebben, werkt het ding nu prima, alleen moet er 
nog een glaasje op. Zo prutsen wij de dagen weg, ze vliegen om. Ik heb steeds wat te doen en bijna 
geen tijd om te eten. Bovendien ben ik de enige die een gereedschapstas heeft, in de loop van de tijd 
bijeengebracht. En verder van alles aan schroefjes, spijkers, blik, riempjes en touwtjes. Er komen de 
hele dag jongens vragen hoe ze dit of dat het beste kunnen maken, want met bijna geen materiaal en 
heel weinig gereedschap is er veel fantasie nodig om toch alles in orde te krijgen. Niet altijd weet ik er 
raad op, maar dan laat het mij niet los en na een paar uur heb ik toch wel wat ontdekt om de zaak 
rond te krijgen. Vanavond naar een hele mooie film in de stad geweest. 
 
Vrijdag, 30 April 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen zijn de brens ingeleverd. Nu ben ik al soldaat af, want wat is nu een soldaat zonder 
wapen. Ondertussen een eenvoudige opruiming: 500 patronen, 24 houders, reparatietas en het 
wapen, daar hoef ik dan niet meer op te passen.  
Bij de knijpkat heb ik een glaasje waar de lipjes af waren met een koperdraadje weten te repareren 
zodat hij geheel compleet is. Met een eivormig zilveren doosje en het omhulsel van mijn eigen knijpkat 
ben ik naar de Loerah gegaan om die de gerepareerde knijpkat aan te bieden. Als hij dan zorgde dat 
van het doosje een zilveren sigarettenkoker werd gemaakt en het omhulsel van mijn knijpkat werd 
verzilverd. Er is hier namelijk een kampong met niets dan zilversmeden. Eerst was hij niet erg happig 
maar hij sloeg toch toe. Nu weet ik meteen zeker dat de doos die ik naar huis stuurde van vol zilver is 
want het kleine doosje hoorde erbij. Dus moet ook een blad wat in hetzelfde huis van de TRI in 
Bandar lag en kennelijk bij het hele stel hoorde, van zilver geweest zijn. Dat was 20 x 30 cm en een 
halve cm dik, terwijl niemand eraan gedacht heeft om het mee te nemen. Nu zal het wel verbrand zijn. 
Ik had het meegenomen als er nog een doosje en een dekseltje waren geweest want het was een 
kompleet zwaar zilveren seriestel geweest.  
Dat pakket kan nu ook gauw thuis komen, als u geen raad met de kaneel weet dan bereid ik het wel 
als ik thuis ben. 
Een van de jongens had aan een paar hangsloten zitten prutsen en tenslotte het hele zootje uit elkaar 
in een hoek gegooid. Ik alles weer bijeen gebracht en wist er een goed slot uit te maken plus een 
passende sleutel.  
Komt er een heel ernstig: “Ik moet nog een slot hebben, kan ik het niet kopen?” Nu, als ze juist willen 
kopen, geef ik het niet zo weg. Bovendien had hij toch al veel verdiend met handelen. 2 gulden vroeg 
ik en hij deed het ook nog. 
  
Zaterdag, 1 Mei 1948- Kedoengwoeni 
1 Mei, dag van de arbeid. Ik heb de hele dag aan Mersing gedacht, had er best even willen kijken. 
Goede kans dat daar weer doden vallen tussen de Chinese communisten en de pittige Maleise politie.  
Voor heel Java waren enige orders uitgegeven om de rust te bewaren en op pasars en drukke punten 
werd extra gepatrouilleerd. Het bleef trouwens rustig maar het volk moet weten dat de Hollanders niet 
van communisme gediend zijn. 
Dit doet mij de brief van Reini van deze week herinneren. Die schreef dat haar afgeraden werd met 
Breggie Akkerman om te gaan en ze vroeg wat ik ervan dacht. Ik vind het een prachtbak, omdat 
omgang tussen 2 meisjes al heel weinig met communisme te maken heeft, maar daar gaat het 
eigenlijk niet om. Als men in Nederland alweer dergelijke opvattingen huldigt, is dat een gevaar. Als 
zondermeer alle communisten in een hoek getrapt worden, zullen ze nog meer verbitterd worden op 
de kapitalistische maatschappij en tegen het Christendom. Wij moeten niet vergeten dat onze 
kapitalistische democratie wemelt van foute communisten. Ze hebben het volste recht om daar tegen-
op te komen. Ze hebben niet het recht daarvoor het land te verraden en het is goed als men ze vroeg 
genoeg aanpakt om ze ook de kans niet te geven. In wezen zijn er veel communisten die dat ook 
helemaal niet willen. Alleen vergeten ze meestal dat hun leiders het wel willen en als het zover zou  
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komen hadden ze dan maar zonder meer mee te doen. Henri de Greve immers heeft goede vrienden 
onder overtuigde communisten. Het afstoten van communisten is domme bekrompenheid. Als niet-
communisten de communisten willen bestrijden, moeten ze beginnen met te bewijzen dat ze zelf beter 
zijn. Ik geloof er niet ver naast te zijn als ik denk dat de christenen van De Rijp gemiddeld daartoe niet 
in staat zijn. Als het om goed vaderlander-zijn gaat geloof ik dat de familie Akkerman het wint van de 
Rijper christenheid.  
Wat anders is het met een vent als Veenman die zijn ziel en vaderland verkoopt aan wie het meeste 
biedt. Voor zo iemand hebben wij hier afdoende methoden, zelfs ophangen is voor zo’n vent een veel 
te zachte dood. Zulk tuig moet afdoende opgeruimd worden. Overtuigde humane communisten 
moeten van hun fout overtuigd worden. 
Vanmiddag hebben wij weer een machtig partijtje gevoetbald: 1-1, na een spannende match met veel 
publiek. 
 
Zondag, 2 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Een kalme zondag vandaag zonder nieuws. 
In Djokja vordert men niet het minst met de besprekingen. Ik twijfel niet meer aan een nieuwe opmars, 
men zal eerst de OVW-ers wel laten vertrekken. Een Javaan die in de Republiek is geweest schreef in 
de ‘Lokomotief’ een stuk over de toestand in de Republiek. Hij schreef in optimistische zin, toegelicht 
met voorbeelden. Dat het er echter zo slecht voorstond, had ik niet verwacht. De Republiek is niet 
alleen economisch rot en corrupt, dat kan niet anders, maar er beginnen ook al meer roversbendes 
door het land te trekken. Onze gedachte was dat men daar na 2 jaar weleens een einde aan had 
gemaakt. Het schijnt door de enorme armoede weer erger te worden, terwijl de bandieten ook veel 
geleerd hebben. Ze zijn nu goed georganiseerd en opereren in gesloten verband. In Solo, Djokja en 
Wonosobo hebben de TRI en politie een offensief ingezet tegen de BPRI, het ergste soort extremisten 
die het daar al te bond maakten. Er zijn al verschillende doden gevallen aan weerszijden. 
Een nieuwe opmars zal wel het enige zijn om eindelijk het doel te bereiken in de Verenigde Staten van 
Indonesië. 
 
Maandag, 3 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Met wat knutselen en lezen was de dag weer gauw om, een paar sloten gerepareerd en koperen 
glijwielen onder mijn koffer gemaakt. Ik kon al pakjes “Zipper” verdienen als ik het voor andere 
jongens ook deed, maar het was beulswerk geweest en ik was allang blij er 10 af te hebben. De 
sergeant zou het ook even doen. Dat viel hem zwaar tegen. Knutselen moet men ook leren. Zeker hoe 
de verschillende materialen reageren op een bepaalde behandeling en koperplaat laat zich niet 
zomaar kneden of tot ronde doppen slaan zonder ze te vouwen. Het is hier een mooi tijdverdrijf en je 
leert meteen wat.  
Om 17.00 uur kwam de pater voor een conferentie over het aanstaande vertrek. Hij gaat mee naar 
Holland en zal daar dan de ouders van gesneuvelden en van de jongens die later bij ons zijn gekomen 
en nu achterblijven, bezoeken. Na zijn verlof gaat hij weer naar hier. Dat is maar goed, men zal niet 
gauw een pater vinden die een soldaat in Indië zo door en door begrijpt. Hij praatte over alles wat 
geweest was en wat nog komen gaat en daar is hij even nieuwsgierig naar. Wij en hij weten er even 
weinig van. Hij denkt als wij allen, zoals de sergeant het vandaag zo mooi zei: “Hoe dichter wij bij het 
vertrek komen, hoe blijer ik ben maar hoe meer ik er ook tegenop zie.” 
De pater zegt het weer anders, die zegt: “Hier zeg je: ik ga even met verlof naar Batavia, dat is 
Amsterdam-Brussel. Als je in Holland in Groningen je auto start, moet je weer vlug remmen als je op 
volle gang bent anders stuif je bij Maastricht de grens over.” 
Zo is het, van de week is even een van onze jongens naar Tjiandjoer gegaan om thee te kopen. 
Vanavond kwam hij met 5 kidbags vol thuis. Evengoed een reisje van Amsterdam naar Essen en 
terug. Dat is niet het ergste, maar wij weten het niet, daarom sprak om 19.00 uur pastoor Jegers uit 
Pekalongan. Die heeft hier 18 jaar gewoond en is nu 2 maanden terug van een half jaar verlof. Het 
was lang de pater niet, deze oude pastoor die hier kwam toen nog bijna geen enkele katholiek hier 
rondliep. En nu een aardige parochie heeft met een mooi kerkje, terwijl missiewerk in een beschaafd 
land veel moeilijker is dan onder de wilde volkeren. Deze man is er nog helemaal een als de oude 
planters en uiterst voorzichtig met zijn woorden door een 18 jaar lange omgang met Chinezen en 
inlanders die nooit recht op de man af over iets spreken. Men moet niet vergeten dat de Chinezen hier 
in ontwikkeling zeker niet onderdoen voor de Hollandse plattelandsbevolking en probeer daar eens 
300 van te bekeren, hij heeft dat hier geklaard. Deze pastoor had ook niet het minste besef van ons 
leven hier, dat was duidelijk aan hem te merken. Zodoende sprak hij tot mensen waarvan hij niet goed 
wist hoe ze aan te pakken. Wel had hij bij terugkomst in Holland enigszins hetzelfde ondervonden wat 
ook ons te wachten staat. Er wordt over dit al de laatste tijd veel geschreven, als het door iemand 
verteld wordt is het weer heel anders.  
Toen ik weer een half uurtje op de kamer was, keek ik eens naar de wachtlijst waar ik heel niet aan 
had gedacht en toen bleek dat ik van 18.00 tot 20.00 uur op wacht had gemoeten en het was al 20.30 
uur. Daar was ik heel eenvoudig vanaf gekomen. Hindert niets want die wacht hier is toch maar show. 
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Dinsdag, 4 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen hadden wij een echt appèl, om de vlag ter ere van dodengedenkdag. 
Verder net als de meeste jongens aan het adres-schilderen geweest op de kist. Dat kan in een 
kwartier en een dag. Wij hebben dagen genoeg, dus proberen we het mooi te maken. Zo draaien de 
dagen tenminste door. 
 
Woensdag, 5 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Bevrijdingsdag vandaag. Hier is het ongemerkt voorbij gegaan. 
 
Donderdag, 6 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Er was een speciale mis vandaag voor 2-4 en een peloton der genie dat ook vertrekt en van wie de 
pater aalmoezenier was voor hij bij ons kwam. Een mis met algemene communie. 
Doordat anders brieven ons waarschijnlijk niet meer bereiken kan men beter na 23 mei niet meer 
schrijven. 
 
Vrijdag, 7 Mei 1948 – Pekalongan-afscheidsfeest 2-4 R.I. 
Er zou een feest komen in Pekalongan. Feest voor het vertrekkende 2-4. Ik had op niets gerekend en 
ben nu in een hoerastemming gevallen. Want het is feest, een feest zoals alleen een dankbaar volk 
kan geven, een feest zoals wij nooit meer kunnen krijgen, ook in Holland niet. Want daar zijn OVW-ers 
met gejuich ontvangen. Terwijl de KNIL in een hoek van de Rotterdamse loods stond te wachten tot 
ook wij naar huis konden. Onze dapperste kameraden zijn in een hoek gedrukt en daarmee is de lof 
die de OVW-ers in Holland toegewijd wordt tot zijn echte waarde terug gebracht. Een even grote 
waarde als van de Javanen de opgestoken duim tijdens de opmars.  
Hier heeft men ons een feest gegeven, met weinig woorden maar sprekende daden en wij zijn nog 
maar op de helft. 
Het begon met de uitreiking van een keurig programma dat er al op wees dat het echt zou worden. 3 
Kaartjes erin voor de diverse gelegenheden. 
Om 20.00 uur was er voetbal tussen de officieren van 2-4 en de veteranen uit Pekalongan, die met 1-
1 eindigde. Direct erna een wedstrijd tussen het bondselftal uit Pekalongan en 5-6 R.I, dat is het 
bataljon wat ons afloste. Verse jongens zo uit Holland met veel goede voetballers, al werden ze toch 
met 4-1 verslagen. Ik heb alleen een deel van de laatste wedstrijd gezien omdat ik wat boodschappen 
in de stad te doen had. De ingangen van het voetbalveld om de tribune waren mooi versierd, vrolijk 
wapperde de Kennemervlag. Het rood-wit-blauw en de bondsvlag van Pekalongan boven de tribune. 
’s Middags om 15.30 uur was er een hockeywedstrijd tussen 2-4 en een combinatie uit 5-6 en 4-6 die 
met 1-1 eindigde. Daarop volgde voetbal tussen het bondselftal van Pekalongan en het militaire elftal 
uit Tegal. Met eenzelfde overwinning voor de Chinees, Arabieren en inlandse combinatie als ’s 
morgens eindigde de strijd. Tegal had nog geluk een van Hollands beste keepers te bezitten, die een 
nog veel smadelijker nederlaag wist te voorkomen. 
Evenals ’s morgens was het stampvol met toeschouwers al moesten ’s middags de burgers 1 gulden 
50/1 gulden of 50 cent voor staanplaatsen betalen. Om 18.30 uur was er een rondvaart van versierde 
en verlichte prauwen door de kali van Pekalongan. Van ons zijn er echter niet veel heen geweest 
omdat wij naar huis moesten om te eten. 
Om 20.00 uur waren wij weer in de stad bij de bioscoop waar een toneelavond werd gegeven. 
Daarvoor gold een ander kaartje van het programma. Bij de ingang werd dat ingenomen en even 
verder weer terug gegeven met het afgescheurde kaartje en een pakje “Zipper”, een hele rijkdom nu 
bijna niemand nog sigaretten heeft. 
In de hoek naast het toneel was een podium en daarop speelde de Arabierenband. Als eerste kwam 
de assistent-resident op het toneel, die in het kort de geschiedenis van 2-4 ophaalde. Hij bedankte 
voor de prettige samenwerking en het volbrachte en hoe de bevolking op deze dagen de 
erkentelijkheid wilde betonen. Als eerste verschenen op het toneel in zachtroze licht kleine Chinese 
meisjes met bladerkransen op het hoofd die een dans uitvoerden, daartussen kwamen er twee met 
vleugels als vlinders. Het was sprookjesachtig, de wiegende tengere figuurtjes van de kinderen, licht 
als feeën en daartussen de huppelende vlinders, zo licht en zacht als een levende grote vlinder. Zo 
zuiver en mooi was dit spel dat de kinderdroom van dansende feeën en elfen in een nachtelijk bos 
werkelijkheid werd. Het was of het menselijke van deze tengere kinderen was weggevallen voor 
bovennatuurlijk zweven, los van de aarde.  
Daarop volgde een Balinese waaierdans. Een koningin op haar troon, 2 knielende bedienden ernaast 
en daaromheen danste een 15-tal Javaanse meisjes met een waaier in Balinese kleding op Balinese 
wijze. Langzaam en beheerst, iedere vezel in de slanke gestalten van de meisjes in beweging. Het 
had niets van het voorgaande, het was een andere wereld, als een ander sprookje, maar onvergetelijk 
mooi. Daarop volgde een Arabische saxofoonsolo, die ook heel goed en mooi was. 
Toen voor het volgende bedrijf het doek open ging, vertoonde zich weer een van de sprookjes uit de 
1000-en-een-nacht. Even mooi en even vol spanning als die men ondergaat bij het lezen van deze 
Oosterse verhalen. Twee Chinese jongens vertoonden Chinese vechtkunst, een soort half-boxen, een 
vreselijk iets als het echt is. Met de vingers probeert men in de ogen te steken, of tussen de benen te  
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schoppen, te slaan en te trappen. Dit was een schijnspel op de muziek, razendsnel schoten armen en 
benen heen en weer, maakte men buitelingen als men geraakt hoorde te zijn en weerde men snel af 
en dat zonder elkaar ook maar even aan te raken. Een razendsnel bewegingsspel zonder fouten. 
Dit spel herhaalde zich op verschillende manieren en afgewisseld met een even snel schijnspel met 
stokken, speren en de grote Chinese zwaarden, die een half heft hebben zodat ze tegen elkaar in een 
schede passen. Als molenwieken draait men deze zwaarden rond en het is onmogelijk om zo iemand 
te benaderen. Een zeldzaam schermspel zonder dat men zich tegen misslagen had beschermd, maar 
zo snel kon het niet gaan of steeds stopten de zwaarden vlak voor de tegenstander zonder deze te 
raken. Zelfs als men over de grond maaide, vergat de ander nooit over het wapen heen te springen. 
Naast deze gevechtskunst is schermen maar een kinderspel. Men leert ook vijf jaar voor men deze 
gevechtskunst onder de knie heeft. Als laatste kwam er een met een lange toorts met aan het eind 
een fakkel, dat bliksemsnel rondgedraaid werd om armen en benen, in voortdurende beweging terwijl 
het touw steeds meer afdraaide voor de vlam bij het lichaam was. Het was een serie adem-
benemende stukjes zoals ik in een circus nooit heb gezien en dit waren maar gewone Pekalong-anse 
jongens zoals de danseresjes gewone schoolmeisjes waren. 
Weer ging het doek open en stonden op het toneel 3 Ambonese meisjes en 2 jongens die “Soeara 
Maloekoe” zongen. De 2 jongens met een gitaar en zacht zwol een lied op dat diep in het hart klonk 
en voor je ogen toverde, de heerlijke eilanden van de Molukken, de diepe liefde van deze Molukse 
meisjes voor hun mooie Ambon. Een trouw en liefde in deze stemmen té diep voor een Hollandse 
geest, want een zo diepe liefde kent de Europeaan niet. Al heeft men nooit van Ambon gehoord, wie 
deze meisjes voor een Hollands bataljon hoorde zingen die voelt om nooit te vergeten, dat Holland en 
Ambon één zijn, gebonden in een 300-jarig door geen aardse machten te verbreken trouw. Dat moet 
eenieder gevoeld hebben want na het eenvoudige liedje barstte een applaus los, zo daverend dat het 
niet alleen het groepje op het toneel kon gelden, maar dat hele dappere eiland Ambon, Hollands 12

e
 

provincie. 
Weer volgde een Chinese dans, nu van oudere meisjes. De mooiste dans die ik ooit heb gezien, een 
dans waarin al de gratie lag, de gratie en nederige zedigheid van het Chinese meisje. Zo bevallig lief, 
zo zedig en toch uitdagend vrouwelijk, zonder het minste van het brutaal uitdagende van de Europese 
dans. Dit was al het vrouwelijk op het allerbest. De voorstelling die men in de westerse beschaving 
heeft van engelen is ruw en bruut vergeleken bij de zachte bevalligheid van deze tengere 
danseresjes, die in de bevalligheid van hun dans een bijna heilige eerbied kweekten voor al wat 
vrouwelijk is. Een eerbied die de westerse beschaving niet meer kent, zelfs niet in het christendom. 
Men moet deze dans zien om te begrijpen waarom de vrouw van Chiang Kai-shek zei: “Wij willen 
geen Amerikaanse soldaten in ons land want zij zouden de westerse onzedigheid bij ons brengen.” 
Dit was het mooiste van de gehele avond zelfs mooier dan de diepe liefde van Holland, van de Soeara 
Maloekoe. Als een koude douche volgde dan ook het banale Middeleeuwse toneelstukje dat door de 
Europese gemeenschap werd uitgevoerd. Tussen de verschillende stukjes hadden achtereenvolgens 
een Arabier, een Chinees en de inlandse burgemeester gesproken, ieder voor hun bevolkingsgroep. 
Zij spraken niet lang, maar kort en krachtig recht uit het hart, bedankten ze wat 2-4 voor hun groep in 
Pekalongan deed. Zoals bijvoorbeeld de Chinese commissie zei; “Als 2-4 een dag later in Pekalongan 
was geweest, dan zou er van de Chinese gemeenschap niets over zijn geweest. Zoiets behoeft 
immers geen aanvulling.” 
Daarmee was het pauze. Buiten stond de kantinewagen en deelde op het afgescheurde kaartje 1 
flesje bier en 2 kroketjes uit. De organisatie was als altijd prima. In nog geen half uur had men de 
gehele zaal geholpen. 
Na de pauze gaven de Arabieren weer een paar goede stukjes muziek weg, waarop een voordracht 
volgde van de Rode Kruis-zustertjes met een massa plankenkoorts en onzekere stemmetjes, maar 
hartelijk en aardig bedoeld. Een afscheidslied voor 2-4 wat ze heel aardig zelf in elkaar hadden gezet, 
zodat het met gejuich werd begroet. Zeker omdat het kwam van zo’n dapper ploegje echte Hollandse 
meisjes die net als wij vrijwilliger zijn en niemand beter dan wij weet wat een moed ze voor hun mooie 
werk nodig hebben. Temeer omdat ze tussen zo weinig burgers en zoveel soldaten toch nog kans 
zien de naam van Hollandse meisjes hoog te houden en tegen soldaten of officieren altijd hetzelfde 
zijn en altijd even vrolijk, al betekent ook voor hen ieder jaar van deze zware dienst 5 jaar van hun 
leven. 
Weer volgde een dans van Chinese meisjes, nu in Chinees kostuum met de lange wijde broek en het 
gesloten jack dat recht af en aan is en totaal alle vrouwelijkheid wegneemt. Ook deze dans was mooi 
maar haalde het toch niet bij de onvergetelijke gratie van de vorige. Er volgde een vioolsolo van een 
Arabier die op allerlei manieren zijn instrument bespeelde. Eerst gewoon, toen door een strijkstok 
tussen de benen te nemen en de viool op en neer te halen. Door de viool stil te houden en de stok op 
de voet te laten vibreren en zo nog 5 manieren en evengoed steeds zuiver spel waarmee de avond 
sloot met het Wilhelmus door een koor. 
Het allermooiste van de Amboneesjes zou ik nog bijna vergeten. Ze kwamen voor de vioolsolo nog 
eens op met een afscheidslied voor 2-4. Zachte vibrerende stemmen die een Hollands lied zongen op 
de wijs van een Molukkenliedje. Groene eilanden in een diep-blauwe zee leefden op, waarop een 
bruin volk met een veel groter liefde voor Holland en de koningin als de beste Hollandse zelf. Een volk  
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waar ieder gezin een zoon in Hollandse dienst heeft en zich anders schaamt en heel die liefde van dit 
volk bloeide op in dit afscheidslied in die donkerzwarte ogen. De onsterfelijke liefde van Ambon voor 
dat kleine landje aan de Noordzee.  
De bevolking van Pekalongan heeft ons in deze avond een onvergetelijke herinnering meegegeven en 
in diep besef dat onze dagen hier niet verprutst zijn, maar besteed aan een mooi groot doel dat 
eeuwige vrucht zal dragen, voor onszelf en het volk uit deze streek. 
 
Zaterdag, 8 Mei 1948 – Pekalongan - afscheidsfeest 2-4 R.I. 
Om 8.30 uur stond het hele bataljon in paradegelid opgesteld op de aloon-aloon van Pekalongan. Het 
wemelde van de mensen en netjes in gelid 4 aan 4, marcheerde de hele schooljeugd van Pekalongan 
langs. Chinese scholen, zusterschool, Arabische en Javaanse scholen. Tegenover ons stelden ze zich 
op en 2 afdelingen van de inlandse school gaven een heel mooi gezongen lied. Waarna de 
basiscommandant van Pekalongan een afscheidsrede hield; “ingerukt mars” en wij gingen de stad in 
om om 10.00 uur bij de prauwenrace te zijn. Logge maar snelle vissersboten met 8 man pagaaien aan 
weerszijden, betwistten elkaar de prijzen, meestal kleding, zodat ze hun uiterste best deden. De hele 
kant zag zwart van de mensen. Het was echt de moeite waard en ook al prima georganiseerd. Ook de 
kantinewagen was er, maar alleen met limonade voor de roeiers. Iedere boot die won hief een 
daverend gejuich aan met de pagaaien boven het hoofd, maar het ging allemaal heel sportief. ’s 
Middags om 15.30 uur was er verkleed-voetbal op het terrein in de stad. Wij hebben ons begierd. Een 
had een stuk bast van een rubberboom om zich heen en probeerde daar de bal in op te vangen, om 
er dan mee naar het andere doel te lopen. Een Sinterklaas probeerde de bal met zijn staf tegen te 
houden en de scheidsrechter, als duivel op een fiets met een sirene, probeerde steeds de bal in te 
pikken of aan zijn staart te likken en al dergelijks meer. Iemand liep in een lange jurk met een rode 
hoofddoek erop en op de rug een bordje ‘verboden voor militairen’.  
Na deze wedstrijd volgde de laatste van de vele wedstrijden tussen Pekalongan en 2-4. 
2-4 Heeft het sterkste 11-tal van Midden-Java en zette nu alles op alles om deze laatste wedstrijd zo 
glorievol mogelijk te maken. Ze wonnen dan ook met 6-2. Voor de wedstrijd hield de Ambonese 
dokter, een prachtvent, als voorzitter van de sportbond Pekalongan en organisator van de 
feestelijkheden, een toespraak en overhandigde de keeper van 2-4 de vlag van de voetbalbond 
Pekalongan, een zilveren beker en een krans. Na de wedstrijd werd een foto gemaakt van beide 
elftallen. 
Om 19.00 uur was een herhaling van de toneelavond voor hen die gisteren niet konden. Nu gold het 
2

e
 kaartje voor hen die de 2

e
 keer gingen en zij die voor het eerst kwamen kregen op de 2 kaartjes 

hun sigaretten, bier en kroketjes. Om 21.30 uur was er een feestavond met dansen in de sociëteit. Per 
geluk is dit enorm mooie gebouw van verwoesting gespaard gebleven terwijl alle andere grote 
openbare gebouwen er omheen tijdens de acties verbrand zijn. Men merkte er echter niet veel van 
omdat deze hoek buiten het centrum ligt en het was dan ook de 2

e
 keer dat ik er kwam. De eerste 

keer was toen wij 3 dagen na de acties onze huizen niet konden vinden. De grote voorgalerij baadde 
in een zee van licht en was met guirlandes versierd. In het toneel van de grote zaal zat de band van  
5-6. Ook alle burgers en autoriteiten waren er met hun dames evenals de rode-kruismeisjes die in 
deze dagen niets gemist hebben. Op het laatste kaartje van het programma was bier te krijgen en ook 
weer kroketjes. Drank was er ook maar moest worden betaald. 
Het zag er allemaal heel aardig en gezellig uit maar ik zag mijn geest al dwalen. Men had gepoogd 
ervan te maken wat ervan te maken was. Men kan niet straffeloos een zaal met soldaten volstoppen 
waar vrouwen ontbreken. En 30 à 40 vrouwen waren geen partij voor een bataljon soldaten, die dus 
snel hun vermaak moesten zoeken. Dan moet er eerst een borrel in zitten. Er kwam een borrel in en 
er werd gelachen maar toen deden de dames al zo verstandig om zich maar niet meer op de 
dansvloer te wagen, 
waar in een alles uit de weg ruimend tempo geswingd werd zonder dames. Gelukkig zijn Indische 
burgers wel wat gewend en ze deden rustig mee. Tenslotte werd het toch een heidense bende die 
deed denken aan de dolle dagen van april en mei 1946 te Batavia. 
Om 23.00 uur begon de MP al de zaal te ontruimen, wij vonden het kinderachtig. Later bleek dat men 
zo voorzichtig was omdat van een ander bataljon in de laatste dagen een dronken stelletje het zo bont 
maakte dat het een krijgsraadzaakje werd en ze niet mee naar Holland konden. Dat had men nu willen 
voorkomen. 
Overigens was de MP heel losjes en sportief en deed er een uur over voor men de zaak leeg had. De 
auto’s kwamen en het leger keerde huiswaarts. Achteraf waren er niet eens veel dronken en hadden 
wij toch wel gelachen om de heerlijke dolle bende met al z’n vrolijkheid. En de burgers hadden hun 
best gedaan om ons een gezellige avond te bezorgen en daar ging het maar om. Ik had mij kalm 
gehouden want ik houd er niet van in zo’n gelegenheid dolle dingen te doen, maar vermaakt had ik mij 
met een aardig groepje toch best. 
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Bataljons-appél op de Aloon te Pekalongan tijdens de afscheids-feesten. 

 
 
 
 

 
Prauwenraces tijdens de afscheids-feesten te Pekalongan. 
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Prauwenraces tijdens de afscheids-feesten te Pekalongan. 
 
 
 
 

 
Gekostumeerd voetbal tijdens de afscheids-feesten te Pekalongan. 

Scheidsrechter Dick (Starink?) als winnaar met duivelspak op de fiets. 
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Gekostumeerd voetbal tijdens de afscheids-feesten te Pekalongan. 

 
Zondag, 9 Mei 1948 – Pekalongan-afscheidsfeest 2-4 R.I. 
Met een plechtige heilige mis voor de katholieken en een plechtige dienst voor de protestanten werd 
vandaag het feest besloten. Een mooi groot koor van 4-6 R.I. zong de mis die speciaal voor 2-4 en het 
peloton Genie was. Een extra tussengelaste mis. Bij het begin marcheerden 12 soldaten met 
Amerikaanse binnenhelm en geweer met bajonet op de kerk in + hoornblazer en commandant en 
betrokken de erewacht op het altaar. In een halve cirkel stonden 12 soldaten rond het tabernakel. De 
hoornblazer naast de commandant in het middenpad tussen de communiebanken. Later bleken er 
soldaten te zijn die het niet mooi vonden. Wat ik niet begrijp, want wat is er mooier in een mis voor 
soldaten. Een erewacht van soldaten, voor de allerhoogste soldaten die het geweer presenteerden bij 
de opkomst op het altaar, en tijdens de consecratie de hoogste groet van de militair, die hij alleen 
brengt voor vlag en koning. Deze groet te brengen aan de hoogste Koning en tijdens de communie en 
offerande het geweer in de arm. De pastoor sprak een kort woord en zegenwens tot de vertrekkende 
soldaten, waarmee de mooiste mis als waardige sluiting van een mooi en groot feest beëindigd was. 
 

Zondag, 9 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Ook vanavond was er weer afscheidsfeest want morgen gaan de aanvullingstroepen weg. 1 Man van 
de eerste -ook nog OVW-er van 2.3- die in Kali Besar kort voor ons vertrek naar het Tjiandjoerse bij 
ons kwam. Dan Jantje die in Lodji bij ons kwam, Cor en Gerrit die er rond kerstmis in Batang bij 
kwamen. De adjudant had voor deze avond 4 flessen drank bewaard. In drinken ben ik in Indië steeds 
heel voorzichtig geweest omdat ik er niet van houd en omdat ik alles zeg als ik teveel drink. Al hebben 
wij in onze dienst geen geheimen voor elkaar, ze hoeven niet alles van vroeger te weten. 
Vandaag was ik al de hele dag in een dolle stemming en niet bang dat ik dingen zou zeggen waar ze 
niets mee te maken hebben. Zodat ik besloot lustig mee te doen. 
Het is een machtige avond geworden. Het hele stel was dolvrolijk en niemand zo dronken dat hij niet 
wist wat hij deed. De jongens die wij nog nooit dronken hadden gezien zetten het er nu op, dat kon mij 
niet schelen. Ik paste alleen op niet zover te komen dat ik er de volgende dag zelf niet meer van zou 
weten want dan heeft alleen een ander de lol ervan. Ik heb hem net als de meesten lekker om gehad, 
maar zo dat ik er zelf ook een machtige avond aan gehad heb, zodat ik er niets geen spijt van heb. 
 

Maandag, 10 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Het was een mooi feest gisteravond. De drank was best geweest zodat ik vanmorgen zo fris was als 
een hoentje. Kan er alleen niet bij dat ik 4 kopjes vol opgedronken heb waar wel 4 borrels in gaan, 
terwijl ik in Batavia weleens ziek ben geweest van 2 borreltjes. Je hoort hier altijd ook van dokters dat 
af en toe eens stevig drinken in Indië gezond is en dat geloof ik nu ook. Ik had tenminste ’s middags 
het gevoel als een Hollands huis moet hebben na een grote schoonmaak. Vanmiddag zijn de jongens 
vertrokken om morgen naar Pewalong te gaan als een speciaal bataljon voor de W-brigade omdat het 
de enige geroutineerde soldaten zijn die over enige weken nog over zijn. Al zullen de jongens van 2-3 
ons in september wel volgen. Ik heb wat spullen voor Cor meegenomen die ik bij zijn ouders thuis zal 
brengen. Ik heb meteen eens grote opruiming gehouden en wat orde in mijn spullen gebracht en 
tevens de kamer opnieuw ingedeeld die nu voor 3 man wel erg ruim is. 4 x 8 Meter is wel veel, maar ik  
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heb het toch nog zo weten te verdelen dat het toch gevuld en gezellig is. Zo was de dag nog snel om. 
En ’s avonds nog even een zilveren sigarettenkoker gehaald die de Loerah heeft laten maken in ruil 
voor een knijpkat die een van de jongens had weggegooid, maar die ik had weten te repareren. Mijn 
oude knijpkat die hij had laten verzilveren heb ik van de week in de stad voor 10 gulden verkocht. Er 
was moeilijk vanaf te komen want men kan er hier geen lampjes voor krijgen, zodat een tientje voor 
zo’n oud ding wel rijk betaald is. In Holland moet een nieuwe de helft kosten. 
 
Dinsdag, 11 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmiddag is al een kwartiermaker van Semarang vertrokken. Vrijdag moeten wij onze ruimbagage 
inleveren. Dat was pech want ik had op het volgende salaris gerekend om nog het een en ander te 
kunnen kopen. Nu heb ik maar geleend, dat komt op hetzelfde neer en kan ik voor vrijdag alles nog in 
orde hebben. Er komt schot in, de Sibajak is al uit Holland vertrokken en kan de 30

e
 hier zijn. Het plan 

is dat wij 6 juni uit Semarang gaan op de boot naar Batavia voor onderzoek en kleding halen en de 
11

e
 doorgaan. De Sibajak gaat naar Rotterdam zodat van aan de boot komen wel niets zal komen. 

Maar dat hindert niet, wij zijn toch dezelfde dag thuis. 
 
Woensdag, 12 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
De hele dag van 7.00 tot ’s avonds 23.00 uur onafgebroken druk in de weer geweest. Eerst naar de 
stad inkopen doen en daarna uitzoeken en pakken. Patrouilles en acties zijn dikwijls wel zwaarder, 
maar dat is heel anders. Zo’n hele dag werken heb ik sinds ik thuis weg ging niet meer gedaan en 
zo’n lange da, waar bijna geen tijd voor eten af kon, zeker niet. 
 

Kleine missigit (moskee) te Kedoengwoeni. 
 
Donderdag, 13 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Het was weer net als gisteren. Er zijn massa’s kleinigheden te doen om alles voor elkaar te krijgen. Nu 
is mijn kist dichtgespijkerd, alleen kon de rest niet in mijn metalen koffertje, tenminste wat ruimbagage 
betreft. Zodat ik die aan Mart overgedaan heb en moet ik morgenochtend een grotere kopen. Ik was 
nu wat vroeger klaar en ben op tijd naar bed gegaan. Zo’n paar dagen zo werken zijn wij niet meer 
gewend en houdt men trouwens hier niet lang vol. 
 
Vrijdag, 14 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Vanmorgen eerst naar de stad geweest, een metalen koffer kopen en nu kon ik precies alles bergen. 
Zo was ik om 15.00 uur met mijn ruimbagage klaar. De kist zit met 2 ijzeren banden dicht en is niet 
meer open te krijgen. De koffer is wel open te maken, maar er kon toch niets meer bij en een ander 
zal hem ook niet vlug openen. Drie metalen beugels zitten erop die met één slot alle vastzitten en 
daarover een hangslot. Als men wacht heeft gehad in een haven, dan weet men wel hoe een kist 
afgesloten moet worden tegen diefstal en vooral hoe nodig het is. De ruimbagage gaat vandaag nog 
niet weg, zoals eerst was gezegd, maar zondag, om dan maandag met dezelfde trein als wij naar 
Semarang te gaan. Hiermee sluiten wij maar weer eens. 
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Vrijdag, 14 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
De grote baleh dessa was druk bezet toen wij vanavond binnenkwamen. In het midden was een open 
ruimte waarin 2 Javaanse danseresjes zacht wiegend met sierlijke arm- en vingerbewegingen zich 
bewogen op de maat van de gamelan ernaast. Daarnaast zaten de Loerah’s van verschillende 
kampongs. Aan 2 andere zijden zaten soldaten en Chinezen met in een hoek een Chinese band 
waarbij een Europees gekleed Javaans zangeresje. Na een paar Javaanse dansen kwamen de 
kapitein, andere officieren en majoors binnen en assistent-Wodono. Er vielen weer een paar 
redevoeringen van de ass.-Wodono. De kapitein die een CC is zoals men er een moet zoeken en voor 
niets staat, maar bij redevoeringen meestal is als een betrapte schooljongen. Deze man sprak vlot. 
Daar zal de Bols wel mee geholpen hebben. Wij hoorden nu voor het eerst dat wij hier na de aflossing 
heengebracht zijn op verzoek van de hele bevolking die dat heeft gevraagd. Men wilde de 3

e
 

compagnie niet missen en daardoor zijn wij niet naar Pekalongan overgeplaatst. Hoe graag het volk 
ons mag bleek vanavond steeds weer. Men gunt ons dat wij naar Holland gaan, maar vraagt steeds: 
“Jullie komen toch terug?” Daar rekent men op en het is moeilijk ze ervan te overtuigen dat wij 
weggaan maar dat er toch steeds anderen zullen komen. De inlander is niet gek, ook hij ziet het 
verschil tussen ons en de nieuwe troepen en ziet ons met angstig hart vertrekken. Dat zal na een half 
jaar wel beter zijn. 
De gamelan met de danseresjes wisselde af en toe met het Chinese orkest dat weer de nieuwste 
Javaanse en Maleise liedjes bracht, gezongen door het zangeresje. We kregen bami te eten, ijsthee 
en later kleefrijst waarna de flessen voor de dag kwamen. De stemming kwam erin. De Chinezen 
gaven hun gevechtskunst ten beste en alle Europese boksers en worstelaars zouden als wormen in 
de grond kruipen van schaamte als ze dit sportieve spel van krachtmeting en vlugheid zagen, want dit 
was geen schijnspel als in Pekalongan. Dit waren echte duels met de grote zwaarden, speren, 
kettingen, touwen met lood eraan, 2- en 3-delige stokken, lange stokken en stokken met een groot 
zwaard eraan. Daarvan allerlei combinaties. Alleen het bewegen met de wapens was schijn, maar zo 
vlug en kundig scherend langs het lichaam van de tegenstander. Als men zo’n Chinees 2 enorme 
zwaarden als molenwieken voor zich rond ziet draaien, denkt men dat zelfs een kogel er niet 
doorkomt en toch zag een ongewapende kans om zo-een te overmeesteren. Wel stokte het spel even 
toen een gladde speer een van de spelers uit de handen schoot in de voet van een inlandse vrouw die 
stond te kijken. Ze werd meteen verbonden en daarna dacht men er al niet meer aan. 
Er volgden weer de Javaanse dansen. Ook van mannen die de slendang toegeworpen kregen. Ook 
de kapitein moest meedoen en tenslotte volgden ook anderen, wat natuurlijk een daverend gelach gaf. 
Zo ging het door tot 24.00 uur en het grootste deel al met moeite op eigen benen stond. Het werd 2.00 
uur voor de laatste in bed gewerkt was. Toen lag ik al lang. Ik had ook best mijn portie gehad maar 
was toch op eigen benen naar bed weten te komen. Het was een denderend feest geweest en wij 
kunnen maar eenmaal afscheid in Kedoengwoeni vieren. Dolle dingen zijn er niet gedaan, zodat het 
alleen maar een vrolijke keet was en dat mag niet hinderen, terwijl de bevolking het prachtig vond. 
 
Zaterdag, 15 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Als wij eenmaal op de boot zitten, krijgen wij geen kranten meer. Zou u daarom ongeveer vanaf de 20

e
 

mei de Volkskranten kunnen bewaren? Tenminste de memoires van Churchill, de rest doet er niet toe, 
maar die zou ik niet graag over een hele maand missen. Ze zijn veel interessanter dan ik er van te 
voren van verwacht had.  
 
Zondag, 16 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Vandaag zouden de kisten weggegaan zijn, maar ons vertrek naar Semarang is uitgesteld omdat 1-4 
nog in het kamp ligt. Hun boot heeft pech en ligt in een dok in Soerabaja. Met ons vertrek heeft het 
echter niets te maken, dat hangt af van de vaart van de Sibajak. 
Vanavond naar de bios in de stad geweest waar een kleuren-cowboyfilm draaide. Machtige opnamen 
tussen de rode rotsen en de groep van duizenden wilde paarden in Tennessee. Dat was weer eens 
een prettige ontspanning. 
 
Maandag, 17 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Vanavond had ik eens zin om een eindje om te lopen en met nog een gingen wij de zilversmeden-
kampong in waar de jongens een bestelling hadden lopen en wij even moesten vragen of een man 
morgen wilde komen. Ik zou even een geweer lenen maar dat zat niet glad. 4 Achter elkaar hadden 
een verstopte loper, pas de 5

e
 was open. Nu de geweren weinig gebruikt worden heeft men dat snel in 

deze tijd van het jaar. In een nacht bouwt een insect van klei in de loop, van boven tot onder, waar-
door die geheel dicht zit. In actietijd heeft men er maar om te denken want het geweer zou uiteen 
barsten als men er zo mee schoot. Langs een maanverlicht pad waren wij door de stille kampong, een 
paar meisjes groetten giechelend uitdagend. Ze zijn aardig en aantrekkelijk, maar het is hun brood om 
uitdagend en aantrekkelijk te zijn. Waar ter wereld vindt men dit soort meisjes niet, in het oosten is het 
een vak zoals verderop van de zilversmeden. 
Wij groeten even uitdagend terug maar lopen vlug door. Men mag nu eenmaal het gevaar niet zoeken. 
Verderop staan de tokootjes. Dat is het centrum van de zilverkampong, meestal is men ’s avonds nog  
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aan het werk. Nu is het al afgelopen. Jammer, want ik had het graag even gezien. Meteen dromde 
een hele ploeg mensen, meest kinderen, om ons heen, die ons joelend bij het huis brachten waar wij 
moesten zijn en waar ook de hele gemeenschap met ons bezit van het huis nam. Grinnikend en 
giechelend van pret als die grote blanke toeans hun maar even toelachten of wat zeiden. Er kwamen 
pisangs en thee in hele kleine kopjes die echter steeds meteen gevuld werden als ze leeg waren. 
Kampongthee waar niets, geen enkele thee in zit. Het smaakt best als ze goed is gezet en frist meer 
op dan echte thee. Na een half uurtje stapten wij terug, nog lang gevolgd door een vrolijk tabéh-
geroep. Ik dacht terug aan 2 september vorig jaar toen wij grimmig en hard door deze kampong 
trokken, niets ontziend een huis platbrandend, alleen maar knallend wat voor een loop kwam. Nu zijn 
de extremisten vertrokken. Het goede volk is teruggekomen en de etalages in Pekalongan en Batavia 
liggen vol met het blinkend zilver uit de handen van deze mensen, die oprecht blij zijn dat wij gekomen 
zijn en dat ook duidelijk genoeg laten merken. 
De Javaan is anders dan de Soedanees, stugger en meer gesloten, maar al is het een ander, het is 
toch een goed volk. Verleden week was een van onze jongens plotseling ’s morgens weg voor 
kwartier maken. De baboetjes waren gaan wassen en hadden geen afscheid kunnen nemen. Ze 
liepen erom te huilen, terwijl het een jongen was die zich toch al heel weinig met ze bemoeit. Deze 
meisjes die nu al maanden met ons optrekken zijn trouw en aanhankelijk, ze zullen nooit de toeans 
vergeten die behalve hun baas ook hun vrienden waren. Die hen in alle kleine moeilijkheden 
bijstonden, die hen af en toe meenamen naar de bioscoop. Wel eens mopperden, maar hen ook altijd 
hielpen als ze ergens mee zaten waar ze geen raad mee wisten. Ook wij zullen die bruine meisjes met 
hun grote kindernaturen, die met hun trouwe aanhankelijkheid en vrouwelijk aanvoelen, met ons 
meeleefden en de gezelligheid gaven die vooral een soldaat zo nodig heeft, nooit vergeten. Men 
merkt ze niet zozeer op, zolang ze er zijn, men mist ze alleen als men ze kwijt is, dan voelt men pas 
wat men kwijt is. 
 

 
Zilversmeden bij Kedoengwoeni. 
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Zilversmeden bij Kedoengwoeni. 

 

Dinsdag, 18 Mei 1948 - Kedoengwoeni 
Wij gaan toch vertrekken. Vanmorgen is de ruimbagage naar het station gebracht en wij gaan morgen. 
Dat was vanavond dus al een drukte van pakken want de bagage moet zo klein mogelijk zijn. 
Indertijd had ik van de baboetjes eens een foto gemaakt en voor dit volkje is een foto nog meer dan 
voor ons. Nu gaan wij morgen weg en blijven zij achter en kwam vanavond met de post de door Reini 
opgestuurde fotootjes. Ze sprongen een gat in de lucht en vielen mij met drieën van weeromstuit om 
de hals, waar ze zelf weer van schrokken want dat doen ze nooit. Het is een leuk en lief stel, 
vrouwelijk maar nog meer kinderlijk. Ik kon het er altijd goed mee vinden, al was ik er nooit erg intiem 
mee, waardoor ik nogal ontzag had. De hoofdzaak was wel dat ze met een beetje lief vleien nogal 
eens wat van de jongens los weten te krijgen. Iets wat bij mij nooit succes had, al kregen ze van mij 
niet minder, maar nooit als ze er door vleien aan probeerden te komen. Wat extra’s verdienen ze wel 
omdat ze veel gezelligheid die een soldaat mist, vergoeden. Daarom was het fijn ze juist deze laatste 
avond eens echt blij te kunnen maken 
 

 
Woensdag, 19 Mei 1948 – Transport van Kedoengwoeni naar Semarang. 
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Om 7.00 uur stond alles klaar en waren de auto’s er, inladen en om 7.30 uur reden de auto’s weg. Wij 
hadden al afscheid genomen van de huilende baboetjes. Vooral Kim, een half-Chineesje, een lief 
meisje dat altijd heel bezorgd is en helemaal met ieders lief en leed meeleeft, had het te kwaad. Ook 
wij houden allemaal wel van deze trouwe meisjes en het meest van de verstandige bezorgde Kim. 
Later echter mochten ze op de auto’s mee naar Pekanlongan. Bezorgd wuifden de inlanders, vooral 
de Chinezen ons na. De laatste nachten gaat er geen voorbij waarin geen schoten vallen. De nieuwe 
jongens schieten op alles wat hun verdacht lijkt, al is er niets wat verdacht is. Dat maakt de bevolking 
onrustig. In Pekalongan moesten wij benzine laden, maar goed, want anders hadden wij niets meer 
van de stad gezien omdat het konvooi achter de stad omging. Nog even een hand geven aan de 
boetjes en die vertrokken in een wagentje. Wij sloten aan bij het konvooi van 3 compagnies en gingen 
de richting Batang op. Het oorspronkelijk plan was geweest per trein, maar dit beviel ons wel zo goed. 
Onwillekeurig kwam weer de weemoed van iedere verhuizing. Een vertrouwde omgeving waar men 
thuis was, waar men de verantwoording had over de mensen. Dan komt een gevoel van losgescheurd 
te zijn en anders werd het overwoekerd door de nieuwe avonturen in de andere streek. Deze keer 
verlieten wij een streek waar het best bestede deel van ons leven ligt. Het dankbaarste om naar een 
gehate stad te gaan. In Batang stond een compagnie te wachten, wij schoven erlangs en de 
compagnie sloot aan. Even ging een gejuich op bij de ouders van Sjang, zijn mooie zusjes en 
buurmeisjes, die wij allen goed kennen en weleens een praatje bij gemaakt hadden. De weg begon te 
slingeren en op te lopen. Wij passeerden de weg naar Bandar, zo vol herinneringen. Het is allemaal 
zo vreemd, dit alles nooit meer terug te zien waarschijnlijk. Bij Soebah kwam de laatste compagnie 
erbij. Overal waar een school langs de weg stond, stonden kinderen en meesters buiten en juichten. 
Wij schoven de bergen in tussen de koele djatibossen. De hele weg was er wat regen gevallen zodat 
het weinig stoof, een onbetaalbare meevaller. 20 Km scheurden wij soms met brommende motor 
tegen steile hellingen, dan weer in daverende vaart naar beneden, door kampongs en djatihout. Een 
gebied van duizenden hectaren door Jappen en extremisten vernield, was grotendeels hersteld. Kale 
hellingen met jonge djati beplant. Verwaarloosde bossen opgeknapt en enorme stapels kostbaar 
gezaagd hout op de stapelplaatsen en aan dat alles werken 4 Hollanders. Vier koloniale uitzuigers 
geven duizenden werk en behoeden een deel van dit mooie land voor ondergang tot een woestijn. 
Maken dat duizenden mensen in volkomen vrijheid hun eigen sawa’s kunnen bebouwen die zonder de 
bossen zouden verdrogen. Zo kwamen wij in de bergpas waar de weg in scherpe haarspeldbochten 
ging slingeren en men de voorste auto’s 200 meter lager zag rijden. Daarna schoven wij weer door de 
vlakten naar Weleri waar ergens een erepoort stond met een kruis erop als een overwinning van 
christelijk moraal. Nergens op Java is een zo grote inlandse katholieke gemeente als op Weleri en dat 
komt omdat er een heel grote fabriek staat waarvan de onder nemer al het mogelijke deed om het 
missiewerk op zijn onderneming te steunen en zijn mensen zelf zo te behandelen, dat ze naar de 
katholieke godsdienst overliepen. Tijdens de acties trof men er een hospitaal met TRI-soldaten en de 
dochter bood aan ook de Hollandse soldaten te verplegen als zijn mannen met rust werden gelaten. 
Als zo de hele republiek was, was er nooit oorlog geweest. Enige kilometers verder staat een vrouw in 
de deur van een aardig bamboehuisje. Gelijktijdig herkennen wij elkaar en beginnen te wuiven. Ook 
de andere jongens zien het nu en wuiven ook. Het is Nellie, de baboe van de staf. Zij was steeds het 
levende voorbeeld hoe inlanders door de Christelijke moraal op een geestelijk veel hoger plan komen, 
hoe het Katholicisme een sterk levensdoel geeft wat de mensen stimuleert tot vooruitgang. De islam 
maakt van de mensen gedweeë kuddedieren, die het niets uitmaakt hoe ze leven en helemaal niet 
denken aan omhoog werken. Wij kwamen door het verwoeste ‘Kendal’ en daarna begon men te 
merken dat Semarang naderde. Verlaten ruïnes vol kogelgaten, de bergen steeds troostelozer en 
kaler, hier en daar een bosje in een ravijn, verder alleen alang-alang. Over hele bergruggen, 
platgebrand en zwartgeblakerd, wat het nog erger maakte. Bijna ongemerkt gingen de woestenij en 
ruïnes over in wat men Semarang noemt. Dwars door de stad ging het Nieuw Tjiandi op. Dat is het 
hart van de stad, een aantal hele steile heuvels van gemiddeld 100 meter met hier en daar een villa 
op de top. Dan een lange laan waar niets aan staat, 1 km lang. Toch noemt men het hier ‘stad’, tot 
een rijtje villaatjes waar de auto’s ineens tussenschoven, om in een grote poort te verdwijnen op een 
binnenplaats vol barakken. Een kazerne gelijk van bouw zoals alle kazernes in Indië. Met dit verschil 
dat andere gebouwen van steen er nu allen van oud vervallen bamboe zijn. Vele malen gekalkt, wat er 
in dikke korsten afrolt bij ieder schokje, met ruim betonnen vloer. Ons peloton ligt niet in een 
legergebouw maar in een soort grote loods met 16 man, zodat wij wel de ruimte hebben.  
Het eerste was 2 baboes aanschaffen voor de was en djongo’s voor het huiswerk. Een kwartier later 
stonden de bedden, klamboes opgehangen, een en ander opgesteld en wij waren weer thuis. Het eten 
was ook klaar, eerst voor hen die de kisten van het station zouden halen. Het was vreemd eten: 
hutspot met worst, maar toen wij gingen eten viel het weer mee. Het smaakte goed al was het wat 
zwaar. Wij hadden razende honger. Later bleek dat het Hollandse conserven waren, daarom was het 
zo meegevallen. Er was een vaste ploeg voor het kisten halen maar ik ben ook maar meegegaan. Wij 
kunnen ons hier nog lang genoeg vervelen. En de rit dwars door de stad naar en van het station was 
een aardige afwisseling met er tussendoor wat kisten sjouwen.  
’s Avonds gingen bijna alle jongens de stad in, maar ik wil eerst hier wat thuis zijn, om als ik in deze 
vervelende stad ben het gevoel te hebben naar huis te kunnen gaan. 
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Plaspauze bij transport van Pekalongan naar Semarang. 

 

Zaterdag, 22 Mei 1948 - Semarang 
Vanavond met een stel jongens naar de bios geweest en daarna even de pasar malam binnen 
gelopen. Ervoor op wacht stond een inlandse politie. Een van de jongens die naast ons lagen in 
Batang, die glunderde bij het zien van bekende gezichten. Pasar malam is zoveel als een ‘Fancy fair’. 
Er was een aardige tentoonstelling van Chinees houtwerk en kunst, kraampjes en spullen, best de 
moeite waard.  
 

Zondag, 23 Mei 1948-  Semarang 
De kerk voor ons is in de kazerne van 3-7 die naast ons ligt. In een grote zaal is een heel mooi kerkje 
gemaakt met altaar, kruisweg enz. De pater van 3-7 deed de mis en preekte, een machtige vlotte 
vent, die zijn mannen kent en weet ermee om te gaan. 
 

 
Naast ons kamp te Semarang, ik zit rechts beneden. 
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R1 te Semarang. 
 
 
 
 
 

 
Pasar Malem te Semarang. 
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Ingang tot het Chinese kerkhof te Semarang. 

 

  
Oudste kerk van Semarang. 
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Mei 1948. Vanaf de Tijgerclub naar de Staf B- Divisie te Semarang. 

 
 
 
Maandag, 24 Mei 1948 - Semarang 
Het hele bataljon moest vanmorgen door de dokter ingeënt worden, een spuit en krasjes tegen 
pokken. Vanmiddag stijve en pijnlijke armen en enkelen zijn ziek.  
De formulieren voor stemming hebben wij ook moeten invullen. Ik heb mijn hele bagage doorgezocht 
naar de brief met de gegevens van tante Aal, nergens te vinden. Zodat ik het maar op Pa zijn naam 
heb gedaan. Maakt toch niets uit want men mag voor 2 of 4 soldaten stemmen. Wij zullen wel niet te 
laat komen voor de verkiezingen. 
 
Dinsdag, 25 Mei 1948 - Semarang 
Vandaag moesten de formulieren voor de ruimbagage ingevuld worden, een heel werk, alles wat erin 
zit op te schrijven en te berekenen naar gewicht en waarde. 
’s Avonds kwamen Cor en Jantje aanzetten, die zijn uit Pekalongan overgeplaatst naar Semarang, 
waar ze ermee in hun maag zitten. Hier is alles model en de officier die ze hier in de stad moest 
ontvangen had op een koppel ongewapende soldaten gerekend. In plaats daarvan komt er een dolle 
bende aan met grote kisten en op iedere honderd jongens dertig baboes en evenveel honden en 
apen. Het is volgens de jongens zelf een grote bende. Koks zijn geweerschutter en wie nooit een 
carrier zag is nu carrierchauffeur. Daar willen ze nu een soort stootbataljon van maken. Ik was met de 
jongens even mee gegaan naar de sergeanten die in een ander kamp liggen en daarna even 
postbladen halen in de kantine van 3-7. Terug langs de wacht zat daar als wachtcommandant een 
jongen waar ik mee in het hospitaal lag. Daar hadden wij de eerste tijd een gezellig groepje herrie-
schoppers, waar hij het middelpunt van was. Later gingen de goeden weg en kwamen er een stel 
zachten terug waar je niets mee kon beleven. Alleen wij tweeën bleven over. Dat werd oude koeien uit 
de sloot halen. Het schrijven schoot erbij in, in plaats daarvan kwam ik om 23.00 uur thuis. 
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Salatiga. De weg naar Semarang. 

 
 
 
 

 

 
Wegen-kruispunt Salatiga - Ambarawa. 

 
 
 
 
 



 496 

 
 
 

 
Sawah's buiten Salatiga. 

 
 

Woensdag, 26 Mei 1948 – Semarang - Salatiga 
Heel West-Java hebben wij doorkruist en van Midden-Java het hele noordelijke gebied, op het gebied 
Zuid van Semarang na, waar Salatiga en Ambarawa de hoofdplaatsen van zijn.  
Vandaag zijn wij met vier man daarheen gegaan. Er gaan veel auto’s heen, zodat liften niet zo moeilijk 
was. In één keer bracht een truck ons in Salatiga, 52 kilometer het zuiden in. Direct achter ons kamp 
gaat de weg steil omhoog, daarboven was voorheen de voorste post van de T-brigade. De eerste 
kilometers door het golvende terrein is dat goed te merken. Overal ruïnes van jaren oud en een brede 
strook van een paar kilometer is niets dan kreupelhout. Daarachter kwamen de kazernes van Barteng 
Ham, Hizboellah, Laskars en T.N.I. Goed te herkennen door de vele opschriften, al waren de 
woningen blijkbaar door de opmars flink geschonden. Verderop werd alles normaler, al zag alles er in 
vergelijking met het Pekalonganse er nog vrij armoedig uit. Door het hoog-heuvelland kwamen wij tot 
aan de berg ‘Oengaran’, waartegen het kleine plaatsje van dezelfde naam ligt. Dit was enorm 
verwoest. De T-brigade had blijkbaar de gewoonte ieder huis flink met automatische wapens te 
doorzeven, anders is het onmogelijk dat al die huizen van onder tot boven onder de kogelgaten 
konden zitten. Voorbij Oengaran kwamen wij midden tussen de enorme bergen, met recht ervoor de 
bijna 3.000 meter hoge Mezbaboe. Hier reden wij door een dal met een smalle uitmonding, zodat er 
zich een groot meer in heeft gevormd. Het meer van Ambarawa. Een mooi gezicht die grote blauwe 
spiegel tussen de gigantische grauwe bergen. Wij passeerden de splitsing waar Jalatiger op 16, 
Ambarawa op 4 en Jolo op 60 kilometer ligt. In Salatiga stappen wij uit en liepen de hoofdstraat door 
en de pasar, wat erg tegenviel. Een stil stadje, ongeveer als Tjiandjoer, maar niet zo levendig. Ook 
hier was enorm veel verwoest. Het is gaaf in handen van de pantsers gevallen, maar omdat de 
infanterie te vervallen was, moesten ze terug en heeft de T.N.I.  alles platgebrand. Dat is weer iets T-
brigade-achtigs wat wij niet begrijpen. Na wat rondgekeken te hebben en een paar foto’s gemaakt, 
gingen de andere jongens naar huis en bleef ik achter om op een kennis te wachten die van een 
buitenpost naar de stad op weg was. Daar ben ik verder de hele middag geweest en zijn wij ook wat 
door de mooie en niet vernielde buitenwijken gelopen. Erg verspreide golvende wegen met hier en 
daar heel mooie inlandse villa’s. Er moeten veel rijke inlanders wonen. Om 17.00 uur ging ik weer 
terug liften wat ook niet slecht ging, al was het niet vroeg en voor het donker was ik thuis. 
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Salatiga. De weg naar Semarang. 

 
 
 
 

  
Salatiga. De weg naar Semarang 
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Straat te Salatiga. 

 
 
 
 
 

 
De Goenoeng (berg) ‘Merbaboe’ op de achtergrond van de Aloon te Salatiga. 
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Chinese villa bij Salatiga. 

 
 
 
 
 

 
Zelfde Chinese villa bij Salatiga. 
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Salatiga. 

 
 
 
 

Salatiga. 
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Saja in Salatiga. De Goenoeng ‘Merbaboe’ op de achtergrond. 

 

Donderdag, 27 Mei 1948- Semarang 
Kisteninspectie vandaag door de pelotonscommandant om te controleren of de ingevulde papieren 
klopten met de inhoud. Er is nogal wat nodig voor wij goed en wel op de boot zitten. 
 

Vrijdag, 28 Mei 1948 - Semarang 
Vanavond weer eens naar de bios geweest. Verder als alle dagen een of tweemaal de stad in, winkels 
af en naar de pasar. Ieder ruimt op wat hij over heeft en niet mee kan nemen. De meesten voelen er 
niets voor het zelf te verkopen, zodat ze het mij laten doen, wat nogal een wat extra opbrengt, wat nu 
goed van pas komt. Het is niet leuk om met niets thuis te komen, maar alles is geweldig duur, al is het 
een geluk dat Semarang toch nog veel goedkoper is dan Bandoeng en Batavia. 
 

4 dagen geen vermelding. 
 

 
Maandag, 31 Mei 1948 – Semarang-dodenherdenking ereveld Nieuw Tjiandi te Semarang. 

Tussen de heuvels aan de rand der stad in de verte de mooie Goenoeng Oengaran. 
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Het ereveld te Semarang. 

 
 
 
 
 

 
Tijdens de plechtigheid vielen 10-man van ons flauw! 
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Geheel rechts onze Aalmoezenier Werner (Longinus) Vastbinder. 

 
 
 

 
Kranslegging van Kpt. Dieperink en Sld. Timmer. 



 504 

 

 
Territoriaal Commandant Midden-Java, Kln. Meyer legt een krans bij de graven van Dieperink en Timmer. 

 
 
 

 
Stilte voor de graven van Kpt. Dieperink en Sld. Timmer. Met Dominee Jonkers van staf-B divisie. 
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Blik op het ereveld te Semarang met de Goenoeng Oengaran op de achtergrond. 

 

Woensdag, 2 Juni 1948 
Vanmorgen even naar Oengaran geweest, naar de jongens die uit Kedoengwoeni naar Pemalang 
gingen. Het liften viel eerst niet mee, maar na een half uur klinkt plotseling een roep; “Nog jongens 
voor Salatiga?” Dat kwam van de benzinepomp even verderop. Daar stond een auto klaar en een half 
uur later stond ik met Sjang, met verlof bij ons, in Oengaran, een klein plaatsje. Daar zochten wij de 
verschillende jongens op om na het eten weer naar huis te liften. Ook hier merkt men de activiteit van 
voorbereiding tot acties. Van dit bijeenraapsel van aanvullingen uit alle (OVW)-bataljons wordt een X-
bataljon gevormd. Hypermodern en perfect uitgerust. Het zijn nog de enige geroutineerde vechters die 
aanstonds over zijn en dat zal men benutten om er een stootbataljon van te maken. Op heel Java is er 
niemand die nog twijfelt aan de komende acties, evenmin zijn er veel die geloven dat men het 
aflossingsschema zal stopzetten. Wij stonden nog maar even te liften toen er een prachtige luxe slee 
stopte van het hoofd der stedelijke wegenbouw die ons netjes voor Djatingaleh afzette. 
 

Donderdag, 3 Juni 1948 - Semarang 
Gistermorgen zijn alle kisten in een loods opgeslagen, vandaag mocht niemand weg omdat de 
douane en MP kwamen controleren. Zo hier en daar zochten ze er een kist uit, dan werd de eigenaar 
geroepen om hem open te maken en na te laten kijken. Ze namen gelukkig alleen kisten die met 
sloten dicht zaten. Eerst hele grote, maar toen alles klopte namen ze alleen nog blikken koffers die 
allen gemakkelijk open te maken zijn en te pakken. Ik werd ook geroepen voor mijn koffer, dat was 
een vergissing, het moest C. Groot-de Kok zijn. 
Na afloop ging meteen alles naar de trein en werden de wagons verzegeld. Toen wij weer vrij waren 
ben ik even langs het postkantoor gegaan om Willem een telegram te sturen of hij morgen op het 
perron is in Cheribon. 
 

Vrijdag, 4 Juni 1948 – Treinreis Semarang-Batavia 
De verhuizing is weer voorbij. Een lange zware dag die letterlijk en figuurlijk op wieltjes liep. De hele 
organisatie was zo tot in de puntjes perfect als wij nog nooit hebben meegemaakt. Daar was zelfs de 
toch prima organisatie in Engeland niets bij, al was men daar na de miljoenen legers wel wat gewend. 
Het was een staaltje van de opbouw van het Nederlandse leger wat zich in kwaliteit met het beste ter 
wereld kon meten en heel zeker in uitrusting het Engelse overtreft. 
Eenieder mocht niet meer meenemen dan 2 collies zodat het in enen mee te nemen was, wat 
trouwens voldoende is. 
Om 5.00 uur was het reveille, wassen, eten en het laatste inpakken, bedden inleveren en klamboes. 
Ondertussen waren de auto’s aangekomen. Het hele bataljon instappen en na 10 minuten reed alles 
al precies op tijd weg. Weer lieten wij een kamp achter ons. Het verste plekje van Holland waar wij 
geweest zijn en het was of wij de schepen achter ons verbrandden. Een prachtig gezicht vormde de 
lange colonne van 30 wagens met ieder 2 hele lichtbundels naar voren als voelsprieten, tastend langs 
de scherpe bochtige, rijzende en dalende wegen door de bovenstad tot het station beneden. Auto’s 
reden aan, naast elkaar uitstappen en meteen in de rij het perron op, waar men al klaarstond om 
plaatsen aan te wijzen. Goedkope wagons met banken langs de kant en een in het midden. Gewoon 
in de lengte alle drie, heel eenvoudig, maar gemakkelijk voor ons met ieder 2 grote pakken bagage. 
Trouwens in deze wagens gaan meestal de pasargangers met hun zware pikolans. Ook de trein hield  
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zich precies aan de tijd en langzaam schoven wij om 7.00 uur het perron uit voor het opkomende licht 
van de nieuwe stralende morgen uit, die nog fris was van de diepblauwe nevels die laag over de 
vlakke velden hingen en tussen de palmenbossen. Langs het vliegveld en de moerassen met aan de 
andere kant de heuvels, tot die terugweken. Aan weerszijden de grote rijstvelden, afgewisseld met 
kampongs. Hier en daar stopte de trein van 30 wagons, een behoorlijke sleep om water en hout in te 
nemen. Helder vielen de eerste zonnestralen op de prachtige kegels van de ‘Tweeling’, met iets 
verder de ‘Merbaboe’ tot Weleri gepasseerd was en de grote trotse bergen tot de zee stonden bedekt 
met donkere djati- en rubberbossen. De trein moest wijken voor deze kolossen en soms reed ze langs 
een steile bergwand, terwijl er op nog geen 5 meter afstand en 2 meter lager de branding van de zee 
te pletter sloeg op de rotsen.  
 

 
Dicht langs de zee, ter hoogte van Soebah. 

 

 
Vanuit de trein tussen de wildernis en de Java-zee. 
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Toen de trein iets verder van de kust begon te wijken en de bergen achter zich liet, passeerden wij het 
kleine station, dat voor ons het einde was van de 14-daagse opmars, waar wij van 8.00 tot 15.00 uur 
in een kokende zon lagen te versmachten van honger en dorst. Maar nu was het 9.00 uur en nog koel 
en de velden leefden weer op. Ook die dag was niet voor niets geweest. Als een lang groen lint dook 
rechts de grote kampong ‘Depok’ op, waar ik achter de bren lag te vuren, bijna zonder ophouden op 
de legio die probeerden te ontkomen, als gold het een mussenjacht, grinnikend als het vuur goed raak 
was. Rare wereld, maar het was ons werk! Wie zou niet lachen als het goed gaat. Wij hadden er al 
zoveel zien vallen. Dan Batang, weinig verandert, nog overal diezelfde inktzwarte ogen die men moet 
haten of men wil of niet. Onze Chinese buurmeisjes achter het huis zwaaiden uitbundig en wij niet 
minder, want het waren echte buurmeisjes geweest, niet meer en niet minder.  
 

 
Voor het laatst in Pekalongan. 

 

 
De erewacht van onze aflossers 5-6 R.I. te Pekalongan. 
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Pekalongan, wist die er passeerde, men zag het aan de mensen bij de spoorovergangen, de lachend 
blijde gezichten. Het grote station stond vol mensen. Kennissen van verschillende jongens, burgers en 
natuurlijk de Rode Kruismeisjes. Een school kinderen, netjes opgesteld, en een grote radiowagen met 
denderende muziek die door de hal schetterde. Iedereen ging uit de trein om thee te halen. Daarna 
verspreiden en zocht ieder oude kennissen op als ze die hadden. Later zong het Javaanse schooltje 
een paar afscheidsliedjes zo hard ze konden, met de ogen half dicht van inspanning. Een echte 
bengel vond het prachtig dat hij vlak voor de microfoon stond, zodat hij daar steeds grote brullen door 
kon geven zodat de anderen hem steeds om de oren sloegen. Het was een te mooi spelletje, zodat hij 
er zich niets van aantrok. Na een half uurtje gingen we weer verder, nagewuifd door een blij 
Pekalongan.  
 

 
De schoolkinderen van Pekalongan staan klaar voor ons afscheid. 

 

 
De schoolkinderen van Pekalongan zingen een laatste afscheidlied. 
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Blij zover men dat bij een afscheid kan zijn, maar zo was het ook met ons. Weer kroop de trein verder, 
niet langzaam direct, maar snel helemaal niet. We vroegen ons af hoe wij zo voor de avond in Batavia 
moesten komen. Op mijn horloge mat ik de snelheid aan de kilometerpaaltjes, 40 ongeveer op 
topsnelheid. Het stoppen werd minder, aan één stuk door ging het tot Pemalang, het kleinste stadje, 
waar Hollandse jongens van de 2

e
 divisie zorgden voor een verrassing die niemand van 2-4 ooit zal 

vergeten. Daar stond keurig in het gelid een erewacht met in de arm geweer en midden boven het 
perron hing onder het rood-wit-blauw het wapen van 4-6 RI met dwars erdoor: “Verdiend jongens!” 
Geen lange rede, maar 2 woorden en een erewacht van dienstplichtige kameraden die bewezen 
hebben niet voor niets door het ‘KNIL’ te zijn opgeleid. “Donder nu gauw op”, zei de erewacht, “dan 
kunnen wij ook inrukken”. Dat is onze taal die wij begrijpen. Zo ontvangen wij een jongen die wij graag 
mogen als hij lang weggeweest is met “zo ben je daar weer, stuk ongeluk”. 
Toen de trein weer wegreed, klonk weer het commando en stond de wacht weer stram. Een 
soldatengroet, eenvoudig maar onvergetelijk. 
 
 

 
De B.C., Dominée Batt., B.C van 5-6 R1 en Adjudant Karel Coté onder de sympathieke versiering  

‘Verdient jongens’ aangebracht door onze aflossers van 5-6 R.I. op het station te Pemalang. 
 

 
Het lange dode traject tot Tegal schortte aardig op met wat leeswerk. Op het perron stonden 2 
ploegen voor ontvangst klaar met thee en brood en in een kwartier had iedereen eten en drinken. 20 
Minuten na aankomst reden wij alweer en nu met snelheid. De wagons met kisten waren afgehaakt en 
een zware berglocomotief had de eerste vervangen. Toen ik weer de snelheid mat, kwam ik tot over 
de 80 kilometer. Dat kwam goed uit want het liep tegen 14.00 uur, het heetst van de dag. Door de 
snelheid waaide een koele wind door de wagons, zodat niemand zich zo vervelend loom ging voelen 
als in de tijd met verlof. Eenmaal stopte de trein halfweg Cheribon en raasde toen door tot deze stad. 
Eerst was ik nog even bang dat hij ook daar zou doorgaan, maar dat viel mee. Ik keek meteen of ik 
Willem zag, nergens te zien. Het hele perron langs, meteen thee gehaald die al klaar stond en toen ik 
terugliep riepen de jongens al dat Willem bij onze wagen stond. Zodoende heb ik hem nog even 
gesproken, al was het niet lang, want de trein ging er weer gauw vandoor. De trillend hete eindeloze 
vlakte in met de arme kampongs, waar hier eindelijk ook veel veranderd was. De kleding was vooruit 
gegaan, de eerste grote oogst binnen en hier en daar bij de rijstpellerijen stonden de grote prachtige 
opgetaste schelven aan lange rijen, waar heel wat aan zit omdat er maar 20 cm stro aan de aar blijft. 
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Even rust in de onmetelijke vlakte tussen Semarang en Batavia. 

  
Een paar keer stopte de trein bij kleine stations voor water, om dan weer door te gaan met het stevige 
ritme van ruim 80 kilometer, tot wij weer in de rubberbossen kwamen en al gauw in Tjikarpel waren. 
De volgende halte Krawang waar alles wees op een heel rijke bevolking, al was het onverklaarbaar 
omdat de vlakte hetzelfde was, alleen zagen ook de kampongs en sawah’s er perfect uit. Blijkbaar 
stamde de rijkdom nog uit de tijd van de demarcatielijnen toen men rijk werd van de smokkel en 
zodoende in deze streek het rijst verbouwen lonend was. Toch was het prettig om te zien, want de 
rijkdom was ook de houding van het volk, prettig en gelukkiger. Wat echter nu hier is zal op den duur 
tot Cheribon toe zo zijn.  
Wij denderden over de enorme brug over de Tjitaroem en ik vroeg mij af hoeveel duizenden lijken de 
laatste jaren onder deze brug door de zee in zijn gedreven. De duisternis begon te vallen en het enige 
uitzicht vormden de donkere silhouetten van de kampongs en de brandende lichtjes in de huizen. Tot 
de trein plotseling langs een enorme gevangenis kwam en daarna midden in de dichte huizenrijen 
reed om al gang te minderen en het station van Mr. Cornelis binnen te rijden. Meteen moesten we 
uitstappen, opstellen in peloton en in de rij naar buiten waar alweer de auto’s klaarstonden. Wij waren 
in de grote stad opgeslokt in de drukte. Niemand die erg had in de drukte die de verhuizing bracht, 
men is aan die dingen gewend. 
Voor ons echter een andere wereld, want in het Batavia dat wij verlieten was de aankomst van een 
bataljon nog een enorme gebeurtenis. Het was goed zo, we hebben geholpen om dit Batavia te 
maken en het is gelukt, beter dan wij hadden verwacht dat in dit land mogelijk zou zijn. Alles op de 
auto’s en meteen wegrijden. Nog steeds wist niemand van ons waar we heen zouden gaan. Ieder 
hoopte op ‘Berenlaan’ of Sub.-compagnie, 2 grote kampen in de stad. Niemand hoopte op Tjililitan, 
dat een reputatie had ongeveer als een concentratiekamp. Eerst moest ik mij even oriënteren, 
niemand wist precies welke weg de auto’s namen. Tenslotte bleek het toch wel dat het naar Tjililitan 
was. Zo liggen wij nu hier in het grote eenvoudige kamp. Alles is prima, behalve dat we met 4 man op 
een kamer liggen, wat gevaarlijk is voor stelen en de stoffige vloer van rode grond. Het zal wel 
wennen. 
 
Zaterdag, 5 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Vanmiddag zijn we er eens uitgevlogen met tweeën, eens even Batavia zien. De berichten waren 
somber, erg duur en geen kans op liften, iedereen rijdt door. Dat bleek mee te vallen. Ook hier hebben 
de brutalen de halve wereld en als je maar goed op de weg gaat staan en nadrukkelijk wijst, is er 
tussen de ononderbroken stroom auto’s nog weleens een die stopt. De ander wilde het vliegveld wel 
weer eens zien en mij maakte het niets uit, dus gingen wij op Kemajoran af. Ik vroeg me af of wij er 
wel op zouden mogen, wat ik sterk betwijfelde. Bij het begin van het vliegveld, nog een heel eind voor 
de eigenlijke ingang waar de diverse gebouwen staan, zijn 2 loodsen gebouwd om de enorme kisten 
uit Holland in op te slaan. Daarvoor was een poort in de prikkeldraadafrastering om het vliegveld 
gemaakt, die juist open ging om een luxe auto door te laten. Wij er ook vlug door. Ziezo, erop waren 
wij en nu zou er wel niemand komen om ons eraf te sturen. Twee ‘Constellations’ uit Holland gingen  
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wij eens bekijken. De mecanicien komt naar ons toe en vraagt of wij er soms in willen. Dat was niet 
tegen doven. Wij mochten nergens aankomen want alles was nagekeken en stond ingesteld. Toen liet 
hij ons alleen in het toestel zodat wij alles konden bekijken zoals wij wilden. Daarna het veld eens over 
gekuierd wat enorm veranderd is en nog steeds vergroot en bijgebouwd wordt en als 
wereldluchthaven geen slecht figuur slaat. Wat hier gemakkelijk is, daar men door de geringe wind 
maar 2 startbanen nodig heeft. Daarna zijn wij de stad in gelift naar Noordwijk, het centrum overal 
enorm druk, zoals dat in een stad met 1 miljoen inwoners en als hoofdstad van een groot land kan 
zijn. Trams rijden weer normaal, volle winkels, al zijn ze onbetaalbaar duur. Net geklede mensen, 
vooral de inlanders zijn er op vooruit gegaan. Zag men voorheen een enkel goedgekleed inlands 
meisje, dan was het van de kantoren en Europees gekleed. Nu lopen bijna alle inlandse weer netjes 
en keurig modern. Heel beschaafde inlandse meisjes met een heel licht opgemaakt gezicht, 
permanent, prachtige sarong en badjoe, met plastieken schoenen en tas zijn ze niet zeldzaam en dat 
is een enorme vooruitgang. Want als alle beschaafde inlanders zich Europees gaan kleden, verdwijnt 
de eigen volksbeschaving waar zoveel moois in zit, dat men een sterke ruil zou doen, maar beide 
beschavingen samen kunnen dit land rijk en groot maken.  
 
Zondag, 6 Juni 1948, – Batavia - Tjililitan 
Er was een mis in de kantine hier vanmorgen. Een mooie kantine net als het hele kamp van bamboe, 
maar artistiek gebouwd. In zo’n ideale bouw als men voor een amusementsgelegenheid zelden zal 
vinden. 
Vanmorgen zou de baboe even beginnen de vloer te vegen, ik schrok me een ongeluk. Het is een 
gewone kleivloer, dat wil zeggen van de gewone roodbruine aarde waar Java voor 2/10

e
 uit bestaat en 

die bijna zo licht is als turfmolm, maar dan stoffijn. In onze kamer ligt het 5 cm hoog los, zodat iedere 
stap een stofwolk doet oprijzen en alles min of meer roodbruin ziet en daarin zou de baboe vegen. 
Gelukkig werd ze al wijs voordat ik wat had gezegd en haalde water om te sprenkelen. Ik zag het nog 
somber in maar liet haar begaan, er lag tenslotte wel heel wat vuiligheid. Stuiven deed het nu niet 
maar ik vreesde dat het aan mijn schoenen zou gaan kleven, maar het viel mee. De losse grond is nu 
door het vocht wat ingelopen zonder dat het aanhangt, zodat wij nu rustig op sloffen kunnen lopen 
zonder ons smerig te voelen en om het uur te moeten wassen. Overigens valt het kamp best mee en 
verveeld heb ik mij nog niet, al zie ik het aankomen, daar ben ik bang voor. Ik heb ook wat gemaakt 
om thee in te halen want naar de keuken is 200 meter en dat loop je niet als je maar een beetje dorst 
hebt, zodat iedereen te weinig dronk en loom begon te worden. 
 

 
Appèl in doorgangskamp Tjililitan. 

 
Vandaag heeft iedereen 15 gulden voorschot gehad. Men heeft een 2-4-fonds tot stand laten komen 
door gelden uit de kantine. Bijvoorbeeld kostte de koffie steeds 20 cent, zodat men 15 overhield en  
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door het voetbal. Ook dat is niet mis want wij hebben een van de allerbeste elftallen van Java. Dit 
fonds is voor de nabestaanden der gevallenen, maar men kon het niet geheel naar Holland over-
gemaakt krijgen en heeft het restant nu onder de jongens verdeeld. 
Vanavond zijn wij de stad eens ingetrokken met z’n vijven, naar een prachtige Franse film waar vooral 
de peloton-sergeant belangstelling voor had omdat zijn ouders naar Frankrijk zijn verhuisd om daar 
een bedrijf te beginnen. Kleine tuinders hebben het niet zo breed en hebben nu een grote boerderij 
van honderden bunders en een goed bestaan. Wij waren met een dol stel, 2 die zich letterlijk van 
niemand of niets aantrokken. Wij hadden geen zin om te liften en besloten de tram te nemen. Daar 
worden gratis kaartjes voor verstrekt die wij echter nog niet hebben. Toen de conducteur langs kwam 
had ieder wat, tot de arme kerel er geen eind aan wist en ons maar liet zitten. Dat was maar het beste 
ook want betalen omdat de dienst zo laks is, was er toch niet bij. 
 
- 

 
Noordwijk te Batavia. 

 
 
Na de film namen wij de tram naar de oude stad naar de avondpassar.  
We gingen de avondpassar op, keken wat rond en bestelden ijs ‘Shanhai’ in een tentje. Dat is een 
enorme berg geraspt ijs met vruchten erdoor, limonade en room erover, een lekkere prak. Waar men 
echter een ijsmaag van heeft als zo’n ‘Montblanc’ weggewerkt is. 
Een klein straatorkest lieten wij ‘Passie poelek’ en ‘Sapoe tangan’ spelen, waarna wij weer aan de 
loop gingen, de Chinese straatjes in. Tenslotte steegjes waar iedereen de vlucht nam als wij aan 
kwamen. Mogelijk waren er opiumkitten, anders is het moeilijk te verklaren. 
Wij namen een tram naar het eindpunt omdat ze daar leeg zijn en wij zouden kunnen zitten. Wij waren 
er niet ver vanaf, zochten een goed plaatsje op wat niet overbodig was, want na precies een uur 
stapten wij uit aan het andere eindpunt en na nog 5 kilometer met de bus waren wij weer thuis. 
 
Maandag, 7 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Vanmorgen was het aantreden om uniformen te halen voor Holland. Auto’s stonden klaar en in de 
Berenlaan kwam ieder in de rij, kreeg een bonnetje en begon aan lange tafels te passen. Het waren 
uniformen waar anderen mee uit Holland zijn gekomen, maar heel goed. Veel beter als waar de 
anderen mee naar Holland zijn gegaan volgens de magazijnmeester. Ik heb een lekker zittend 
Canadees uniform, dat er prima uitziet. 
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Nederlandse Handels Maatschappij te Batavia. 

 
 

Dinsdag, 8 Juni 1948 – Batavia/Tjililitan 
Vanmorgen weer op de auto’s naar het hospitaal, doorlichten. Ook dit ging vlot, aan de lopende band. 
Je naam werd afgeroepen, in de rij langs een zuster die een kaart met naam afgaf. Daarna op het 
doorlichtapparaat, kaart werd er in gestoken, apparaat gesteld op de rand onder de kin, adem 
inhouden en een foto werd geknipt. Even kaart inleveren en het was al afgelopen. 
’s Avonds zijn we met drieën naar de film gegaan en daarna ons oude tentje op “Pasar Baroe” 
opgezocht dat het lekkerste Shanhai-ijs en mokka-ijs verkoopt in heel Java, om daar een heerlijk 
kopje mokka te halen. 
 
 
Woensdag, 9 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Voor vandaag was een uitgangsdag georganiseerd die prachtig geslaagd was en een prachtige dag 
geworden. 170 Man van het bataljon konden er mee. Ik was uitgeloot maar kon mee voor iemand die 
al eerder naar het eiland ‘Edam’ was geweest, waar de tocht heenging. 
Om 8.00 uur, precies op tijd, stonden de auto’s klaar en het konvooi van 7 wagens reed weg. Een 
koele morgen die frisse wind langs joeg. De zon stond laag boven de bomen. Langs de weg was al de 
vroege drukte van pikolandragers. De auto’s, de snelle bedja’s (fiets-taxi) en de vele mensen in hun 
fleurig lichte kleding, waarin het Soedanese zoveel vrolijker is dan het Javaanse. Overal bedrijvigheid 
in de warongs langs de weg.  
Aardige meisjes wuifden vrolijk voor de barakken van de grote bedelaarskolonie en net geklede 
inlanders liepen er rond. Dezelfde die een half jaar terug hier en daar langs de weg zaten, vies in een 
stukje zak, vermagerd en vol zweren. De auto’s schoven onder het viaduct van ‘Meester’ door, de 
eindeloze Kramatweg op, breed en modern als een deftige ‘Strada’, om op Kramat langs de pasar 
Jemer Ziak door de enorme drukte te wringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 514 

 

 
Kramat-plein in Batavia. 

 
Toen kwam weer de weg naar Priok, zo overbekend van 2 jaar terug, langs de kali waar al het vuil uit 
de riolen van heel dat enorme Batavia in uitkomt. En toch overal inlanders die zich in deze drek staan 
te wassen, met rechts kleine belangrijke fabrieken en loodsen tot bij ‘Tanah Abang’. Rechts het 
uitzicht dat vrijkomt over enorme vlakten. De weg met de lage bomen als een lange laan van glad 
asfalt waar een eindeloze stroom auto’s langs raast. Tot de weg rechts ombuigt bij de grote brug en 
langs het brede kanaal schuift naar de dichte klapperbossen, zich over het water buigt en waar rechts 
de vlaktes, over de brede elektrische spoorbaan, woester en moerassiger worden. Priok is veranderd. 
Bij het station is de weg naar de haven afgesloten door tolbomen. Om het hele enorme haventerrein 
loopt een enorm dubbel prikkeldraad. Een nieuwe weg voert buiten de havens om naar ‘Kodja’. De 
grote kali die als vrijhaven dienst doet voor mensen die op zee willen passagieren, naar de eilanden 
afzeilen, daar heeft men het mooie “Zandvoort” en Palm Beach als badplaatsen. Daar reden de auto’s 
ons naar de jachthaven, waar een oude zeesleepboot van de marine reeds onder stoom lag. Ik wist 
op het platform tegen de schoorsteen een prachtplaats te bemachtigen. Het hoogste deel achter de 
schoorsteen waar maar één man kon zitten, zodat ik vrij uitzicht had. Na een kwartier, weer precies op 
tijd voer de boot af. Langs de haven die er weer keurig uitziet en vol leven en vertier. Op de uiteinden 
van de havenhoofden vormen de hagelwitte gebouwen van de grote maatschappijen een mooi 
aanzicht voor hen die de haven binnenkomen. De enorme haven is van een praktische eenvoud zoals 
alleen de Hollandse waterbouw kan maken in een gebied dat oorspronkelijk een stinkend moeras is 
geweest. Zeker 3 kilometer hadden wij achter de rug voor wij de lange pieren uitvoeren waartegen 
nog een enorm zeeschip op zijn kont ligt, waarin de roest al hele gaten heeft gemaakt. Ruim een uur 
schoof het schip door volle zee, tussen de her en der verspreide kleine eilanden. Een groot 
watervliegtuig kwam laag over om in de haven neer te strijken. Een bommenwerper scheerde op zijn 
kant 2x over, de bemanning zwaaiend met zakdoeken en wij dito. Tien minuten had het schip werk om 
in het ondiepe water tegen de aanlegsteiger te komen zonder averij op te lopen tegen de gevaarlijke 
koraalriffen. Op de steiger stonden jongens die hier met verlof zijn. Het was als een wereldje op 
zichzelf, dit kleine rustige eiland in de Java zee, met een vuurtoren, een wachtershuis en een 
verlofcentrum met kantine. Het eiland is dicht begroeid met een nogal touwige vegetatie van een soort 
struiken en weinig bomen. Echte struiken van 5 meter hoog, die over de hier en daar aangelegde 
paden van koraal buigen en het tot koele lanen maken. Met als enig geluid het ruisen van de zee, heel 
zacht en het luid gesjirp van de vogels. Een ideaal oord voor iemand die rust nodig heeft of een dag 
uit de drukte van de stad wenst te zijn. Een ideaal oord ook voor stelletjes om even rust te nemen na 
een prettig zeiltochtje. Het eiland is als alle anderen opgebouwd uit koraal waar de zee een laag zand 
over geworpen heeft. Na een bezoek aan de kantine waar ieder een kom koffie kon halen, gingen de 
meesten zwemmen rond het schip in het glasheldere water. Zwemmen kon ik altijd nog, terwijl ik nooit 
meer koraalriffen zal zien. Dat viel echter niet mee, om zo van het strand de zee in te wandelen. Het 
koraal was scherp als een laag rondgestrooide spijkers, maar wat verder de zee in, heel voorzichtig, 
voetje voor voetje werd de moeite beloond. In de prachtigste vormen van groen, paars en hier en daar 
zelfs geel, stonden op de bodem, de fijne bouwwerken van het heel kleine koraaldiertje. Als stenen  
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cactussen, struiken, paddenstoelen en nog meer vormen stapelt dit miniatuurbeestje de kalk op die 
het uit het zeewater haalt. Maar alle schoonheid heeft zijn keerzijde. Breek maar zo’n stuk schoonheid 
af. Je handen zitten meteen onder een laag vies kleverig slijm, terwijl de stank iets ontzettends is, 
weerzinwekkend flauw, walgelijk wéh, terwijl het water je draagt door haar hoge zoutgehalte dat in je 
keel bijt als het binnen komt, terwijl de afgrijselijke stank van het koraal er heel licht uit opstijgt. Toen ik 
tot mijn knieën in het water stond bedroog het glasheldere water ontzettend. Het was of de bodem 
daar nog geen 10 cm onder het oppervlak lag. Donkere vlekken werden zichtbaar. Ik dacht aan 
zeewier, een soort gras. Voorzichtig als men wordt door de verrassingen van de tropen, wij hadden al 
heel kleine inktvisjes en grote krabben onder het koraal gezien, verzette ik mijn voet en trok die met 
een kreet van pijn terug. In plaats van gras was ik in vlijmscherpe naalden gestapt, zee-egels en 
plonsde meteen het water in om weg te zwemmen. Even verder waren geen zee-egels en wilde ik 
weer gaan staan in het water dat 30 cm diep scheen. Ik zonk weg in een bodemloze afgrond, het 
water bedroog. Dan maar naar de boot zwemmen, de pier weer af en toen het koraal in met schoenen 
aan. Dat ging beter, maar er waren nog meer verrassingen. Als ik een stuk koraal losmaakte en 
daardoor het slijm in het water bracht zodat het langs mijn benen kwam, begon het gruwelijk te jeuken 
en te steken. Tot ik genoeg gezien had en een mooi stuk had gevonden om mee te nemen. Niet het 
mooiste want dat is te fijn en te bros. Daarna ging ik langs het strand over de banken koraal het eiland 
rond, om nog een paar mooie schelpen te zoeken, die waren er echter niet. Op enige na van meer 
dan een halve meter doorsnee en 10 cm dikke schaal als stukken beton die niet te tillen waren. Zo 
kwam ik weer bij de kantine uit, waar een betonnen paadje tot ver in zee loopt. Dit is de enige manier, 
samen met de pier, om te zwemmen, daar de zee nergens voor zwemmers is te bereiken, door het 
scherpe koraal met z’n vele onaangename verrassingen.  
In de kantine brood eten en zo was het bijna 15.00 uur en floot de boot “verzamelen”. Een half uurtje 
later voeren wij af met een flink stampende schuit, omdat een stevige bries de zee opjoeg. Even over 
vieren meerde de boot weer af en moesten wij wachten want om 17.00 uur zouden de auto’s komen. 
Wachten is nooit zo erg als je weet hoe lang het zal duren, zodat de tijd met wat praten snel genoeg 
ging. De auto’s waren op tijd en om 18.00 uur waren wij weer thuis na een prachtige dag waar 
niemand spijt van had. 
 
Donderdag, 10 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Het was vandaag ook mijn beurt voor het etenscorvee. Dat is met 8 man, 3 x per dag het eten voor de 
compagnie halen uit de grote keuken die hier ongeveer 400 meter vandaan staat en uitdelen en 
daarna de lege pannen terugbrengen. Het is maar 1 dag en dus niet veel. Dat die keuken zo ver staat 
heeft van de week moeilijkheden gegeven omdat niemand er voor voelt als hij een beetje dorst heeft 
zo’n eind te lopen om dat te verhelpen. Nu is het in Holland als het warm is zo, dat men een droge 
keel krijgt en dan gemakkelijk teveel drinkt, hier zweet men veel meer maar krijgt men niet zo snel 
dorst, zodat men gemakkelijk te weinig drinkt en dan loom en lusteloos wordt met gevaar voor de 
nieren. Een paar dagen terug begonnen de jongens zich steeds lomer te voelen zonder ’s avonds te 
kunnen slapen, waardoor ook de stemming snel zakte. Dat verveelde mij en uit de keuken heb ik toen 
een paar bussen gehaald, er een paar handvaten aan gemaakt en nu heeft men de hele dag en 
avond thee, als de baboe die vol haalt. 
Aan de baboe’s is trouwens wel te merken dat wij in een ander land zitten. Men went automatisch aan 
de streek en het volk waar men zit. Hier moesten wij ondervinden dat de moraal in het Pekalonganse 
en het Semarangse nog stukken minder is dan hier. Wij gebruiken heel gewoon een taaltje wat men in 
Holland zelfs in het Hollands niet zou verstaan omdat de meest fatsoenlijke burgers zulke woorden 
niet eens kennen. In wezen stak er niets verkeerds in omdat er niets mee bedoeld werd. Alleen 
spreekt de Javaan heel open en vrij over dingen die men in Holland nooit zal noemen. Niet beter 
wetend spraken wij hier de baboes hetzelfde aan maar ze vluchtten woedend weg, waardoor het 
vrolijke Soedanese volk ons nog meer lief is geworden. Dat is een groot geluk want hadden wij in 
Pekalongan als lichtend voorbeeld de Hollandse rode huismeisjes naast de zuivere Chineesjes, die 
hier wel iets vrijer maar even zuiver zijn zoals geen ander volk ter wereld. Hier is buiten de Chineesjes 
de zaak omgedraaid, hier ziet men veel meer mooie en aantrekkelijke inlandse meisjes die er 
verstand van hebben de juiste afstand met mannen te houden. 
Terwijl ik onder de blanke gemeenschap tevergeefs gekeken heb naar een meisje boven de 14 jaar 
die ik meer dan 50% kans durf te geven dat ze maagd is. Natuurlijk zijn ze er wel maar wij hebben al 
zoveel mensen ontmoet dat wij ons niet zo vlug vergissen en hier heeft men niet als in Holland 
afgesloten kamers en donkere dijken waarin men alles verborgen kan houden. Hier zijn de huizen 
open, kijkt men er dwars door en duistere achterafjes zijn gevaarlijk en ik heb altijd graag de mensen 
waar ik mee in aanraking kom, tenminste zie in bus, tram of trein bestudeerd. Daaruit ziet en leert men 
veel. Van de week keken wij onze ogen uit op het programma toen dat kwam, om aan de mensen in 
de transitkampen Tjililitan 1 en 2 en het Makassarkamp ontspanning te geven. Aankomst en vertrek 
van troepen staat erop, maar ook kunnen wij alle ochtenden gratis zwemmen in ‘Manggerai’. Alle 
avonden toneel of muziek in de kantine en zeker niet het slechtste. Diverse uitstapjes en alle dagen 
gratis film in Makassarkamp. Vanavond waren de ‘Kilima Hawaïens’ er, die een mooi stukje muziek 
gaven en een goochelaar.  
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Vrijdag, 11 Juni 1948 
Vandaag eens rustig thuis gebleven. Alleen vanavond uitgevlogen om naar de bios te gaan en na 
afloop heerlijke mokka drinken in ons lekkere tentje op de pasar Baroe. 
 

 
Geldwisselaars op de Pasar-Baroe te Batavia. 

 
Zaterdag, 12 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
In de namiddag vroeg een van de jongens “Ga je mee de stad in, hier verveel ik mij. Gaan we meteen 
te biecht in de kathedraal.” Dat was geen gek idee en het gaf meteen een doel, wat veel prettiger is 
als je de stad in gaat. Uit de kerk gingen wij nog even naar het militair tehuis en zaten een tijdje te 
praten met de mevrouw die het beheert. Die heeft hier jaren gewoond, is 18 jaar in Holland geweest 
en nu weer 2 maanden terug. Die zei: “Door jullie zijn de bedienden verpest, kijk nu mijn djongo’s 
daar, die zit zomaar op een stoel.” Dit is een vrouw waarvan men zou denken dat zij Indië kent, maar 
zij weet niet dat men in iedere kampong mooie stenen huisjes heeft, mooi en met smaak 
gemeubileerd. Hiervan heb ik wel heel raar staan te kijken. 
 
Zondag, 13 Juni 1948 – Uitje naar de omgeving van de Poentjak 
Er stond weer een ander school-uitje op het programma voor ons en de Friezen die witheet te maken 
zijn als je over een nieuwe vrijstaat begint. De initiatiefnemers voor een vrij Friesland doen er goed 
aan uit de vingers van deze Friese OVW-ers te blijven als ze niet gevierendeeld wensen te worden.  
30 Auto’s hadden wij tot onze beschikking en daarmee gingen we op Buitenzorg aan. De weg, 
voorheen meer gat dan weg, waar je de voorgaande auto als die 20 meter voor je was, niet kon zien 
van het stof, is nu een goede asfaltbaan, met hier en daar borden tegen slipgevaar. Het was heerlijk 
koel en aan de kim rees majestueus de Gedeh. Boven de wolken en met een flinke vaart suisde het 
lange konvooi over de weg naar Buitenzorg, waar wij ons ergerden aan het grote EM-schild tegen een 
gedenkzuil, omdat dit schild geplaatst is ter herdenking van de bevrijding van Buitenzorg, terwijl deze 
stad door de EM is overgenomen, 3 dagen nadat 5-RI en ZF-1 het bezet hadden. 
De auto’s schoven door Buitenzorg en draaiden de grote weg op naar Soekaboemi, dalend en 
stijgend, tot dicht langs de voet van de machtige ‘Salak’, dwars door het Soenderland, met de vrolijke 
fleurige bevolking. Door aardige zuivere stadjes, tot wij Soekaboemi binnenschoven, de stad waar de 
W-brigade zoveel voor klaar gestaan heeft om in te nemen, maar waarvoor steeds weer uitstelbericht 
kwam, al heeft onze artillerie erop staan te daveren. Daar hielden wij halt op de aloon-aloon, waar al 
een kantinewagen met koffie klaar stond. Soekaboemi is een mooi gezellig stadje zoals alleen een 
Soedanees stadje in de bergen kan zijn. Ook hier heeft het leven zich hersteld en alles ziet er keurig 
uit. Heerlijk gezellig in de eettentjes tussen het vrolijk Soedanees volkje, dat alleen al door de lichte 
kleding hun hele omgeving een vrolijker aanzien geeft.  
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Straat te Soekaboemi. 

 

 
Missigit te Soekaboemi. 

 
Na een uur reden wij de stad weer uit op Tjiandjoer aan, overal was de weg prima en hier en daar was 
men nog met verbetering bezig. Af en toe passeerde een bus van de vaste lijn Tjiandjoer – 
Soekaboemi, zoals wij ze verderop tegenkwamen van de lijn Buitenzorg – Tjiandjoer. Prachtige 
moderne bussen die wel schril afsteken bij de gammele wagentjes die men in de grote steden als 
stadsbussen gebruikt. Het is maar zo’n kleinigheid net als de keurig verzorgde watergoten, het 
kortgeknipte gras en de netjes zwart geschilderde bruggetjes langs de kant van de weg. Het deed 
alles mooi en gezellig aan en sprak van de welvaart in dit mooi Pasoendan-land.  
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Een land en een volk dat zijn vrijheid waard is. Een tegenstelling met Midden-Java waar de knoet 
onmisbaar is om het land op te bouwen en alles moet gebeuren onder het strenge toezicht van de 
Hollanders. Tjiandjoer reden wij voorbij om het centrum heen en zo reden wij ineens op de zo 
overbekende weg naar de Poentjak, weer thuis op een van de ons het meest dierbare plekjes ter 
wereld en de ene herinnering na de ander schoof voorbij. Dit is ons land waar wij ieder paadje en 
kampong hebben afgepatrouilleerd. Wij keken uit over het bekende, terwijl langzaam een besef 
groeide. Want met de Gedeh recht voor en de spitse bergtoppen rechts, die ik eens in een vlaag van 
verveling heel alleen beklom, zagen wij ineens dit land, dat na ons vertrek maar heel weinig veranderd 
is toch anders. Want kwamen wij toen recht uit de vlakte van Batavia, nu na half Java doorkruist te 
hebben, gingen ons de ogen open. Hoe het toch mogelijk was dat wij ons, waar wij ook zijn geweest, 
nooit meer zo met land en volk verbonden hebben gevoeld als in deze bergen. Toen vonden wij dit 
land een paradijs en droomden van andere paradijzen, maar nu weten wij dat er geen andere zijn. De 
machtige bergen van Salatiga, de Koninklijke ‘Hamat’, de rotsgebergten bij Cheribon of Padalarang. 
Het Bandoengdal op de enorme bergketens rond Garoet, niets haalt bij het wondersprookje van Patjet 
en Poentjak. De grillige bergreuzen die ruimte laten voor doorzicht en sawah’s en een ontzaglijke 
reus, trots en steil, maar zwaar massief als een wachter, de Gedeh, waar rustig en slank de 
Pangrango tegenaan leunt met de enorme krater die een dikke laag rook uit liet stromen. Wat waren 
die huisjes en mensjes klein in deze bergmassieven, naast die enorme trouwe waker die in de nacht 
rust gaf op de eenzame kille wacht en kalmte als jarenlang in je hart geborgen schoonheid. Dan was 
het deze reuzenberg, dit symbool van kracht, die ook jezelf staalde en kracht gaf. 
Rustig en mooi als voorheen was dit land tot Patjet, want daar stonden wegen en lanen vol moderne 
luxe auto’s, waren restaurants gevuld met blanken uit Batavia, die in witte pakken rondliepen in de 
café’s en eethuisjes, op de stoelen hingen als heersers van dit land. En al was het onredelijk, ineens 
steeg de haat op tegen die lui met hun dandy die met ruime armzwaaien het eenvoudige volk 
commandeerde en stuurden waar zij het wensten. Het was als een heiligschennis deze lui, die in 
Holland zaten toen wij hier liepen en vochten, toen de eenvoudige inlanders met ons zaten te lachen 
en te praten en stonden te juichen als wij doodmoe van patrouille kwamen met een gevangene tussen 
ons in. Daarom is het goed dat wij weggaan van hier, wij hoorden hier zo lang er te vechten viel, maar 
nu het vrede is in deze streken gelden er andere normen. De mooie auto’s en deftige lui brengen 
welvaart en ze zijn niet zo slecht voor het volk. Het is onzinnig van hen te verlangen dat zij doen als 
wij. Daarom horen wij hier niet meer, zoals in Holland nu een KP alleen maar gevaar zou zijn. In deze 
wereld moet men het roer durven keren als het nodig is, anders komt men er niet. Het bleef zo voorbij 
Patjet, waar het tot de Poentjak wemelt van de villaatjes waar mensen uit Batavia hun weekends in 
doorbrengen. Vele huisjes waren weer bewoond maar vele ook stonden te koop of te huur of lagen 
nog in puin. Overal zag men de vakantiegangers, ook bussen met picknickers op de top van 
Poentjakpas. 
 

 
Vanaf de Poentjak-pas. 
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Op de Poentjak-pas. 

 
Waar die zich over de doorsneden berg heen boort hielden wij halt, om nog even uit te zien over de 
bergketens en het 1500 meter diep liggende Tjiandjoer, in een blauwe waas. Een regenbui deed ons 
nog even onder de auto schuilen. Koud was het, al van Patjet af, en boven was het zelfs kil toen de 
zon nog scheen. Wij zijn de heetste streek van Java gewend en wij stonden te rillen toen de auto’s bij 
donkere lucht en met flinke snelheid door de haarspeldbochten omlaag vlogen. Daar stopten we weer 
bij de plantentuin achter het pothuis, de op Buitenzorg aan beste botanische tuin ter wereld. Om het 
echter te waarderen moet men boeken mee hebben. Voor ons zeggen de bordjes bij de bomen niets, 
al zijn ze allen verschillend, het oerwoud is veel mooier. Voor ons was het niets meer dan een heel 
mooi aangelegd park, prettig om door te wandelen met mooie vijvers en fonteinen. 
Na een uurtje ging het weer op huis aan, een onvergetelijke dag. Wij zagen Soekaboemi en het 
mooiste en ons het meest dierbare plekje van het zo mooie Java. 
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Paleis vanuit de plantentuin te Buitenzorg. 

 
 

 
Vijver in -'s Lands plantentuin- te Buitenzorg. 

 
Maandag, 14 Juni 1948, – Batavia - Tjililitan 
Vanmorgen eens rap over de passars aan het snuffelen geweest, dat is altijd een prettige bezigheid 
en de tijd vliegt om. Vanavond er weer uitgevlogen naar de bios. Het is een geluk dat het vervoer hier 
zo goed is, ’s avonds rijden er bussen uit de kampen hier naar het tram-eind en dan kunnen wij op ons 
gratis kaartjesboekje overal heen met de tram. Er zitten 60 kaartjes in zo’n boekje voor 1 maand, wat 
ruim voldoende is, zeker voor onze laatste week. Vandaag hadden we pech, wij stonden al bij de  
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tram, het zag er naar uit dat hij hopeloos vol zou worden, zoveel stonden er. Wij hadden al een 
veldslag geleverd om de bus, want nu ook de stoottroepen zijn gekomen worden die op de spitsuren 
te vol. Er stond voor minstens 2 bussen maar wij wisten toch alle 4 in de eerste te komen. Bij de tram 
vonden wij een andere list. Wij gingen rustig 1 halte lopen, wilden daar in de lege tram stappen om 
heerlijk te zitten als die bij het eindpunt aan zou komen waar de anderen stonden te wachten. Er 
waren er nog een paar die dat bekeken hadden, maar toch te kort om concurrentie te vrezen. De tram 
liet echter op zich wachten en even later riep men uit een auto dat hij stuk stond, liften dus. Er 
kwamen weinig auto’s, alleen een paar stadsbussen die door wilden rijden, wijzend dat ze niet ver 
moesten. Maar dat was er niet bij,10 soldaten die zich kwaad maakten en ervoor sprongen, daar 
hadden de inlandse chauffeurs niet van terug. Grinnikend stapte het hele stel in om, toen de auto’s de 
hoek om wilden gaan, ze weer tot staan te brengen. Dat was niet veel verder maar daar hadden wij 
tenminste een drukke hoek waar we goed konden liften. Alle auto’s reden door, zodat wij maar een 
kleine Chinese taxi namen. Daar zat al een man in en moesten er nog 7 bij. Het ding zakte bijna door 
de veren en wij rolden er bijna uit, tot grote hilariteit van alles wat wij voorbij gingen.  
Op Kramat draaide een aardige film en na op pasar Baroe ons mokkatentje even opgezocht te 
hebben, was de avond weer vrolijk vol. 
 

Dinsdag, 15 Juni 1948  – Batavia - Tjililitan 
Vanmorgen zijn wij met tweeën even de stad in geweest, een paar kleine inkopen gedaan. Zoals bijna 
altijd was de tram weer stampvol, dat is hier een eigenaardig iets. In Holland behoort men te gaan 
staan voor dames, hier zal als er een inlands stel binnenkomt, de man eerder gaan zitten dan de 
vrouw. Daar heeft men rekening mee te houden en ál te galant zijn kan heel goed verkeerd worden 
opgevat en dan heeft men een blunder begaan. De vrouwtjes die heel moeilijk kunnen staan of met 
kinderen op de arm, laten wij meestal zitten. Die zijn er ook wel dankbaar voor, al vinden ze het 
vreemd. Een inlander, Chinees of Hollandse burger zal het beslist nooit doen. 
 
Woensdag, 16 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Vanmorgen ook nog even de stad in geweest om een filmpje dat ontwikkeld moest worden weg te 
brengen. Meteen weer terug, want als men er niets te zoeken heeft, verveelt de stad maar. ’s Avonds 
naar de openluchtbios in kamp Makassar. De andere jongens gingen er vanuit de stad heen, zodat ik 
alleen was en besloot een binnenpad te nemen, omdat via de weg het een enorm stuk om is. De 
binnenpaadjes waren niet zo eenvoudig, pas na een half uur had ik het kamp recht achter me, in 
plaats van voor me liggen. Het werd een patrouille van 3 kwartier voor ik er was, precies 2 keer zo 
lang als gepland. Toch was het wel leuk weer eens zo door de buitenkampongs en binnenpaadjes 
gezworven te hebben. 
 

  
Batavia - Koningsplein Noord - Paleis Gouverneur Generaal. 
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Batavia - Postweg – Schouwburg. 

 
 
Donderdag, 17 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Een van onze jongens zijn broer zou vandaag met de Zuiderkruis uit Soerabaja, op weg naar Holland 
aankomen, zodat wij samen naar Prik gingen om te kijken of wij bij hem konden komen. Met de tram 
tot het eindpunt en daarna een lift, wat nogal vlot ging. Het verkeer naar Priok is trouwens een 
ononderbroken stroom. In het roadblock wat eens ons huis was, zetelde nu het kantoor voor de 
havenpassen, waar wij midden tussen een stel burgers met hun prachtige luxe sleeën onze mening 
gaven over de twee loketten van Holland, en Maleis spraken. “Ze willen die oude scheiding 
volhouden, maar op den duur lukt dat ze toch niet. Het valt ze niet mee aan de nieuwe geest te 
wennen, maar ze moeten wel.” De heren in hun witte pakken waren zo wijs geen commentaar te 
geven, maar witheet waren ze wel. Wij met onze pas door de controle. “Laten wij eens kijken of wij er 
zo door komen”, zei Jan. Wij met de pas in de zak door de controle waar een inlandse soldaat op ons 
toekwam. “Licht de Zuiderkruis in de haven?” vroeg Jan en meteen liepen wij door. Niemand die ons 
terugriep zodat de controle toch niet al te scherp is. In het havengebied liep alles nog als in onze tijd, 
alleen waren bijna alle loodsen hersteld en was de organisatie beter. In haven 2 aan de kade van 
Lloyd lagen Sibajak en Indrapoera achter elkaar, 2 mooie prima onderhouden schepen, al vielen de 
dekken ons hard tegen. Daarop kon het weleens moeilijk ademhalen worden, met 2 bataljons en een 
detachement mariniers. Op die laatste opgeblazen broekjes zijn wij trouwens in het geheel niet 
gesteld. Bij de Sibajak was het een drukte van belang, daar was men bezig met het inladen van de 
passagiers, uitsluitend gezinnen. De Zuiderkruis was er nog niet, die komt morgenochtend, zodat wij 
onverrichter zaken weer terug moesten. Wij gingen de stad weer in, naar het mokka-tentje op Pasar 
Baroe. Het was nog te vroeg om naar de A.M.V.J (soort YMCA). te gaan, waar om 13.00 uur een 
diner voor 2-4 zou zijn. Toen het tijd begon te worden, drentelden wij erheen en even later kwamen de 
auto’s die het bataljon aanvoerden en gingen allen naar de bovenzaal waar kleine tafeltjes voor 4 man 
gedekt stonden. Bami, koffie en gebak smaakten best en een gezellige band met een aardig 
zangeresje hield het leven erin. Een paar redevoeringen die overal bij horen en oervervelend zijn 
sloten het geheel af. Al was het woord van dank aan de AAT (Aan en Afvoertroepen) waarvan de 
chauffeurs voor ons ook in hun vrije tijd steeds klaar hebben gestaan, wel heel sympathiek, een 
aardige middag.  
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Batavia – Noordwijk. 

 
 
 
 
 

  
Batavia - Noordwijk - A.M.V.J.   ‘Algemeene Maatschappij voor Jongemannen in Nederlandsch-indië’. 
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Batavia - Noordwijk - A.M.V.J. 

 
 
 

 
Afscheidsdiner in de AMVJ te Batavia. 

 
Zondag, 20 Juni 1948 – Batavia - Tjililitan 
Enige dagen kan ik rustig overslaan, er is niet veel bijzonders te melden. De dagen gaan vlug voorbij. 
Vrijdagavond even naar de film in Makassar-kamp, gisteravond van 17.00 uur af de stad in tot 24.00 
uur. Naar een film, de Benedenstad” en mokka op Pasar Baroe. Even een paar postbladen halen in 
het militair tehuis. De enorme afstanden en het wachten ertussen vraten de tijd op. Ik ben blij dat het 
erop zit en wij morgen aan boord stappen. De stad begint ons erg tegen te staan. De mentaliteit van 
de burgers wordt iedere dag steeds minder. De toekomst ziet er goed uit, maar er gaan nog wel 20  
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jaar overheen voor de koloniale geest eruit is. En alleen het verdwijnen van die geest kan het moraal 
ophalen. Wij hebben hier veel gescholden op ‘de Linie’, waar het om Indië ging maar hier in Batavia 
ben ik er anders tegenaan gaan kijken. Het is niet zoals velen zeggen, die alleen naar de smetteloos 
witte pakken en moderne luxe wagens kijken, dat men er hier maar een lui leventje op na houdt. Over 
het algemeen wordt hier door de Hollanders hard gewerkt, daar gaat het niet om. Als men op de 
avondpasar in de oude stad komt, dan rijden daar evenveel Chinezen in hun prachtige sleeën rond. 
Dan ziet men daar ook enorme hotels met fantastische daktuinen en mozaïek. In een nieuwe stad 
voelt men de geestelijke muur tussen blank en bruin, een muur waar wij 2 jaar aan werkten om hem 
omver te werpen. Niet dat het een sterke muur is, men hoeft maar in de vastberaden donkere ogen 
van de intelligente inlanders te kijken en de koude trots van de blanken die niets merken van hun 
wankele positie, om te weten dat het bruine volk die muur zal intrappen. Vroeg of laat zal hier de 
geestelijke kracht en het hoge moraal van de inlanders zegevieren over de zelfgenoegzaamheid van 
de blanken die hier met hun moraal van corruptie zichzelf ten val zullen brengen. Op het Kramatplein 
werd de Republiek van Soekarno geboren, als ik Javaan was geweest, had ik ook “merdekka” 
gebruld. Dat wil niet zeggen dat wij voor niets gevochten hebben, helemaal niet. Een nieuw Indië rijst 
op, langzaam maar zeker zal het overwinnen. Wij hebben ons doel bereikt, daarom kijken wij spottend 
naar de Indische Nederlander die dit niet beseft. Vroeg of laat zullen ze bij honderden ten onder gaan, 
het zal ons niet spijten. Dit is echter het werk van de tijd, van de Hollandse soldaat die hier blijft en van 
hen die naar Holland zijn teruggekeerd. Ons werk is volbracht en zoals het nu is horen wij niet in 
Batavia, wij zullen blij zijn het achter ons te laten. Daarom ben ik blij dat het laatste dat wij van Java 
zullen zien niet Batavia is, maar de machtige ‘Gedeh’, wiens machtige top nog zal oprijzen als Batavia 
al in de mist verdwenen is. Dan zal de laatste groet aan Java gelden, het mooie bruine bergvolk dat 
wij nooit zullen vergeten. 
 
Vanavond was er een avond voor ons georganiseerd. Er was een strijkbandje, erg mooi maar niet 
voor soldaten om een hele avond naar te luisteren. Ieder stuk muziek deed er enige weglopen en na 
een tenor-solo ging ik ook de zaal uit om heerlijk vrij de laatste avond over de pasar te zwerven en 
een bios in te duiken waar ook de bataljons-commandant zat, die ook al uit het feest gevlucht was. 
Om 23.30 uur was ik thuis. Eigenlijk een half uur te laat maar niemand die er naar keek, met nog 1 
dubbeltje op zak. Nog teveel, want ik heb er niets meer aan. Er zaten nogal wat stoottroepen in de 
tram die hun laatste geld in de drank hadden gestoken. Dat ze het niet uit zuinigheid hadden gedaan, 
ze waren allen dolvrolijk en niet één hinderlijk. Het was niet verwonderlijk, ik was er zelf van puur 
plezier ook best toe in staat geweest, als het geld het had toegelaten. 
 
 

  
Batavia - Pasar Minggoeweg – Zwembad ‘Manggarai’. 
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Batavia - J.P. Coenweg – mat de Jan Pieterszoon Coen Stichting. 

 
 
 
 

  
Batavia - Koningsplein Oost, B.P.M.-gebouw. (Bataafse Petroleum Maatschappij). 
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We gaan naar huis ! 

 
 

 
Uit ons laatste kamp Tjililitan2, naar de boot. 

 
 
 
 
 

 
De valreep op te Priok. Vooraan Rinus Jansen, verderop één van de broers Sauer en voorlaatste J. Moen. 
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Afscheid te Priok. 
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Aan de kade te Priok. 
 
 
 
 
 

 
Aan de kade te Priok. 
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Het KNIL muziekkorps op de kade te Priok. 

 
 
 
 
 

 
Het KNIL muziekkorps brengt afscheidsmuziek te Priok. 
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De Willem Ruys lag achter ons in Priok, vertrok later maar kwam eerder aan,                                                                  

vanwege dat wij ivm. motorpech er een week langer over deden. 
 

Maandag, 21 Juni 1948 - Terugreis met de ‘Indrapoera’ 
Een koele wind waait over het dek. De volle maan trekt een zilveren streep over de golven die 
doodlopen op de klapperbossen aan de kust. Aan de achtersteven twinkelen de lichtjes van Priok. Wij 
zijn pas aan boord van de ‘Indrapoera’ en liggen voor anker op de rede om morgen op straat Soenda 
aan te varen waar men bij nacht nog niet doortrekt. Dit briefje had ik aan boord af willen maken om 
hem nog af te geven, maar er kwam niets van. Nu komt dit, wat eigenlijk een laatste deel is van de 
ontvangen post, vanuit Port Saïd. Reini heb ik nog wel geschreven en die zal het wel overbrengen. 
Om 5.00 uur was het reveille vanmorgen. 7.00 uur op de auto’s en door de stad naar Priok. Aan de 
haven was het uit de auto’s in de rij waar ieder een kaartje kreeg en meteen doorging aan boord. Wij 
liggen geheel voorin, op brikken 3 hoog. Ik heb geluk met een bovenbed. Dat is prettig omdat ook de 
bagage op rekken aan de zolder ligt. Toen ook de stoottroepen aan boord waren ging de kade open 
en stroomden diverse kennissen toe om afscheid te nemen. Even later kwam het KNIL-muziekkorps 
en generaal Spoor en werden onder het spelen van het Wilhelmus de trossen losgegooid. En onder 
gejuich en gezwaai schoof de boot weg van de kade. Het was allemaal heel mooi, maar toch niet 
anders als steeds als wij van de ene post naar de andere gingen. Niemand heeft ook maar in het 
minst het gevoel dat dit een grote gebeurtenis is. Niemand voelt het “vaarwel voor eeuwig” aan. 
Daarom deden de 3 bootjes die ons begeleidden tot buiten de haven bijna vervelend aan, met hun 
voortdurend gewuif. Het is alles zo gewoon alsof wij gisteren nog op de Alcantara stonden, alsof die 2 
jaar zijn weggevaagd. Even buiten de haven gingen wij tot morgen voor anker, ’s nachts mogen wij nl. 
niet door ‘Straat Soenda’ en wij gaan buitenom Sumatra. 
 
Donderdag, 24 Juni 1948- Terugreis met de ‘Indrapoera’ 
De boot boort zich met flinke snelheid door de oceaan. Sinds om 16.00 uur dinsdag de Krakatou in de 
horizon verdween, hebben wij niets dan water en lucht gezien en dat zal de eerste dagen wel zo 
blijven. 
’s Morgens om 10.00 uur is er appèl en scheepsinspectie. Om de paar dagen heeft men kans op een 
corveeklusje. Verder hebben wij niets te doen dan eten en slapen. Het eten is voor ons iets wat men 
in Holland moeilijk zal begrijpen, iedere hap is een feest. Het is zwaar en ik geloof dit, dat de oorzaak 
is dat ik wel aan één stuk kan slapen. 2 uur ’s middags en 10 uur ’s nachts is ongeveer normaal. Het 
hindert niet, zo zullen er voor ik thuis ben nog enige kilo’s aangroeien en dat is hard nodig. Vooral 
gisteren stompte en rolde het schip heel erg in de lange zware oceaandeining en er waren veel 
zeezieken. Vandaag gaat het beter, de deining is even zwaar maar korter, zodat het schip op 2 golven 
loopt en stiller ligt al slaat het water hoger tegen de boorden. De klok wordt steeds verzet, wat de 
nachten nog langer maakt. De stemming is onwezenlijk normaal. Er is geen weemoedig afscheid of 
spanning voor het thuiskomen. Wel blijdschap over het thuiskomen maar verder gewoon of wij naar 
een andere post verhuizen. 
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Het passeren van de vulkaan Krakatau. 

 

 
Het passeren van de vulkaan Krakatau. 

 
Zondag, 11 Juli 1948 - Terugreis met de ‘Indrapoera’ 
Wij schuiven door het rustige water van de Rode Zee. Het is warm, zelfs de stevige wind is zwoel. Wij 
lopen goed en zijn daarmee al tevreden. Het is niet erg vlot gegaan tot nu toe. Vrijdag 25/6 begaf een 
van de motoren het en kropen wij op halve kracht verder. De volgende dag ging het weer en vertikte 
de ene motor het een paar uur, het was knoeien. Van de zuidpunt van Sumatra waren wij pal west 
gegaan om de storm onder Ceylon te ontlopen. Door de motorpech vreesde de kapitein watergebrek 
en recht onder Ceylon koers verlegd op pal noord. De storm viel mee, een sterke wind met flinke 
deining was alles en om 11.00 uur dinsdag liepen wij Colombo binnen.  
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Vissersvaartuig voor Ceylon. 

 
 
 
 
 

 
Havenmonding van Colombo - Ceylon. 
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Het is een tamelijk kleine doorgangshaven, onpraktisch, echt Engels. Er kan geen schip aan de kade 
meren en alles moet met boten aangevoerd worden. Het is er wel oosters- romantisch doordat de 
schepen verspreid in de kleine baai liggen. Het gekrioel van de kleine schepen, de kleine loodsen in 
alle soorten langs de kade en de bosjes bomen ertussen en erachter de grote machtige Indische 
gebouwen en de mooie Hollandse kerk in de verte. Indiërs in kleine bootjes kwamen langs met 
souvenirs die alle olifanten, krokodillen en slangen vertoonden. Ze gooiden touwen toe, daarmee trok 
je een mand op, deed het geld erin, liet het zakken en kon even later het gekochte ophalen. ’s 
Morgens was er appèl met het Wilhelmus en een toespraak van de commandant ter ere van de 
verjaardag van Prins Bernhard. 
 

 
De onderofficieren der 3

de
 compagnie op hun kribben, Links-achter; Charles v.d. Bosch,  

Midden-boven; Piet Keesman, achter bij de ketting R. Jongman, Midden.-beneden; Wim Peters. 
 
De volgende morgen om 6.00 uur gingen wij de haven weer uit, pal west. Om voorbij de eilanden west 
van India, zuidwest af te zakken tot even boven de evenaar. Toen weer west tot 100 mijl voor de 
Afrikaanse kust, waarna wij langs de kust omhoog gingen. Ook deze vreemde koers was om de storm 
te ontlopen die vanaf Zuid-Afrika zijn grootste kracht had in de Australische golf.  
De eerste paar dagen na Colombo was het dan ook enigszins ruw, waarna het kalm werd om weer 
steeds ruwer te worden naarmate wij dichter onder Afrika kwamen. 
Dinsdag 6 juli was het tegen storm aan, het schip danste behoorlijk en er kwamen meer zeezieken. 
Met zoveel kracht sloegen af en toe de golven links tegen de boeg, dat ze opspatten tot 10 of 15 
meter en door de wind op het dek gesmakt werden. Machtig mooi was dat. ’s Nachts zwenkte het 
schip en ging schuin voor de wind. Dan achterhaalden de enorme huizengolven het schip en stond het 
water links tot aan de reling en heel soms er zelfs over. Zo stond ik aan de reling naast een stel 
mariniers en sloeg zo’n vloedgolf vlak naast mij in. Het hele gangboord stond in één keer vol en ik 
stond tot aan mijn middel in het water, dat zich meteen verspreidde over het hele gangboord. Het was 
net naast mij ingeslagen over de mariniers die als verzopen katten onder de schuimende watermassa 
uitgekropen kwamen. De volgende nacht zwenkte het schip weer, om w.n.w. op Aden aan te koersen. 
Het schip kwam zodoende dwars op de golven en danste geweldig tot de punt van Afrika voorbij was 
en het snel stiller werd. Ook de ene motor heeft ons weer een paar dagen in de steek gelaten, maar 
alleen tijdens het kalme weer. 
 
Donderdag 1 juli  - Terugreis met de ‘Indrapoera’ 
Er is een kermis georganiseerd. Het was net echt, bussen gooien, rad van avontuur, ringgooien, 
waarzegger, band, clowns, koekhappen en nog een paar dingen. Alles kostte 1 dubbeltje, waarmee 
de prijzen lang niet in evenwicht waren, maar veel duurder. Er is ook een loterij aan boord met prijzen 
ter waarde van het lotengeld. Allerlei sportwedstrijden, hersengymnastiek enz. Het eten is zeldzaam 
goed en ik begin alweer te eten. 
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Etenstijd op de Indrapoera. 

 

Woensdagavond 7 juli - Terugreis met de ‘Indrapoera’ 
Er werd een verbinding tot stand gebracht met “De Grote Beer”, die ergens op de Indische oceaan 
moest zwerven in nog zwaardere storm dan wij op weg naar Indië. Er werd een praatje gehouden en 
van weerskanten 20 vragen gesteld, een hersengymnastiek die wij op het nippertje wonnen. Een 
wedstrijd tussen 2 ver uit elkaar gelegen schepen in volle woeste zee, zo valt de reis ondanks de 
dagen verlies, nog best mee. De motoren hebben ons tot Aden niet meer in de steek gelaten. De 
eerste dag bleef het rustig. Af en toe ging het dwars door enorme scholen dolfijnen en bruinvissen. 
Beesten van 2 tot 3 meter die met razende snelheid door het heldere water schieten zonder dat men 
ze ziet bewegen. Om de ongeveer 5 minuten duiken ze even boven water om adem te halen door het 
grote gat boven in de kop. Zo gauw ze het schip zagen naderen kwamen ze er op af, zwenkten om en 
gingen voor de boeg liggen. Soms lagen er 6 of 7 tegelijk vlak voor de boeg, alsof ze het schip 
voorttrokken. Eenmaal kwam er zelfs een zwaardvis langs. Een machtig gezicht die enorme beesten 
om het schip. Vrijdags werd de wind weer sterker tot lichte storm, al werden de golven niet hoog. Een 
vreemd verschijnsel want het waait zelden in de golf van Aden.  

 

 
Aden op de rotsen. 
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De loods te Aden. 

 
 
 
 
 

 
Heron herberg Aden. 
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Aden. 

 
 
 
 
 

 
In de haven van Aden. 
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Sigaretten-verkopers te Aden. 

 

 
Aden verdwijnt in de mist. 

 
Was het echter langs de evenaar tamelijk koel en soms koud, hier was de wind zwoel. Wij komen 
trouwens steeds dichter onder de zon die in deze tijd over het midden van de Rode Zee loopt. Om 
15.00 uur liepen wij Aden binnen, een prachtige stad van uitsluitend moderne gebouwen, gebouwd op 
de enorme grauwe rotsen, een machtig gezicht. Wie hier 2 jaar moet wonen tussen niets dan grauw 
met 2 hele kleine stukjes groen, moet wel dol worden van al dat grijs. De handelaren verkochten bijna 
niets anders dan Engelse sigaretten, 2 gulden voor een tinnetje, en verkochten bij duizenden tegelijk.  
Om 15.00 uur de volgende dag gingen wij de haven weer uit en voeren al tegen de avond de Straat 
Bali el Mandel binnen. Dat was gisteravond, met de maan voor de boeg en grote scholen dolfijnen, die 
strepen van vuur trokken waarin hun lichtbanen prachtig afstaken in het water dat fosforceerde en 
vonken schoot als het in beweging kwam. Nog een paar dagen en wij zijn in Port Saïd. Dan gaat deze 
brief als laatste stuk van een brief van 2½ jaar van boord. 
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Tankschepen op de rede van Suez. 

 
 
 
 
 

 
Suezkanaal, controle-post. 
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Op het Grote-Bittermeer. 

 
 
 

 
Het monument op de helft van het Suezkanaal. 
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In Suez door de patrijspoort. 

 
 
 
 
 

 
Port Saïd. 
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Handelende Arabieren in Port Saïd. 

 

 
De rots van Gibraltar in de mist. 
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De rots van Gibraltar glijdt voorbij. 

 
 
 
 
 

 
Inspectie in het Europese uniform. 
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Voor het eerst na 2 jaar weer Europees gekleed. 

 
 
 
 

 
28 juli 1948, in ‘het Kanaal’ (Nauw van Calais) de begeleidende sleepboot ‘Zwarte Zee’. 
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28 juli 1948, De begeleidende sleepboot ‘Zwarte Zee’. 

 
 
 
 
 

 
28 juli 1948, op de Nieuwe Waterweg. 
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28 juli 1948, Schepen verwelkomen de Indrapoera op de Nieuwe Waterweg. 

 
 
 
 

 
28 juli 1948,  begeleidende sleepboot op de Nieuwe Waterweg. 
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28 juli 1948, aankomst in Rotterdam, met ‘X’ is Klaas Sauer, 2e ‘X’ achteraan is Frits Sauer. 

 
 
 
 

 
28 juli 1948, Muziekkapel van de stoottroepers aan de kade. 
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Toespraak vanaf de Loydkade te Rotterdam door Minister A.H.J.L. (Alexander) Fiévez.                                                    

Verder spraken nog Ltn.-Kln. Maas namens Prins Bernhard en burgemeester Cremers namens de Haarlemmers. 
 
 
 
 

 
28 juli 1948, Muziekkorps der Stoottroepen op de kade te Rotterdam. 
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28 juli 1948, De kade van Rotterdam. 

 
 
 
 
 

 
28 juli 1948, De debarcatie. 
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28 juli 1948, debarcatie van de Indrapoera aan de Rotterdamse kade. 

 
 
 
 

 
28 juli 1948, Tijdens de ontscheping te Rotterdam. 
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28 juli 1948, De debarkatieloods. 

 
 
 
 
 

  
28 juli 1948, In de debarkatieloods. 
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28 juli 1948, Pas thuis. 

 
 
 
 

28 juli 1948, Een half uur thuis. 
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28 juli 1948, Pas thuis. 

 
 
 
 
 

 
14 augustus 1948. Tijdens de maaltijd bij de Stormschool te Bloemendaal. 
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14 augustus 1948. Toespraak door de Burgemeester van Bloemendaal. Jhr. mr. Cornelis Jacob Arnold (Co) den 

Tex. 
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14 augustus 1948. Tijdens de maaltijd te Bloemendaal. 

 
 
 
 
 

 
Haarlem, 14 augustus 1948.  Afscheidsparade van Bloemendaal naar Haarlem, de Staf-officieren voorop. 

Vlr.; Kpt. Coors 2
e
 cie, Ltn.-Kln. B.H. Jansen (onze laatste Bat. Cdt.), Adjudant Karel Coté. 

2
e
 rij vlr.; Kpt. Frans Weterings 1e Cie, Ds. Willem v.d. Windt, Aalmoezenier Werner (Longinus) Vastbinder. 

Rij daar-achter, rechts Kpt. Maub v. Lingen Staf-cie., Links daarvan Kpt. Joop Rodenberg 4
e
 Cie. 

 (hier niet zichtbaar, achter Vastbinder), daarachter Ltn.  A.G. van de(r) Wegen de Betaal-meester. 
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Haarlem, 14 augustus 1948, de mars door de stad. 

 
 
 
 
 

 
De 3e cie.  Van voor naar achter; Klaas Sauer, ..?.. , Reini Kroon, Frits Sauer, Toon Hof.   

Rechts naast Klaas Sauer is Wim Bekebrede, en naast Reini loop ik (Cor Groot) alleen mijn gezicht is zichtbaar.  
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Haarlem, 14 augustus 1948. Afscheidsparade Haarlem, militairen muziek voorop. 

 
 
 
 
 

 
Haarlem, 14 augustus 1948. Trommelslagers voor de mars. 
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In Memoriam                

De 24 slachtoffers van het Kennemerbataljon 2-4 R.I. 

                

 

Ineke en Tonnie Groot herschreven de brieven die hun vader naar huis stuurde.                            

Redigeerwerk door Mieke Westbroek en William van Doorn                                                          

Scanwerk door Rob de Graaf.                                                                                                                                  

Afdruk en bindwerk door TopCopy Heerlen                                                                                                                       

Uiteindelijke vormgeving, correcties en aanvullingen door M. 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 – Malakka 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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