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De eerste weken na de 5e mei 1945 waren vrij chaotisch, de Duitsers vertrokken, de Britten en Cana- 
dezen kwamen. Er was ‘bijltjesdag’, NSB'ers werden gearresteerd en meisjes die met Duitse soldaten 
waren omgegaan werden kaalgeschoren, alles bij elkaar niet erg verheffend. Uit Duitsland kwam een 
stroom op gang van de daar heengevoerde en tewerkgestelden. Het openbaarvervoer begon weer     
wat op gang te komen, alleen plaatselijk, treinverkeer nog niet. Ik moest weer aan het werk na de 
maanden betaald verlof, het kantoor Javastraat 2c was er nog. Het werken met cijfers was, na alles    
wat er daarvoor gebeurd was, een anti-climax. 
 
Over de situatie in Indië werd ook wat meer bekend hoewel de Japanners daar nog steeds waren. In   
het algemeen werd gevonden dat Nederland een bijdrage moest leveren aan de bevrijding van Indie    
nu wij zelf waren bevrijd. Daarom werden bureaus geopend voor de aanmelding als (OVW'er) 
‘Oorlogsvrijwilliger’. Via het bioscoopjournaal kwamen we op de hoogte van de strijd in Zuid-Oost-   
Azie. Natuurlijk werd er ook propaganda gemaakt voor dienstneming. Voor de jongeren van mijn  
leeftijd waren de oorlogsjaren voor een deel verloren tijd, wij waren niet in de gelegenheid te leven 
zoals dat voor de jeugd zo tussen de 15 en 20 jaar had moeten kunnen. Velen meldden zich aan,       
deels uit nationale gevoelens en zeker ook uit zucht naar avontuur. Zelf behoorde ik ook tot die      
groep, was zeker beïnvloed door het boek van Leonhard Huizinga: "Zes kaarsen voor Indië" 
 
Het duurde (mij te) lang voor er iets gebeurde met de aanmelding, logisch want er was nog totaal     
geen organisatie. Een collega had relaties bij een voormalige verzetsgroep die na de bevrijding als 
ordedienst optrad , de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) via hem kon ik mij daarbij aansluiten en van-    
af augustus 1945 maakte ik daar deel van uit. We droegen een oranje-armband en waren bewapend 
met een duits geweer. Ik wist daar niet mee om te gaan en kreeg privéles geweer-exercitie. 
Onze huisvesting was in een voormalige kledingfabriek van GAZAN aan de Waldorpstraat. 

 

 



 
De activiteiten bestonden uit bewaking van geïnterneerde NSB'ers in Voorburg, de doorgang naar 
het spergebied in het Haagse Bos, wachtdienst op de Scheveningse boulevard om te voorkomen dat 
de mensen het strand opgingen waar nog allerlei gevaar was in de vorm van landmijnen. In die hele 
periode werd er éénmaal schietoefening gehouden op Waalsdorp, waar schietbanen waren. 
Tussentijds verbleven we nog kort in de (oude) Frederikskazerne (nu afgebroken). Degenen van wie 
bekend was dat zij naar Indië wilden werden overgeplaatst naar het Julianakamp in Kijkduin.  
 
Na de atoombom-aanvallen half augustus capituleerde Japan. Zolang geen geallieerde troepen dit 
over konden nemen bleef het Japanse leger verantwoordelijk voor orde en rust in Indië.  
De berichten over de situatie in Indië werden steeds zorgelijker, bendes met gestolen wapens terror-
iseerden de bevolking van de interneringskampen, en nationalisten riepen de republiek uit.  
Politiek noch economisch was Nederland toen bereid dit te accepteren, de leiders van de republiek, 
Soekarno voorop, hadden met de Japanners gecollaboreerd en waren uitgesloten als gesprekspart-
ner. De noodzaak een grote troepenmacht uit te zenden bleef bestaan.  
Half september tekende ik voor een periode die ‘gelijk zou zijn aan de tijd dat dienstplichtigen zou-
den worden uitgezonden’, want dat stond intussen al vast dat dit nodig zou zijn.  
 
De uitzending  
Half november 1945 vertrokken wij met een kleine groep vanuit Kijkduin naar Engeland. De reis was 
niet eenvoudig, omdat de Moerdijkbrug nog onbruikbaar was reed de colonne via Nijmegen en Bra-
bant naar het Belgische Oostende waar we inscheepten voor de overtocht naar Dover.  
We werden gehuisvest in een militair kamp in de omgeving van Reading, met loodsen van gegolfd 
plaatijzer, de  z.g. Nissenhutten. Het was een verzamelkamp geweest voor de invasielegers, er mocht 
niet geoefend worden, alleen exercitie.  
Onze groep werd ingedeeld bij het "Lichte infanterie bataljon" 2-4-RI , bijgenaamd het Kennemer-
bataljon, omdat de meesten daarvan afkomstig waren, uit Noord Holland en de streek rond Haarlem, 
zij waren een paar weken eerder aangekomen.  
De tijd in het kamp werd hoofdzakelijk benut om ons uit te rusten met uniformen, wapens en alles 
wat daarbij hoort.  
 
Uit Nederland waren wij vertrokken als halve burgers, met koffers i.p.v. plunjezak. Het was winter, in 
de loods waarin wij met zo'n 30 man waren ondergebracht stond middenin een soort potkacheltje 
dat door de dienstdoende kamerwacht pas om 5 uur s'-middags mocht worden aangestoken. 
Dagelijks konden op een streng bewaakte opslagplaats twee kitjes kolen gehaald worden. Dat was te 
weinig om de hele avond wat warmte te hebben dus werd de in de oorlog opgedane kennis om wat 
te organiseren benut. In de omgeving werd aan de wegen gewerkt, nog ouderwetse stoomwalsen. In 
de avond gingen steeds een paar man met de ‘kleine rugzak’ erop uit om kolen te halen, in de kou 
zitten was er toen niet meer bij.  
In de tijd daar bezochten we een paar plaatsen in de omgeving en ook een dag Londen. De tijd om te 
vertrekken kwam steeds dichterbij, het zou na de Kerst zijn.  
 
De zeereis  
Op 31 december 1945 scheepten wij in op het Britse troepenschip Alcantara.  Dit was een vrij groot 
ex-passagiersschip van circa 20.000Brt. (de Nw Amsterdam was 22000brt.). De ruimen, ook onder de 
waterlijn, waren ingericht voor troepenverblijf. Tafels met anti-glijranden en banken, erboven rekken 
waarop onze uitrusting lag en de hangmatten die vóór gebruik aan haken werden opgehangen en ná 
gebruik weer weg moesten, de ruimte was laag en er was altijd kunstlicht nodig.  
Aan boord waren buiten ons bataljon ook 1-4-RI afkomstig uit Voorschoten, een groep vrouwen van 
het Rode Kruis en een aantal leden van het (Britse) Vrouwen Hulpkorps, bij elkaar toch wel meer dan 
2000 personen, exclusief de bemanning van zo'n 100 man.  



Het schip ging op de rede van Southampton voor anker om oudjaar te vieren, in de loop van de nacht 
begon toen de feitelijke reis. Nieuwjaarsochtend was voor velen een afgang, eenmaal uit de hangmat 
werd de beweging van het schip gevoeld en sloeg de zeeziekte ogenblikkelijk toe, ook bij mij. De trap 
op en in hoge nood rennen naar dek en de railing. Na een paar dagen was het voor de meesten ge-
lukkig over, hoewel er enkelen waren die alleen als het schip in een haven lag ‘boven water’ kwamen.   
In de Middellandse-zee ‘vierde’ ik mijn 20e verjaardag!  
Het leven aan boord was tamelijk saai, er werd wat theorie wapenleer gegeven en een poging tot les-
sen in Maleis. Er werd veel gekaart, af en toe een film in de scheepsbioscoop en we zochten bekend-
en op die ergens anders op het schip verbleven. Elke ochtend ‘sloepenrol’ aan dek met zwemvest dat 
verder dienst deed als kussen. Intussen werd het hele schip door een groep scheeps- en troepen-
officieren geïnspecteerd, hygiëne werd zeer streng opgevat.  
De maaltijden aan boord vergden nog een hele organisatie, ruim 2000 man tegelijk eten kon natuur-
lijk niet. Per tafel (in marine stijl ‘bak’ genoemd) waren twee bakzeuntjes aangewezen die op bepaal-
de tijd bij de uitdeelpost in gamellen het eten ophaalden. De eerste dagen leek dat ruim voldoende, 
maar dat was schijn, er waren teveel zee-zieken die niet aten, naarmate iedereen weer wat opknapte 
bleken de porties eigenlijk te klein. Sommige officieren, (waaronder de bataljons-dominee) brachten 
af en toe wat voor ons mee, hun porties waren kennelijk royaler.  
De haven van Port Said werd aangedaan, waar we kennis maakten met de handelaren in bootjes die 
zelfs wat Nederlandse woorden kenden, niet altijd de fraaiste! Toen door het Suezkanaal waar de 
temperatuur al wat begon te lijken. De Indische Oceaan was saai, de tussenstop in Trincomalee 
(Ceylon) gaf weer wat afwisseling. Hier verlieten de Britse vrouwen het schip, betreurd door enige 
officieren. Omstreeks 22 januari 1946 arriveerden wij op de rede van Singapore, we werden na een 
aantal dagen ontscheept en brachten de nacht door op een station. Dat wil zeggen op straat, slapen 
met de stoeprand als verhoging en wat onder het hoofd, op die leeftijd kan er veel.  
 
In de tropen  
De ontscheping in Singapore had een politieke achtergrond. De Britse generaal, commandant van 
SEAC (South East Asia Command) wilde op dat tijdstip nog geen uitbreiding van de Nederlandse 
troepen in Indië. Wij werden Malakka in gebracht en kwamen terecht in wat de Britten "nowhere" 
genoemd zouden hebben. Een verlaten airstrip met rode aarde, ik geloof dat het Chaah heette.  
Er was in ieder geval niets, de genie moest tenten opzetten en latrines graven. Om je te wassen kon 
je naar een beekje achter het kamp, een meter breed en ondiep, of een kwartiertje lopen naar een 
grotere rivier waar ook de plaatselijke bevolking kwam. Het nadeel was dat je bij terugkomst weer 
net zo hard zweette als daarvoor. We waren nog niet geacclimatiseerd.  
 
Na enkele weken werden we weer verplaatst, nu naar een dorp aan de oostkust aan de Zuid Chinese 
zee, met de naam Mersing. Redelijke huisjes, maar geen enkele accommodatie, wij hadden geen veld 
bedden en in op de grond slapen zag ik niets. Van materiaal dat ik in de omgeving vond maakte ik 
een frame op pootjes, als ‘matras’ wikkelde ik een stuk elektra-kabel van een paar centimeter dik van 
kant naar kant, zeiltje en een deken erop en het bed was klaar.  
De omgeving was een verrassing, de avond aan het strand, palmbomen en de maan. Bijna Hawaii!  
De activiteiten bestonden uit oefeningen in wat daar nog jungle was, alleen moesten die op een ge-
geven moment gestaakt worden omdat de voedselaanvoer zo slecht was dat de bataljonscomman-
dant het niet verantwoord vond ons zware dienst te laten doen.  
Dit duurde zo tot begin april, kennelijk mochten we toen wel Indië in ,we vertrokken, weer vanuit 
Singapore, nu met een kleiner schip, de Salween. We voeren langs Sumatra en kwamen na een paar 
dagen aan in Tandjong Priok, de haven van Batavia.  
 
 
 
 
 



Onze aanwezigheid in Indië  
Nauwelijks wetend wat ons te wachten stond ging de colonne trucks naar de stad Batavia, we waren 
gespannen en hadden de geweren geladen klaar.  
De eerste paar dagen werden we ondergebracht in een groot gebouw, dat was een school geweest 
denk ik. In die periode waren er nog veel Japanse militairen, de geallieerden moesten de schepen 
beschikbaar stellen om ze af te voeren maar hadden er niet voldoende capaciteit voor.  
In het gebouw naast ons was een groep Japanners gelegerd. Een aantal van ons, misschien nog 
gewend aan overvallen in de bezettingstijd, ging bij hen ‘op bezoek’ en merkten dat ze nogal wat 
papiergeld in de koffers hadden. Onder bedreiging met pistool werd dat meegenomen.  
De Japanners beklaagden zich bij de Britse MP (Militaire Politie) In de middag moesten wij aantreden 
en kwamen enkele Japanners langs om te zien of ze iemand herkenden, de ‘daders’ hadden van 
hoofddeksel gewisseld en de Japanners herkenden niemand.  
Het geld was door Japan uitgegeven maar nog wel geldig, bij de Chinees werd het gewisseld voor 
nieuw geld, het bracht niet zoveel op. Ik was er niet bij geweest maar kreeg toch een deel van de 
buit, heb daar nooit een gewetenszaak van gemaakt.  
Na een paar dagen werden wij geplaatst in het havengebied van Priok.  De havenarbeiders (Javaanse 
koelies) moesten bij het verlaten van het terrein worden gecontroleerd, anders werd er gestolen als 
de raven!  
Wij hadden nog steeds geen bedden, uit tenten met voorraad van de Geneeskundige troepen pikten 
we brancards (opvouwbare smalle legerdingen) op kistjes was het toch beter dan op de grond.  
Buiten de steden was het republikeinse leger (TNI) de baas. De verbinding met meer in het binnen-
land gelegen plaatsen zoals Bandoeng ging via de lucht of met konvooien over de weg via Tjiandjoer. 
Britse troepen, veelal Ghurka”s en Sikhs hadden posten langs de route maar gingen niet het terrein 
in met als gevolg dat beschietingen en vasthouden van convooien soms wel dagen duurden en regel-
matig voorkwamen.  
Voor de Britten (alleen zij waren op Java) was er aan de situatie weinig eer te behalen, hun troepen 
waren meest van Brits-Indische afkomst, en in India waren ook onafhankelijkheids-problemen aan de 
orde, zij wilden dan ook zo snel mogelijk weg.  
Wij waren nog steeds gelegerd in de omgeving van Batavia, het bataljon was nog niet volledig toe-
gerust. Rijdend materiaal, 3-tonners, weaponcarriers en jeeps kwamen uit een Britse dump. Vaak 
slecht onderhouden en incompleet. Onze chauffeurs en technische jongens gingen regelmatig bij 
donker op het dumpterrein aan de slag om onderdelen te halen, hele dashboarden werden 
uitgezaagd om de eigen wagen beter te maken. Zelfs enkele defecte brencarriers werden mee 
genomen en weer aan het rijden gebracht. Bij een inspectie later maakte een officier de opmerking: 
jullie hebben toch geen brencarriers? Nee, maar ze waren er wel! Intussen kwam de legerorganisatie 
meer op orde. Ons bataljon ging met twee andere bataljons deel uitmaken van de W-Brigade, voor 
het gebied West-Java. Onze taak zou worden om de bewaking van een deel van de route naar Ban-
doeng ,door bergachtig gebied van de Britten over te nemen.. 
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werd het bataljon en de compagnieën opgedeeld in kleine 
eenheden. Het peloton waar ik bij hoorde vormde zo’n kleine, zelfstandige eenheid, een eigen kok, 
een hospik en een radioman, bij elkaar zo’n 35 man. Wat de periode betreft dit zal midden 1946 zijn 
geweest.  
 
Wij kwamen op een plaats met de naam Tjibeureum, een veldje waar tenten werden geplaatst, later 
vervangen door een door de genie gebouwde barak van bamboepalen met asfaltpapier op het dak, 
geen slecht verblijf, we hadden zelfs licht uit een generator.  
Het lag langs de weg met erachter oplopende hellingen, geen echt veilige plaats.  
De afsplitsing van ons peloton van de rest van de compagnie gaf, al of niet terecht,  het gevoel tekort 
te worden gedaan en ‘het zwarte schaap van de familie’ te zijn.  
Er werd een groot wit bord gemaakt met daarop een zwart schaap en de tekst  ‘T ZWARTE SCHAAP’ , 
het werd tegen de barak geplaatst en voor het langskomende (militaire) verkeer werd het een vast 
oriëntatiepunt. De benaming is ook later gebleven.  



In tegenstelling tot de Britten gingen wij wél iedere dag 2 maal met een sectie (9 a 10 man) het ter-
rein in, waarmee werd bereikt dat de tegenstander zich niet meer zo dicht bij de weg waagde en de 
overvallen op konvooien werden voorkomen. Langs de weg op een strategisch punt dicht bij ons 
kamp werden wachtposten geplaatst in een geïmproviseerd bunkertje. Twee man van  08.00 uur ‘s 
morgens tot 17.00 uur ’s middags. Er gebeurde vrijwel niets, enorm saai, is het vreemd dat op zo’n 
dag wel een tinnetje (50 st) werd opgerookt ?  
Tijdens de patrouilles werd nauwelijks tegenstand ondervonden en de tijd daar was niet zo slecht, op 
de voedselvoorziening na. We aten kaak in plaats van brood en alles kwam uit blik van geallieerde 
dumps. Nederland had zelf nog niet veel dus de troepen in de tropen moesten het daar maar mee 
doen. We vierden Sinterklaas en Kerst met pakketten van de NIWIN, een heel goed initiatief van het 
thuisfront.  De postvoorziening was heel redelijk, zeker eens per week kwam er een vliegtuig en het 
was altijd weer spannend als de foerier kwam (als postbode), zou er iets voor mij bij zijn?  
Ik mocht over het contact met mijn ouders beslist niet klagen, regelmatig kreeg ik een brief en zij 
natuurlijk ook van mij.  
De dienst was wel zwaar en misschien ook daardoor ging ik op een middag tijdens een partijtje bad-
minton (dom in de hete zon) tegen de vlakte en was even ‘weg”’. De bataljonsarts kwam en hij stuur-
de me naar het militaire hospitaal in Tjimahi. Daar kon men niets vinden en tenslotte werd een lum-
baalpunctie uitgevoerd, daar bleek niets uit, dus zal het wel oververmoeidheid zijn geweest.  
Mijn maten waren blij dat ik na twee weken weer terug was, ik was niet de enige zieke en het werk 
bleef hetzelfde.  
Wij bleven vrij lang op de locatie Tjibeureum, zeker tot mei 1947 toen we werden afgelost door een 
eenheid dienstplichtigen van de 7 Decemberdivisie die intussen in Indië waren, wij gingen naar 
Tjimahi, een ‘buitenplaats’ van Bandoeng waar vele villa’s stonden.  
 
Intermezzo:  de persoonlijke omstandigheden  
In die tijd was er geen militaire vakbond of CAO, voor ons gold alleen het ‘Reglement Krijgstucht’, 
24 uur in dienst gedurende 7 dagen per week!  Gedurende de periode november 1945 tot juni 1948 
hadden we welgeteld 4 dagen echt verlof in Bandoeng gehad, waar een daarvoor ingericht verblijf 
was. Aan ontspanning kwamen we niet toe, wie in de stad of daarbij gelegerd was kon gebruikmaken 
van voorzieningen zoals kantines, bioscoop of uit Nederland gezonden artiesten.  
Op onze buitenposten was niets van dien aard, wij hadden zelf geen transport en een enkele keer 
konden we met een truck (open bak!) naar Tjiandjoer voor een film. Niet bij donker want dat was te 
gevaarlijk. Er werd eindeloos gekaart, lectuurvoorziening was er nauwelijks.  
De materiële voorzieningen waren ook niet om over naar huis te schrijven al gebeurde dat natuurlijk 
wel! Elke dag sardientjes uit blik, gekleurde hagelslag en Amerikaanse blik-kaas gaan vervelen.  
Voor de compagnie (globaal 125 man) was er 1 kok, een hulp kok en voor hulp een djongos.  
De splitsing van de compagnie maakte het nodig op twee plaatsen een kok te hebben, dit werd 
opgelost door maandelijkse wisseling, er was echter maar 1 goede kok (Siem Geleynse uit Den Haag). 
De hulp-kok was een beste man, maar van beroep fietsenmaker en in de oorlog werkzaam in een 
gaarkeuken. Vaak kwam hij voor de warme maaltijd niet verder dan rijst met melk uit blik, dikke 
rijstepap!  
Een belangrijk principe van een leger is dat het uniform gekleed gaat, bij ons was niets minder waar.  
Wij werden gekleed uit de opgekochte voorraden van de Britten, Australiërs en Amerikanen met de 
daarbij horende hoofddeksels. Vaak was het te groot, dan maakte een Chinese kleermaker voor een 
paar gulden er iets van naar (ons) eigen ontwerp. Feitelijk waren er maar twee kleding- stukken het 
zelfde, het kostuum van Adam en de camouflage-overall.  
Wij sliepen nog steeds op de brancards, tot Mevrouw Spoor, de echtgenote van de legercomman-
dant op inspectie kwam en verordonneerde dat er veldbedden moesten komen.  
Toen kwamen ze wel, er was dus wel degelijk voorraad maar het kwam niet op de goede plaats. Zo 
ging het ook met de pyjama’s. Bloot slapen was toen nog niet in, en in ondergoed niet prettig, een of 
andere hogere van de intendance verkocht ze ten eigen bate, uiteindelijk kregen we ze. Om te baden 
werd in Tjibeureum door de genie een soort douche gemaakt. Via een aftakking met bamboe-buizen 



van een kanaaltje dat over de berghelling van de ene kampong naar de andere liep. Bij verblijf in 
kampongwoningen was het wassen in de rivier net als de kampongbewoners of uit de regenton.  
Bij stenen (Europese) woningen was er de ‘mandi-kamer’ een grote bak waaruit je met je etensblikje 
over je heen schepte, inzepen en wassen en dan weer flink afspoelen, fris maar wel goed, je knapte 
er na een hele patrouille-dag weer van op. Het is logisch dat er veel gewassen moest worden, dat 
deden we dus zelf op een manier die (latere) echtgenotes zeker afgekeurd zouden hebben. 
 
Na de 1e politionele actie verbleven we vaak in meer normale woningen, er werd per sectie van 9 of 
10 man een baboe aangesteld, betaald door de dienst met circa 4 gulden per week, kost en inwoning 
inbegrepen. Deze meest jonge Javaanse ‘volks-vrouwen’ zorgden voor de afwas, hielden de kamer 
schoon, deden het was en strijkgoed. Zij gebruikten een houtskool strijkijzer, de kool werd door ons 
zelf betaald en die was altijd erg snel op! Wij verdachten ze van een stiekeme bijverdienste maar 
hadden geen bewijs! Dit lezend zou de indruk kunnen ontstaan dat wij nogal ontevreden waren, toch 
was dit niet zo. Een Hollandse soldaat die niet moppert is geen goede, de onderlinge sfeer was prima 
en we konden van elkaar op-aan in gevaarlijke situaties. Uiteindelijk hadden we dit ‘avontuur’ zelf 
gewild.  
 
De tegenstander  
Na de capitulatie van Japan werd door Soekarno, Hatta en anderen de onafhankelijkheid uitgeroep-
en, door niemand erkent en zeker niet door Nederland. Op Java waren geen geallieerde troepen, het 
was geen gevechtsgebied geweest, dit hield in dat de Japanse troepen verantwoordelijk bleven voor 
de orde. Al snel gingen zich bendes vormen, veelal gewapend met bamboesperen, die aanvallen 
deden op de interneringskampen waarin de Nederlanders na de Japanse inval in 1942 waren vast-
gezet. De Japanners werden hierdoor van bewakers beschermers. Ook niet autochtone bevolkings- 
groepen zoals vooral de Chinezen hadden hiervan te lijden. Deze tijd, de ‘bersiap-periode’ genoemd, 
en  heeft vele slachtoffers geëist.  
De Britten namen vanaf september-oktober de taak van de Japanners over, in hoofdzaak in de 
grotere steden en kustplaatsen aan de noordkant van Java. Voor hen was echter de oorlog ten einde 
en zij wensten zeker niet betrokken te raken bij een koloniaal conflict waarmee ze in eigen gebied 
(India) ook te maken hadden.  
Het grootste deel van Java was dus feitelijk onder controle van de Republiek, en daar werd los van 
het bendewezen, gewerkt aan de vorming van een regulier leger, de TRI (Tentara Republik Indonesia 
of wel;  leger van de republiek Indonesië, later TNI -Tentara Nasional Indonesia)  
Niet uniform gekleed (en daardoor voor ons nauwelijks te onderscheiden van gewone indonesiërs en 
bewapend met van de Japanners gestolen of verkregen wapens.  
Feitelijk waren er nooit gevechten op grotere schaal, het was een guerrilla met groepen onder ver-
schillende leiding, ook inheemse oud KNIL-militairen speelden hierin een rol.  
Toen wij eenmaal op onze posten in het binnenland waren, kregen we te maken met deze groepen. 
Beschietingen op kampementen en patrouilles, hinderlagen met op afstand tot ontploffing gebrachte 
(Japanse) vliegtuigbommen als een groep passeerde, en wegversperringen die als een convooi daar-
voor moest stoppen onder vuur werden genomen. De bevolking van de kampongs zat klem tussen 
ons en onze tegenstanders en heeft daar veel van te lijden gehad, represailles soms van twee kanten.  
Dat daarbij ook onschuldigen het slachtoffer werden valt niet te ontkennen.  
Er waren excessen , maar niet structureel doch soms ontstaan uit pure frustratie als kameraden 
waren omgebracht. Feitelijk kon elke soldaat beslissen over leven of dood van een tegenover hem 
geplaatste tegenstander wij hoefden niet op een papieren ‘geweldsinstructie’ te kijken, dat zou ook 
niet gekund hebben.  
Voor de krijgsraad kwamen overtredingen van de krijgstucht en ook wel soldaten die winkeliers 
(meestal een Chinees) hadden beroofd of tijdens woningdoorzoeking geld of zaken van waarde 
hadden gestolen (al was het bewijs daarvoor vaak moeilijk aan te tonen) we wisten dat het gebeurde 
maar het aanbrengen van dienstmaten in wat toch wel gezien kon worden als ‘oorlogstijd’, was iets 
wat nauwelijks voorkwam.  



Tjimahi en de 1e Politionele actie  
Na het langdurige verblijf in het kampement Tjibeureum vertrokken wij naar Tjimahi, gelegen in de 
omgeving van Bandoeng. De eerste week in een KNIL-kazerne, deze kazernes van het Koninklijk 
Nederlands Indische Leger waren niet vergelijkbaar met een Nederlandse kazerne.  
De KNIL-soldaten, veelal Molukkers (Ambon) waren vaak getrouwd en ook hun gezin woonde in 
kleine huisjes op het beschermde kazerneterrein, de vrijgezellen in barakken.  
Na Tjimahi verhuisden we naar Lembang, een villadorp, ook in de buurt van Bandoeng. Het was voor 
beter gesitueerden, hoger gelegen en daardoor wat klimaat betreft gunstig. Wij bivakkeerden in 
leegstaande villa’s waarvan de bewoners waren vertrokken en sinds 1942 waren geïnterneerd.  
We hadden een rustige tijd, wat wachtdienst en exercitie en we konden eindelijk eens gaan ‘stappen’ 
in Bandoeng.  
Intussen werden (voor ons nog onbekend) maatregelen genomen voor een militaire actie.  
De Nederlandse schatkist raakte leeg, de Indische economie stelde niets voor en in ‘Republikeins 
gebied’ lagen plantages die, weer in bedrijf, een bijdrage konden leveren aan de inkomsten. 
De uitbreiding van ons gebied mocht geen oorlog heten dus werd de term ‘politionele actie’ bedacht, 
met de eigen naam ‘Product’. Vanuit de legerleiding met de bijbedoeling de Republiek militair uit te 
schakelen of in ieder geval te verzwakken.  
Lembang lag vrij dicht bij de grens van het door ons beheerste gebied, het was dan ook uitvalsbasis 
van de actie die in de nacht van 20 op 21 juli 1947 begon. Wij waren niet helemaal onkundig, kort 
ervoor waren er nieuwe officieren gekomen, vaandrigs van de opleiding die na een paar dagen met 1 
ster werden getooid. Wij kregen profylactisch anti-tetanus injecties.  
Onze compagnie zat niet in de voorste aanvalsgroep, toen wij de scheidslijn overgingen zagen we wat 
simpele versterkingen en de eerste gesneuvelde Indonesiër, de overige verdedigers waren gevlucht, 
de tegenstand was miniem. Daardoor kon de spits van de aanval zich vrij snel gemotoriseerd ver-
plaatsen, de enige rem vormden de vernielde bruggen op de route die door de genie met Bailley-
delen werden hersteld. De afstanden die eerste dagen waren soms honderd kilometer of meer, langs 
plaatsen als Soemedang, Tomo naar Cheribon. Overnachtend buiten onder het tentzeiltje of in een 
leegstaand gebouw. Onderweg zagen we voor het eerst de ‘verschroeide aarde politiek’, terugtrek-
kende Indonesiërs staken fabrieken in brand, soms was dat een suikerfabriek, dat wilde wel branden. 
Het eindpunt van onze tocht was de stad Pekalongan. Onder zware internationale druk kwam de 
actie ten einde. Wij bleven enkele weken in Pekalongan in redelijk comfortabele woningen, we richt-
ten ons weer in, daar wordt je op den duur geroutineerd in. De baboes waren meegekomen dus alles 
was zo’n beetje als vanouds.  
Vanuit de stad werden zuiveringsacties in de omgeving ondernomen, soms wel twee dagen onder-
weg en grotendeels te voet. Een mandie-beurt bij terugkomst was dan heel welkom na het ploeteren 
door moerassig gebied, want dat was in die omgeving aan de kust volop aanwezig.  
Vanuit Pekalongan voerde een, voor die tijd grote weg naar Semarang waar ook Nederlandse troep-
en waren. De route was niet veilig en daarom werden wij aan die weg in het dorpje Bawang geplaatst 
ook op andere plaatsen werden posten ingericht.  
Het huis waarin wij verbleven lag aan een groot grasplein, de aloon-aloon. In het kleine voortuintje 
waren zandzakken opgestapeld want elke avond werden we vanaf de overkant van het plein onder 
vuur genomen, zonder gevolgen voor ons. Een uitval leverde niet veel op, meestal was men al ge-
vlogen. De grootste vondst van ons was een affuit van een Japans machinegeweer dat in haast achter 
was gelaten.  
De achtertuin van het huis was vrij groot en ommuurd. Bij donker, dat is in de tropen al vrij vroeg 
(rond 18.00u.) was er een wachtpost in de tuin.  Op een nacht dacht de soldaat die op wacht stond 
dat er stenen werden gegooid. Bij daglicht bleek dat er twee (Japanse) handgranaten vlak bij hem 
gevallen waren zonder te ontploffen …...  
Ook van hieruit werden patrouilles gelopen of soms met trucks en brencarriers gereden. Wegver- 
sperringen waren regelmaat, gelukkig voor ons niet altijd onder vuur. Bij een gelegenheid waar dit 
wel gebeurde sprongen wij van de trucks maar werd toch een van ons in de knie geraakt, wat op 
afkeuring zou uit draaien. Vanuit onze dekking aan de wegkant gingen wij achter de aanvallers aan, 



dit was echter zoals meestal vergeefse moeite. Na geschoten te hebben trokken onze tegenstanders 
zich zo snel mogelijk terug in het bos- en heuvelachtige terrein en achtervolging was zinloos.  
Een van de acties had fataal kunnen aflopen indien de tegenstander wat meer lef en kunde had 
gehad. Wij liepen een patrouille langs een stijgend paadje en zagen een honderd meter verder wat 
lieden die we niet vertrouwden .Wij verlieten het pad en daalden in een dalletje. Al dalend werden 
we vanaf de overkant beschoten. Dit was de eerste (en ook enige) gelegenheid waarbij we de kogels 
om onze oren konden hoorden vliegen. Wonder boven wonder werd niemand geraakt.  
Tegenover ons huis waren een paar Chinese winkeltjes, wij maakten er weleens een praatje, dan 
werden de dochters naar achter gestuurd! Typerend was het te zien hoe een Chinees winst wist te 
maken met heel kleine dingen.  
Op sigarettenvloeitjes werd een naamstempel gezet, een sigaret gedraaid en dat was handel. Ook de 
‘fabricage’ van kroepoek was opmerkelijk voor ons, er werd een soort cake gemaakt met gemalen vis 
of garnalen, gelatine als bindmiddel. Hiervan werden plakjes gesneden en op een plat mandje op het 
dak van een schuurtje in de zon te drogen gelegd, de plakjes krulden dan op en de kroepoek was ge-
reed om gebakken te worden.  
 
Na Batang was Bandar onze volgende post. Dat was in een schooltje, er was zelfs een soort zwembad 
bij. Ook van hieruit (het wordt eentonig) weer dagelijkse patrouilles, soms omhoog tot de intussen 
ingestelde demarcatielijn, er stond zelfs een bordje!  
Hoe verwarrend de situatie soms was geeft het volgende voorval aan, ik weet niet meer vanuit welke 
plaats, ik denk tijdens de opmars naar Pekalongan. We waren gemotoriseerd op weg naar een suiker-
fabriek waar van vermoed werd dat het een soort hoofdkwartier van de TNI was.  
Dat was het ook, de rondlopende Indonesiërs waren in de war door de rood-wit-blauwe vlag die op 
de neus van de begeleidende pantserwagen stond, op een afstandje zagen zij dit aan voor rood-wit, 
hun vlag, zij vluchtten in paniek, velen van hen sneuvelden bij deze actie.  
Onze volgende verblijfplaats was Bawang, huisvesting in kamponghuisjes aan de buitenkant van een 
kampong. De ligging van het kampement was nogal riskant bij donker, het was nl. makkelijk te 
benaderen. Daarom werden bij schemering boobytraps uitgezet die in de ochtend weer werden 
opgehaald. Hiervoor werden gebruikt: op scherp gezette handgranaten in een sigarettenblikje en 
(lichte) mortiergranaten in een buis, verbonden met struikeldraden om te laten ontploffen. Ook hier 
was het bijna elke avond prijs, beschieting van kleine afstand maar niet doelgericht. De afweer 
bestond uit het afschieten van zware mortiergranaten zonder de bijgevoegde patronen die de 
granaten verder droegen, dus alleen met de middenpatroon waardoor ze binnen een honderd meter 
neerkwamen. Dat was genoeg om de schutters te verjagen.  
Ook vanuit dit kampement dagelijks op pad. Het was hier dat ik voor het eerst last kreeg van malaria 
(het is in Nederland nooit meer teruggekomen).  
 
Sommige gebeurtenissen van deze plaats vergeet je niet.  
Onze pelotonscommandant was nogal ijverig, hij ging zelfs wel eens op actie met een ander deel van 
de compagnie. Op een keer ging hij weer, wij hadden een buitgemaakt paard op stal staan en tijdens 
zijn afwezigheid werd het paard geslacht, onze kok had een slagersopleiding gehad.  
Bij terugkeer werd de luit verteld dat het paard tijdens een beschieting gewond was geraakt en dus 
‘helaas’ moest worden afgemaakt  
Er waren ook eens een paar gevangenen, opgesloten in een schuurtje, de volgende morgen waren ze 
verdwenen door zich onder de deur door te graven, ze namen de uniformstukken die op de drooglijn 
hingen mee.  
Om het kampement was een open strook, daar mocht niemand komen, toen er toch iemand wat 
dorre mais haalde werd hij door de post in het bunkertje neergeschoten, toch was deze soldaat 
iemand die geen vlieg kwaad zou doen. De hospik zorgde voor de begrafenis ter plekke, zoiets werd 
beschouwd als een bedrijfsongeval en er werd verder niet moeilijk over gedaan.  
Het verklaard wel hoe mensen onder stress en in oorlogsomstandigheden kunnen handelen, al valt 
dit ook achteraf toch niet goed te praten.  



In Bawang vierden we onze derde kerst van huis (de tweede in de tropen). 
Een vreemde gewaarwording, de ruimte behangen met groene dekens en daarop sterren van 
zilverpapier en dan in de tropenhitte!  
We hadden aardappelen op het kerstmenu, dat was na de rijst toch wel weer eens lekker, in de 
hoger gelegen streken werden die nl. wel geteeld.  
De tijd verstreek en ik denk dat het tegen mei liep toen we gingen vertrekken, de kampongbevolking 
vond dat jammer, het was de laatste tijd erg rustig geweest hoewel de loerah (kamponghoofd) voor 
de veiligheid op het kamp sliep. Bij ons vertrek waren erebogen gemaakt en er werd gedanst in 
folkloristische kledij.  
 
De slotperiode in Indië  
De laatste maand van ons verblijf waren wij gelegerd in kamp Djatingalleh bij Semarang.  
Wij deden geen acties meer en bereidden ons voor op het aanstaande vertrek, er werden nog dingen 
gekocht die mee moesten naar huis en de meesten probeerden een kist te bemachtigen waar alles in 
moest, die zou als vrachtgoed op de boot gaan. Wij leverden onze wapens in en gingen per trein 
richting Batavia en Tandjong Priok waar we ruim twee jaar geleden waren aangekomen.  
 
De thuisreis  
Ons schip was de Indrapoera, het had de hele oorlog dienst gedaan als troepenschip voor de gealli-
eerden en dit werd de laatste reis voor de maatschappij, het schip was verkocht.  
Of dat voor de sloop was weet ik niet maar het was er wel rijp voor!  
Op de kade van Priok werden we uitgeleide gedaan met muziek en veel belangstellenden, het was, 
ook voor ons, behoorlijk emotioneel, op een vreemde manier waren we geboeid geraakt door dit 
land, de sfeer, de mensen, een in ons leven belangrijke periode werd afgesloten.  
Bij het vertrek was de zee erg rustig zodat vrijwel niemand op de terugweg last had van zeeziekte. 
Aan boord werd redelijk wat gedaan aan ontspanning.  
De reis zou korter duren dan op de heenweg, geen tussenstops dan in Aden en Port Said om te 
bevoorraden. Het liep toch wat anders, meerdere keren viel op de Indische Oceaan één van de 
motoren, soms beide, uit. Dan ging een vlag aan de mast dat we stuurloos ronddreven en gingen de 
machinisten in de machinekamer aan het werk om de boel weer op gang te krijgen.  
Omdat dit zich steeds weer herhaalde was de geplande aankomst in Rotterdam onzeker, dat kon niet 
omdat daar op ons gewacht werd op een bepaalde dag, er moest het een en ander worden afge-
handeld, vervoer naar huis was geregeld dus wij moesten perse aankomen op de gestelde datum. 
Uitstel was niet mogelijk.  
Hoewel de machines het op het laatste deel van de reis bleven doen werd toch voor de zekerheid 
een sleepboot uitgestuurd, de ‘Zwarte Zee’ die ons vanaf de Golf van Biskaje begeleidde.  
We hoefden niet gesleept te worden en zagen Holland in de ochtend aan de einder opdoemen. Ook 
dat was emotie, geen wonder na alles wat we sinds het vertrek in november 1945 beleefd hadden.  
De ontscheping verliep vlot, we kregen wat geld en punten voor textiel want dat was nog steeds op 
de bon en gingen per bus naar huis met de plunjezak bij ons. De ruimbagage zou later worden thuis-
gebracht. Voor ons huis stond ter verwelkoming een draaiorgel te spelen en wij vielen elkaar in de 
armen, gezond en wel thuis, iets om dankbaar voor te zijn, de oorlog was eindelijk voorbij.  
 
Ter afsluiting  
De thuiskomst was in juli 1948, we kregen, ik geloof 6 weken verlof, moesten de uitrusting gaan in-
leveren, slotkeuring en demobilisatie in Huis ter Heide. Ik was weer dienstplichtig soldaat (zou zelfs 
nog twee keer op herhaling moeten). Als burger moest ik op zoek naar een baan, terugkeer bij mijn 
eerste werkgever, het accountants- kantoor was niet aan de orde.  
De banen waren (ook toen) schaars, er was door onze terugkeer een groot aanbod van werkzoeken-
den. Ik bleef bij de zelfde werkgever nl. het Ministerie van Defensie en ben daar tot september 1966 
gebleven. Daarna tot de VUT in 1987 bij een woningcorporatie.  



De behandeling van de terugkerende militairen was feitelijk onder de maat, een klein bedrag en 
weinig textielpunten terwijl geen van ons nog enige burgerkleding had. Het heeft jaren (30?) geduurd 
voor er in Nederland een redelijk veteranenbeleid ontstond.  
Achteraf wordt wel gesteld dat de ‘Indische kwestie’ anders opgelost had moeten worden.  
Denk daarvan wat u wilt maar zeg dit niet tegen een ex-dienstplichtig soldaat of OVW'er die in dat 
verre land zo goed mogelijk zijn dienst heeft gedaan en ruim 6.000 wapenbroeders op z.g. ‘ereveld-
en’ achter heeft moeten laten.  
 
De oude maten zagen elkaar niet vaak meer, we woonden voor die tijd ver uit elkaar en iedereen had 
zo zijn eigen problemen, verscheidenen gingen emigreren omdat ze het in Nederland niet meer 
zagen zitten.  
Enkele enthousiastelingen begonnen reünies te organiseren, van veel oud-leden van het Kennemer-
bataljon waren geen juiste adressen bekend zodat velen hiervan onkundig bleven, door tips van 
anderen werden ze later toch nog bereikt.  
Zelf woonde ik pas na 25! jaar een reünie bij, we kenden elkaar nog en de verhalen waren vaak nóg 
meer gekleurd! Ze worden tot op heden nog elk jaar georganiseerd, de groep wordt echter steeds 
kleiner en onwillekeurig komt dan in gedachten het refrein van een song uit de bekende oorlogsfilm 
over de strijd tegen Japan op Okinawa:  ‘OLD SOLDIERS NEVER DIE’, THEY JUST FADE AWAY.........  
 
Noot van de schrijver 
Dit relaas is opgesteld vanuit de herinnering, er waren geen aantekeningen of een dagboek. Het is 
dus zeker niet compleet maar geeft m.i. wel een beeld van de omstandigheden waaronder Nederland-
se militairen in het voormalige Nederlands Indië hun dienst vervulden.  
Sommige plaatsnamen zijn intussen veranderd, vermeld zijn de toen gebruikelijke.  
 

Ruud van der Meulen februari 2005 
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