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JUBILEUM UITGAVE 2018 
 

‘Sancta Maria’ 
 

Even terugblikkend op de geweldige reünie in Sancta Maria in Noordwijkerhout 14 nov. 2017. 
Allereerst gaat onze dank uit aan de organisatie van Landgoed Sancta Maria, de locatie en spijs en 

drank werden ons immers gratis ter beschikking gesteld. Dank voor deze geweldige geste. 
 

 
Een mooie opkomst 
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De toegangspoort anno 14 november 2017 

 
 

 
De toegangspoort op 30 december 1945   (Fotocollectie Charles v.d. Bosch, 3

e
 Cie.) 
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Komende Reünie 
Een spoedige reünie is wenselijk. Als iemand de vorige keer verhinderd was dan duurt het  

veel te lang voordat er weer een gelegenheid komt. Wij hebben een datum vastgesteld op; 

Donderdag 31 Mei 2018 
Locatie; Hotel/Restaurant ‘La Place’, Fonteinlaan 1, 2012 JG te Haarlem. Tel. 023 551 8105 

Tijdsbestek v.a. 11.00u tot ongeveer 16.00u 
Er is een lopend buffet, ieder kan naar eigen believen nemen en afrekenen. 

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

 
 

Ontwikkelingen op onze site 
De site van het Kennemerbataljon barst van activiteit, om dat inzichtelijk te maken is er in de 
openingspagina een rubriekje ‘NIEUWS’ toegevoegd. 
 
Nieuws van de laatste tijd; 
        -      Publicatie van de ‘complete’ namenlijst. 
        -      Toevoeging van onze gezamenlijke boekenlijst. 
        -      Aardige recensies ontvangen. 
        -      Aanvullingen van foto’s en informatie op de verlieslijst van reeds bekende personen. 
        -      Komende weken publicatie van Kennemer Klappers uit de jaren 70/80 en het blad “Onze   
               Jongens Overzee” (NIWIN), met een verhaal over ‘De Kennemers’. 
        -      Komende weken publicatie van personen die langer moesten blijven en nadien       
               gesneuveld zijn  of overleden ten gevolge van verwondingen. 
        -      Komende tijd een start maken met het publiceren van foto’s per Compagnie. 
 
Planning;  

- Bezoek aan;  Instituut voor Beeld en Geluid te Haarlem vanwege het ‘originele’ stukje film   
              van de afscheidsparade in Haarlem nov. 1945. 

- N.M.M. (Nationaal Militair Museum) vanwege een namenlijst van de 3e cie, destijds 
handmatig geschreven door Cock Hageman. Navraag n. fotoalbum van Klaas Spaander, 4e cie. 
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70 jaar na dato 
Kennemer-bataljon keert terug uit Indië 

 

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

https://kennemerbataljon.wordpress.com/ 
Voor een aardige samenvatting van de terugreis met de Indrapoera, verwijzen we naar de site 

‘Boordgeld’ van Ab Verhoef. Hier is buiten veel info. Ook een verslag van de heenreis  
met de Alcantara te vinden. http://www.boordgeld.nl/index.php/indrapoera-2-4-ri 

 

 
 

 
Afscheid v.a. Tandjong Priok, 21 juni 1948. (Fotocollectie 2x NIMH Den Haag) 

https://kennemerbataljon.wordpress.com/
http://www.boordgeld.nl/index.php/indrapoera-2-4-ri
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Zonnebaden op de Indrapoera   (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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Manschappendek Indrapoera   (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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Het 10.00u.-appél aan boord  (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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Het filmdek krijgt een beurt. (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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Avondstemming  (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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27 Juli '48. Klaar om van boord te gaan.  (Fotocollectie Ge Moen, Staf-cie.) 
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OPERATIE "DUCK" 

4-5 Mei 1946, in het gebied Maroenda Besar, ten oosten van Batavia. 
 

Zondag 5 mei 1946 
Alle compagnieën staan in de donkere nacht voor hun slaapvertrekken aangetreden. 
Met een lantaarntje wordt appel afgenomen. Manschappen en alles zijn geteld en na ca.10 minuten 
zijn alle wagens bemand, de eerste compagnie voorop. Dan gaat het spoedig door de straten van 
Batavia waar de bevolking is opgeschrikt door het lawaai van de auto's. 
Er heerst onder de jongens een opgewekte stemming, het wordt hun eerste grote actie. Onze 
compagnie gaat rechtdoor naar de haven Tandjong Priok, terwijl de rest de weg afbuigt naar de 
kampong Maroenda. In de haven liggen landingsvaartuigen klaar en in ‘n kort ogenblik zijn we in-
gescheept, het is 03.00uur wanneer we varen. De golfjes die de platte boten maken zijn fosfores-
cerend hetgeen prachtig afsteekt tegen de rest van het donkere water. Het is 06.00uur in de ochtend 
en het is nog een beetje schemerig wanneer we voor de kust stil liggen. Een van de landingsvaar-
tuigen onderzoekt de kust op vijanden. Per radio gaan berichten van boot tot boot, maar ook naar de 
troepen die reeds achter de kampong zijn aangekomen. De eerste mortiergranaten regenen al op de 
kampong neer, je kunt ze zien gaan en horen inslaan. De veldradio krijgt het commando "Landen" 
binnen en op verschillende punten gaan we aan land. Door de eb kunnen we niet over de zand-
banken komen, dan maar door het zeewater! 
De klep van onze schuit gaat open en één voor één verdwijnen we in de golven, je geweer en munitie 
boven water houdend. Na tweehonderd meter lopen en zwoegen, zakt ieder been zo'n 20 cm in de 
modder. Maar toch; we landen op een delta-eiland. Ieder houdt zijn wapen in de aanslag en bespied, 
de bomen en onderzoekt de struiken! Het mortiervuur heeft opgehouden, we staan aan land; "Geen 
vijand in het voorterrein!" wordt doorgegeven. 
We dringen het land in. Het bericht per veldradio "Kali over steken" - "over enkele minuten artillerie-
vuur op uw gebied”, doet ons aan de rand van de kali verzamelen. Aan de overkant bemerken we 
beweging in de struiken. Spoedig zien we dat het eigen troepen zijn. Ons bemerkend wordt een grote 
lange vissersprauw over de kali gelegd die de andere oever lang niet bereikt. Toch komen we aan de 
overkant, al is het dan ook tot over je middel door de stinkende modder. Dadelijk krijgen we op-
dracht om de kamponghuizen te doorzoeken, met groepjes van ca. 3 man gaan we aan het werk. 
Mijnen, klewangs, enkele geweren en munitie komen tevoorschijn. Overal rood-wit aan de wanden, 
alles wijst op extremisten kampong. Hier en daar hoor je ontploffingen. De pionierssectie maakt 
brandkasten open, waar vaak waardevolle gegevens in verborgen liggen. Buiten onze mannen is er 
geen sterveling in deze kampong. 
We slachten wat geiten en kippen en de padi, of liever rijst, die hier in grote hoeveelheden is ver-
tegenwoordigd, wordt klaargemaakt want we hebben honger.  
 
Maandag 6 mei 1946  
Zwaar, ontzettend zwaar was deze nacht geweest! 's-Morgens kregen we bevel op te breken en om 
half twaalf liepen we dan ook zwaar bepakt over de kampongweggetjes. Zwarte gezichten, ofschoon 
we ons toch de vorige middag aan de zwavelbron in de kampong gewassen hadden!  
Het was heet en toen we ons zwetend naar de auto's een weg hadden gebaand, waren we blij even 
te kunnen zitten om vervolgens naar Tanah Tinggi te worden teruggebracht.  
De koks wachtten ons daar al op, met een heerlijke pot Nasi Goreng!  
 
Dinsdag 7 mei 1946 RUST !! 
 

 
 

Henri Butot, 1e Cie. II - 4 R.I. 
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VERSLAG OPERATIE ‘DUCK’ 
 
Houding van de bevolking: Voor zover aanwezig was deze zeer vijandig. 
 
Geest van de rest van de patrouilles: Deze was bewonderenswaardig, temeer daar 
dit voor velen de eerste gevechtshandeling was. Gevechtschuwheid werd niet door 
mij geconstateerd, wel ongeduld, omdat er niet meteen op af kon worden gegaan. 
Tijdens de bezetting van de kampongs bleek dat men het niet te nauw nam met de 
eigendommen van anderen, zo werden o.a. een geit en kippen geslacht. 
 
Buit: Zie bijlage no 257. 
 
Gewonden: 1 eigen gewonde, t.w. de artillerie waarnemer 1e Luit. Steyn. 
 
Doden: Geen. 
 
Operatie: 5 Mei te 01.30 uur vertrok het gehele detachement naar Tandjong-Priok, 
alwaar het overzee-echolon afboog om aldaar te worden ingescheept. Het overzee-
echelon zette zijn tocht voort tot aan het landhuis Tjilintjing, alwaar werd 
uitgestapt en gewacht op een auto die in een sloot geraakt was. 
Te 03.50 uur ging het weer voorwaarts, t.w. 2 - II - 4 R.I. minus 1 peloton, de 
pioniersafdeling, de verbindingsafdeling, de M.P. en 4 man van de Nefis. 
De mortieren werden nog niet meegenomen, daar de wagens te veel leven zouden 
maken tijdens onze opmars, waardoor deze later moesten volgen. 
Te 05.50 uur aankomst bij Kampong Lengkengon, tevens 2 schoten uit deze 
kampong. 
 
2 - II - 4 R.I. ingezet: 
06.00 uur bericht van Cdt. 2 - II - 4 R.I. : "Ik val aan". 
06.10 uur   ,, ,,       ,, ,    ,,      ,,        : "Brancard met personeel  verzocht voor  
                                                              gewonde, mede te geven aan ordonnans".                                                               
06.50 uur bericht van Cdt. 2 - II - 4 R.I. : "Heb stelling ingenomen aan Kalioever,   
                                                              Kampong schoon, 4 personen  gevlucht". 
                                                                           
Deze berichten ook doorgegeven aan Cdt. "W" Brigade per Brigade radio.  
Mortieren waren inmiddels aangekomen en klaar tot vuren zodra dit aangevraagd 
zou worden. De verbindingen werkten uitstekend, beter was niet mogelijk. 
Aan de M.P. en de mensen der Nefis werd opdracht gegeven de kampong te 
doorzoeken. Resultaten: o.a. waardevolle papieren en kennelijk van diefstal 
afkomstige fietsen. 
Te 04.10 uur waren de landingsboten uitgevaren en kwamen te 05.45 uur aan ter 
hoogte van Blentjong.  
Te 06.20 uur voer 1-1-4 R.I. af met een landingsboot teneinde Kampong Meroenda 
Besar te bezetten. Het landingsvaartuig liep echter 500 meter voor de kust voet 
op een zandbank Het pel0ton verliet daarop het vaartuig om te proberen het 
strand wadende te bereiken, hetgeen mislukte, daar het water achter de zandplaat 
te diep werd. Het peloton scheepte zich in waarna het landingsvaartuig een 
beter doorwaadbare plaats zocht. 
Te 07.30 uur werd deze gevonden en kwam men na een 400 meter door het water waden 
op Beting aan, waarna onmiddellijk met de opmars naar Meroenda Besar werd 
aangevangen. De landingsboot was inmiddels defect geraakt. Voor de volgende 
landing werd daarna de kleine met 4 brens uitgeruste L.C.M. genomen. 
Te 10.30 uur was alles eindelijk aan wal. 
Te 11.30 uur werden alle bevolen doelen bereikt, waarop de kampongs door zocht 
werden door de mensen van de Nefis en de M.P. In de kampongs Meroenda Besar, 
Poelo en Kelapa werden geen inwoners meer aangetroffen.  
In Maroenda Poelo  werden handgranaten, geweermunitie etc. aangetroffen (zie 
bijlage no. 237) 
Te 12.30 uur werd de vijand gemeld ten Oosten van Meroenda Kelapa, sterkte 
ongeveer 10 a 15 man, bewapend met geweren. Met 2 secties daarop een actie 
uitgevoerd. Voordat met de vijand contact werd verkregen, vluchtte deze in 
Oostelijke richting.  
Te 14.00 uur werden enige verkenningspatrouilles in het voorterrein 
uitgezonden, 15.50 uur patrouille terug, geen bijzonderheden. 
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15.45 uur 2de patrouille terug, deze had een 20 tal inlanders gezien, welke in de 
richting Bidara wegvluchten. 
Te 18.20 uur werd een aantal gewapende inlanders waargenomen op ongeveer 700 
meter ten Oosten van Maroenda Poelo. Op ongeveer hetzelfde tijdstip werd 
bedoelde kampong uit het Zuiden aangevallen. Deze lieden losten een aantal 
schoten op onze stellingen, hetwelk door enige Brens beantwoord werd waarop 
deze lieden wegvluchtten. De reeds gemelde vijand ten Oosten van de kampong 
werd met mortiervuur op de vlucht gejaagd in Oostelijke en Zuidelijke richting. 
Door de duisternis kon niet worden nagegaan of de vijand verliezen had geleden. 
Bij een later door mij ingesteld onderzoek werden weggeworpen jasjes en rood-
witte vlaggen gevonden. 
Verder vonden er geen bijzonderheden plaats. 
 

Te velde, 7 mei 1946.  De I.O.  II - 4 R.I. De 2e Luitenant, J.M. Lammeree 

 

 
1

e
 cie 2-4RI landt met de L.C.M. en waadt zich naar de kust. 

 

                                                                                      
Ik moet hier ergens tussen lopen.  (Fotocollectie 2x Piet Heems, 1

e
 Cie.) 
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5 en 6.mei '46. Operatie Duck, een actie in het gebied Maroenda Besar, oostelijk van Batavia. 

 

 
Maroenda Besar, ten oosten van Batavia, waar actie Operatie Duck, deels amfibisch uitgevoerd werd. 

 

                                            
Operatie Duck. Foto genomen over de gebouwen waar de Staf lag. (Drie foto’s collectie Rinus Ott, 3

e
 Cie.) 
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Navolgend vijf memoires 

van SMI (Serg. Maj. Instr.) L.W.J. Verbeek van de Support Compagnie. 
 
 
ONS WERK OP JAVA – 1 
Ons Bataljon werd, nadat de verbinding over land tussen Bandoeng en Semarang tot stand was 
gebracht door 2-6 R.I. van de T-Brigade en 2-4 R.l. van de W-Brigade, teruggeplaatst naar een stad in 
de buurt van genoemd punt. Onze opmars was ten einde want 12 uur na onze ontmoeting met de T- 
Brigade werd de order "Staakt het vuren" gegeven. We kregen als taak om genoemde stad en het 
hele gebied daar rondom heen te zuiveren van alle kwade elementen. Dit heel kort over onze taak. Er 
zit nog onnoemelijk veel meer aan vast maar daar wil ik ik het nu niet over hebben. Ditmaal zal ik 
proberen om een van onze dagelijkse patrouilletochten te beschrijven. Daar de toestanden van hier 
in Holland nog niet veel bekendheid genieten moet ik weer beginnen met een kleine inleiding.  
De T.N.I. schijnt het in het bijzonder gemunt te hebben op de Chinese burgers. Deze mensen zijn 
overal waar wij komen uitgeplunderd en vermoord. Hun huizen zijn allemaal platgebrand. In veel 
plaatsen waar wij komen zijn ze meegevoerd bij de overhaaste vlucht van het heldenleger. Wat de 
reden is van deze haat tegen de Chinese bevolking?  Dit heeft veel oorzaken. De Chinezen zijn een 
handelsvolk, van de politiek moeten zij niets hebben. Als er rust en orde is vindt een Chinees  het al 
lang goed. Het is geen wonder dat zij op het ogenblik liever de Hollanders hebben. De Chinezen zijn 
meestal welgesteld door hun handelsgeest. De Javanen, en vooral hier in Midden-Java zijn lui van 
aard en door de dichte bevolking meestal arm. Zij kunnen daarom de Chinezen niet uitstaan.  
De Chinezen hebben ook totaal geen sociaal gevoel, ze betalen hun personeel bijna niets en zetten 
iedereen af. Dan komt er nog bij, dat ze beschikken over uitgebreide gegevens over de samenstelling 
van het leger van de Republiek, de marine en met name en toenaam weten wie er aangesloten was 
bij de verschillende bendes die de omgeving terroriseerden. Dit laatste is een heel sterk argument 
voor de heren Javanen om deze mensen onschadelijk te maken. 
In de stad waar wij gelegerd zijn waren enkele honderden Chinezen ontvoerd. Na een paar dagen 
werken beginnen de gegevens binnen te komen. In de stad, overal worden we beschoten en aan-
gevallen, veelal met automatische wapens. Het is een waar broeinest van verzet. 
Op een avond krijgen we order 2 secties brencarriers en een sectie zware mortieren in gereedheid te 
brengen voor een vroeg vertrek de volgende dag. Bij de stafbespreking blijkt dat we ontvoerde 
Chinezen moeten gaan bevrijden. Deze mensen worden, ongeveer 20 km. naar het zuiden in de berg-
en gevangen gehouden en mishandeld. De orders zijn kort en duidelijk en we duiken gauw onder de 
klamboe want morgen is het vroeg dag. De volgende morgen om 5 uur staat de hele colonne op-
gesteld. Daar klinkt het commando "motoren draaien", het sein voorwaarts wordt gegeven, en daar 
gaan we het onbekende tegemoet. De eerste 5 km rijden we door gebied waar we al meer geweest 
zijn. We komen hele rijen mannen en vrouwen tegen die naar de pasar gaan. Overal gaan de duimen 
omhoog, "djem pol" (goed zo) klinkt het van alle kanten. Opeens stopt de colonne, er wordt door-
gegeven; “versperringen op de weg”. Er worden orders voor beveiliging gegeven. Brencarriers trek-
ken met sleepkabels de bomen weg die over de weg liggen zover als je kijken kunt. Plotseling een 
paar geweerschoten. "Snipervuur, dekken". Nog een paar schoten, we horen de kogels hoog over ons 
heen fluiten. Een bren van ons begint te ratelen, de schutter had een mondingsvlammetje gezien in 
een groepje bomen 100m verder. Nog even wachten, het blijft stil. Geraakt of aan zijn knieën getrok-
ken is de conclusie. Het bomen slepen gaat weer door, 2 uur oponthoud, de jongens zwoegen en 
ploeteren. Eindelijk de laatste boom. Verkenners melden 500 m verder een kapotte brug. Verbaasd 
of ontmoedigd zijn we niet, dit zijn we al gewend. Pioniers naar voren. De brug is grondig opge-
blazen, een gat van een meter of 6 breed en 3 meter diep gaapt ons tegenmoet. Aanpakken jongens. 
De zon staat ondertussen al hoog aan de hemel en het is bloedheet. Na een uur is de brug klaar, 
pracht-prestatie. De jongens kijken bezweet en voldaan toe hoe de zware wagens er overheen rijden.  
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We kunnen er weer overheen. (Fotocollectie 2x Gerard Fictoor, 3

e
 cie) 

 

Een grote kampong ligt voor ons. In een bocht van de weg stoten we op een troepje kerels die 
koortsachtig in de weg aan 't graven zijn. Als ze de eerste wagen zien zetten ze het op een lopen. Ze 
krijgen een paar schoten na, maar het terrein is begroeid en weldra zijn ze uit het zicht. Saboteurs, 
waarschijnlijk gedwongen door de T.N.I.  Pracht van een gat in de weg. Aan beide kanten van de weg 
natte sawa’s. Weer wordt er gezwoegd, na een half uur kunnen we weer verder. Overal is het 
doodstil,  geen mens te zien, we zijn in gebied waar het terrorisme van de republiek nog heerst. We 
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naderen de grote kampong. Rat-tat-tat-tat klinkt het ineens. Automatisch vuur, een Vickers wordt er 
vastgesteld. Niet te zien waar het vandaan komt. Goed gericht vuur, de kogels fluiten over je kop. 
Onze brens geven een spreidvuur af op de rand van de kampong. Nog zwijgt de Vickers niet. "Cup-
decharge granaten op 200 m", klinkt een bevel. Daar gaan ze, na 7 seconden flinke ontploffingen. Nu 
is het stil. Als de bliksem die kampong in om die Vickers te halen. Lukt niet, voor de kampong ingang 
een hoge versperring van spoorrails. Sjouwen maar weer jongens. Voetpatrouille vooruit. De kamp-
ong is helemaal verlaten, niets meer te zien. Enkele huizen worden doorzocht.   
Plotseling vliegt een deur open en een oud mannetje komt naar buiten strompelen. "Tida pasang, 
orang China" (niet schieten, Chinese man) roept hij. De geweerlopen zakken, het mannetje begint te 
huilen van vreugde, hij steekt allebei zijn duimen ophoog. Wij ondervragen hem en het blijkt dat hij 
en z'n vrouw achtergebleven zijn omdat ze niet konden lopen, de rest van de Chinezen is naar een 
kampong 8 km verder gevoerd. Hoeveel? vragen we. Hij dacht 100 mannen, vrouwen en kinderen.  
De beide oudjes worden op een wagen gezet, die inmiddels doorgekomen zijn en voort gaat het 
weer. We geven elkaar al een hand want de weg blijft schoon. Als er nu maar geen mijnen liggen 
want deze mooie weg is erg verdacht. Scherp turen de jongens op de weg. We komen in de buurt van 
de bewuste kampong. Langzamerhand zijn we in de bergen gekomen. De sawa’s lopen trapsgewijs 
naar beneden en omhoog. We passeren ravijnen en holle wegen, de weg slingert langs bergtoppen. 
Onverwachts rijden we een kampong binnen, nog net zien we een stel kerels op fietsen de vlucht 
nemen. Hier en daar in de kampong zien we kerels in uniform wegrennen. De brens beginnen te 
ratelen. Hier en daar valt er een. De kampong wordt snel omsingeld en de huizen doorzocht. Niets te 
zien, alles is gevlucht. Vrouwen en kinderen liggen zoals gewoonlijk allemaal in de sawa’s. Midden in 
een straatje horen we kinderen huilen. We gaan naar binnen en daar zien we een op elkaar gepakte 
menigte, ongeveer 60 Chinese vrouwen en kinderen. Het is ongelofelijk hoe ze in die kleine ruimte 
geperst zijn. Ze huilen van dankbaarheid dat ze bevrijd zijn. Onze armen worden ons van het lichaam 
gezwengeld. Op de vraag waar hun mannen zijn begint het hele koor te jammeren en te smeken of 
we hun mannen ook gaan bevrijden, ze zijn 3 uur geleden meegevoerd naar een kampong verderop. 
Het was schijnbaar al doorgegeven dat wij op komst waren. De wagens die we meegenomen hadden 
werden volgeladen met vrouwen en kinderen en onder bewaking achtergelaten.  
 

                                                                     
De Chinese bevolking wil met ons mee. (Fotocollectie Frans v. Rensch, 3

e
 Cie.) 
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Bevrijde Chinezen.   (Fotocollectie Ernst Schoeman, 4

e
 cie.) 

 

 
Bevrijde Chinezen.   (Fotocollectie Ernst Schoeman, 4

e
 cie.) 

 

Buiten de kampong beginnen weer de versperringen. Barricades van bomen,  grote valkuilen, hopen 
stenen, van alles ligt er op de weg. De jongens zweten en zwoegen en langzaam komen we vooruit. 
Het is bijna geen doen maar het moet, 23 mensenlevens hangen er vanaf. Zouden we nog op tijd 
komen? In de verte zien we tegen een berghelling een kampong liggen. We rijden op een weg, van 
een kant een diepe ravijn en van de andere kant een steile helling. Plotseling rijden we in een 
opgezette hinderlaag. Van alle kanten worden we beschoten. We horen minstens drie mitrailleurs. 
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Nergens geen dekking, alleen onder de wagens en in de carriers. Het is een herrie als een oordeel, al 
onze brens ratelen. Het vuur komt hoofdzakelijk uit de kampong aan de overkant van het ravijn. 
Onze 2 inch mortieren en cup-decharge geweren beginnen te knallen. We zien ze netjes op een rij 
inslaan aan de overkant. Even is het stil. Verkenners melden een kapotte brug om de bocht van de 
weg. Een geweldig groot en diep gat, in de diepte zien we een kleine kali. Dit valt niet meer te 
repareren vandaag. Weer beginnen de automatische wapens te ratelen van de overkant, nu van 
andere punten. ‘Zware mortieren in stelling’, klinkt een bevel. Nog geen drie minuten later horen we 
de eerste granaten inslaan aan de overkant. Nog een stuk of tien volgen er en dan is het volkomen 
stil. Het resultaat is nog niet waar te nemen. Zelf hebben we een gewonde, een knieschot.  
 

 
De zware 3-inch mortieren in actie. (Fotocollectie Rinus Ott, 3

e
 cie.) 

 

Er is al een sterke voetpatrouille samengesteld en ze zijn al over de resten van de brug aan het 
klauteren. Over de brug gekomen wordt in looppas de kampong omsingeld. Doorzoekingsafdeling er 
in. Het is er doodstil. Alles is verlaten, niemand te zien. Overal zien we bloedsporen, we snappen er 
niets van. Hoe hebben die kerels zo gauw die gewonden en doden weg gekregen en dan die zware 
mitrailleurs? We vermoeden dat het Banteng Hitam is geweest, hier en daar vinden we een zwart 
petje met een zwarte stierenkop erop geborduurd. Banteng Hitam is Zwarte Stier. Uit deze bende zijn 
afdelingen cavalerie geformeerd die zich op hun zwarte bergpaardjes vliegensvlug verplaatsen.  
 

 
Embleem van de Banteng Hitam (collectie Piet Heems, 1

e
 cie.) 

 

De huizen worden doorzocht, ditmaal is de buit beter. 12 klewangs komen te voorschijn, ‘n karabijn 
zonder grendel, 4 dubbelloops jachtgeweren en kisten vol Engelse munitie. Ergens in een huis vinden 
we een jongetje die in een donker hoekje zit te bibberen. We ondervragen hem, hij weet niets. Ze 
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weten hier nooit iets. Toen we dreigden dat we hem mee zouden nemen wist hij ineens een hele-
boel. De Chinezen had hij gezien, 30 man, ze waren om 2 uur doodgeschoten. Het antwoord van ons 
was weer heel stel heel onparlementaire uitdrukkingen die ik maar niet zal beschrijven. De jongen 
zou wijzen waar het was. Hij bracht ons ongeveer een kilometer verder en bleef onder een boom 
staan waar een pas gedolven gat zichtbaar was. We verkenden eerst de omtrek en zetten een paar 
posten uit. De hele omtrek is verlaten. Om de achtervolging in te zetten is het te laat voor geworden 
we zullen ze wel een keer vinden, ontsnappen doen ze ons niet. We hebben het gat opengemaakt en 
daar lagen ze, 23 in getal, vreselijk verminkt. Een rilling van afschuw gaat ons over de rug. Dit is de 
‘Merdeka’ van de Republiek, onschuldige mensen afslachten. Hoe ze gedood zijn kunnen we niet 
zeker vaststellen.  
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Drie fotos uit collectie Frans Weterings, Kpt. 1

e
 Cie. 

 

Wel kunnen we constateren dat de lijken kogelwonden hebben, granaatwonden en blauwe striemen. 
Het verloop is ons allang duidelijk, we kennen de oosterse wreedheid van de heren. Het jongetje was 
helemaal niet onder de indruk,  hij heeft zulke wreedheden jarenlang al aan moeten zien. We zijn 
snel teruggegaan, ieder met zijn eigen gedachten. We zijn te laat gekomen. Hadden we misschien 
nog niet harder moeten werken? We hadden harder kunnen rijden. Maar het mijnengevaar dan!?  
Je gedachten tollen doorelkaar. We hadden dit, we hadden dat, nakaarten helpt niets.  
De tonelen, toen het droeve nieuws aan de vrouwen verteld werd, zijn niet te beschrijven.  
Op de terugtocht vielen nog een paar sniper schoten, niet de moeite. De jongens waren ook te moe 
om er op af te gaan. Toch blijven we waakzaam want meestal liggen de heren nog wel een hinder-
laagje op de terugweg. Doodmoe komen we thuis. De jongens eten een beetje, drinken veel en rollen 
meteen in bed. Na 2 minuten zijn ze bewusteloos. Morgen is het weer hetzelfde werk en de dag 
daarna weer, wekenlang gaat dat al zo door. Wapenstilstand noemen ze dat. 
In onze Compagnie sneuvelden in de tijd van de wapenstilstand 3 man. Nog steeds ziet de wereld 
niet met welke schurken wij hier te doen hebben. Arm volk dat door zijn eigen zonen geterroriseerd 
word. De ellendige toestanden die wij dagelijks zien in deze gebieden doet ons volhouden. Deze 
mensen moeten geholpen worden. Ik hoop dat dit sobere verslag er toe zal bijdragen dat deze 
mening ook doordringt in Holland. 

Serg. Maj. L.W.J. Verbeek, Supp. Cie. 2-4 R.I. Sept. 1947 

 
Vervolg uit een dagboek 
 

Woensdag 13 Augustus 1947, - Batang. Actie!  
Doel; bivak beveiligen en Chinezen ophalen. Om 08.00u met het peloton op de truck, voorop een 
pantserwagen, richting zuiden en daarna oostwaarts en contact maken met de 2e Cie. Het terrein was 
bloedje-link, en ja hoor, de pantser kreeg en beantwoorde vuur. Waar het terrein iets beter werd, en 
nadat we eerst een hoofdkwartier van de TRI door gesnuffeld hadden, konden we weer op de auto. 
Bij Bandar ontmoetten we de 4e Cie, die net voor ons daar gekomen was en een hoofdkwartier van 
de tegenstanders zuiverde, buit; karabijn, revolvers, klewangs en 2 oude jachtgeweren. We trokken 
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gezamenlijk verder, de 2e Cie. tegemoet, de versperringen waren van dien aard dat we niet verder 
konden, we keerden dus terug naar Bandar om nog eens goed naar wapens te doorzoeken. Ik had 
het geluk om in m’n eentje een bergplaats te ontdekken waarin, munitie, revolvertassen, 4 klewangs, 
putties, helmen enz. Gelukkig kwam er voor mij gauw hulp, zodat we veilig alles konden door snuffel-
en. En weer; in een achterkamer vonden we het in de grond begraven archief van de Republikeinse 
politie van Pekalongan. We laden zoveel mogelijk Chinese vrouwen en kinderen op, je beleeft dan 
een aardig toneeltje. Ze willen de gekste dingen meenemen, kamferballetjes en weegschalen.  
De mannen moesten maar naar de grote weg tippelen. ’s Middags om 17.00u waren we thuis, de 
Chinezen werden naar Pekalongan vervoerd. Van de 2e Cie hoorden we dat ze vuur hadden gehad, 
één gewonde met ’n schot in het dijbeen. Uit een tamelijk groot plaatsje namen ook zij vrachtauto’s 
met Chinezen mee, ’s avonds laat reden nog auto’s vol met Chinezen voorbij.  
 
Donderdag 14 Augustus 1947, - Batang. Een sterke gepantserde patrouille wilde nog 23 Chinezen 
ophalen die gisteren niet meer mee konden. Na lang zoeken vonden we ze, rechtopstaand begraven. 
Vooraf waren die mensen met granaten bekogeld en gemitrailleerd, toen begraven. De gewonden 
werden dus ook nog levend begraven. 

Uit Dagboek ‘Kembar op Java’ van Frits Sauer, 3e cie. 

 
Vervolg uit een ander dagboek 
 

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 4e compagnie eerst oost en dan zuid op ons aan met 1 scoutcar. De scoutcar ging voor-
op, wij op de auto er achter.  
 

 
De scoutcar voorop.   (Fotocollectie Gerrit Snieder, 3

e
 Cie.) 
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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 opge-
vallen, ten eerste dat de Javaan zijn sawah zo langs de hellingen laat slingeren dat het zuivere trap-
pen 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 alle-
maal 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. 
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. 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.  

 
 

 
Bengaalse ossen met Javaanse wagens.  (Fotocollectie Joop Rekers, 3

e
 Cie.)   
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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 sectie-
commandant 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 
4e 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 4e comp. 
Dolblij vervolgden deze mensen hun weg. Later bleek dat de 4e compagnie de gevangenis 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 (hulpje) 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 4e 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 4e compagnie voor-
op. 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 kapal-
bomen 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 2e 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 ver-
dwijnen. Daarom gaat een van de jongens met hem mee de kampong in en komt alleen terug, meelij 
is niet nodig.  
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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. 
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 ver-
trek 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 dwars-
weg. Daar staan al veel Chinezen. “Ida laki sanu”, is de vraag. “Ada”, er zijn dus nog Chinezen verder-
op. 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. 

Uit Dagboek ‘Lust jij nog Peultjes’ van Cor Groot, 3e cie. 
 
ONS WERK OP JAVA -2 
Nog steeds zitten we in een stad ergens op Midden-Java. Vandaag hebben we rust, tenminste, we 
hoeven niet op actie. Van deze gelegenheid moet gebruik worden gemaakt om al het materiaal en 
wapens grondig na te zien. De hele morgen wordt er gewerkt en hard gewerkt. Dagenlang zijn de 
brencarriers in touw geweest zonder dat er kans was om de noodzakelijkste reparaties te verrichten.  
De koperen ploert brandt onbarmhartig op de blote ruggen van de jongens. Alles wordt gecontrol-
eerd en nagekeken. Na een paar uur zie je een stel glimmende gezichten! Van alle kanten besmeerd 
met vet en olie. Voldaan kijken ze naar hun car en zeggen: "Majoor, hij loopt weer als een gesmeerde 
naaimachine”.  Meteen er achter, "Kunnen we nou aan ons knieën trekken Majoor?". Even later rent 
het hele koor naar de mandikamer en wordt je getuige van een compleet waterballet.  De knapen 
houden nog steeds de stemming erin. Het is gewoon een wonder na alle ondervonden teleurstelling-
en en moeilijkheden. Als er gewerkt moet worden zijn ze allemaal present. Vanmorgen nog een 
staaltje, een van de Jongens was op ziekenrapport geweest, een gemene ontsteking aan zijn voet. 
Had lichte dienst gekregen en mag niet lopen. Hij zit in een carrier, bij de motor en poetst. “Jij hebt 
toch lichte dienst?". Ja Majoor, maar ik loop niet, ik heb zittend werk en anders moeten de jongens 
van deze wagen langer werken dan de anderen. Morgen wil ik ook mee op actie, zittend kan ik ook 
wel schieten!" We zullen wel eens zien, zeg ik weglopend. Zuiver kameraadschap, want zo gebrand 
zijn ze niet op die acties. 
Het is etenstijd geworden. De kok heeft een oude autotoeter gevonden en blaast daar een eentonige 
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mars op. Een stel giechelende baboes gaan brood en thee halen. Ter afwisseling krijgen we vandaag 
leverpastei als beleg. Een dag leverpastei, de andere dag vis. Er zijn nog steeds bezorgde moeders en 
vrouwen die in pakketjes sardines en leverpastei sturen. Wij bidden u, spaar ons. We schrijven dan 
toch naar huis, de sardines en de leverpastei waren heerlijk. Maar er wordt niet achter geschreven; 
‘om te ruilen’. Je ziet de jongens iedere dag de poort uitschieten met die bewuste blikjes. Ze gaan 
dan toekarren (ruilen).  Je ziet ze terugkomen, beladen met fruit en eieren. Dan een paar bakstenen, 
‘n sigarettentinnetje met benzine en klaar is het comfoortje. Ieder bakt zelf zijn eitjes, wat eieren 
betreft is het hier een paradijs. In Bandoeng kostte een ei 'n gulden hier 10 cent. Maar ja, in Ban-
doeng kregen we nog eens af en toe aardappelen en hier helemaal niet. We eten niets anders meer 
als rijst. Zelfs de slankste jongelingen hebben een rijstbuikje. Of zou het komen van de eieren?  
In ieder geval zien de jongens er over het algemeen goed uit, het is wel eens slechter geweest.  
Na het eten gaan de meesten naar de passar (markt), het is daar heel interessant. In Holland op de 
markt krijg je van allerlei luchtjes onder je neus, maar dat kan het nog niet halen bij hier, soms moet 
je gewoon je neus dichtknijpen. Een bonte mengelmoes van mensen. Je ziet de meest fantastische 
kledingstukken, of helemaal geen kleding, komt ook veel voor. Van allerhande voor ons onbegrijp-
elijke lekkernijen worden er verkocht. De jongens neuzen eens rond, vragen van alles in een raar 
mengelmoesje van Hollands-Maleis. Ze vloeken een Chinees, die veel te duur is, uit in onvervalst 
Hollands. De Chinees denkt dat we vol bewondering zijn voor z’n koopwaar en blijft beminnelijk 
glimlachen. Schoenen en allerlei leerwerk kun je hier goedkoop krijgen. Ook sigaren en tabak zijn niet 
duur. Dat is ook zo’n beetje alles wat goedkoop is. De jongens willen een lapje stof of een gebatikte 
sarong kopen voor thuis. Er wordt druk gehandeld en afgedongen en als ze er een paar gulden af 
gekregen hebben kopen ze. De Chinees lacht want hij heeft een goede dag, meestal heb je nog de 
helft teveel betaald. Zo gauw mogelijk wring je je weer uit de drukte want van die bonte kakelende 
menigte wordt je gek. Het is ook wel enigszins een vieze bedoening.  
 

 
Passar te Doro  (Fotocollectie Rinus Ott, 3

e
 Cie.) 

 

Nog steeds zie je bij de mensen het stempel van de Republiek. Een groot gedeelte is uitgemergeld en 
loopt in lompen, de kinderen helemaal naakt, vol met tropenzweren, schurft enz. Het is een vreselijk 
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gezicht. De Rode Kruis teams met de Hollandse verpleegstertjes hebben hier een haast bovenmens-
elijke taak. ‘s-Morgens bij de polikliniek zie je 100-en van die stakkers staan om geholpen te worden.  
 

                                                                
Rode Kruis-post.   (Fotocollectie Rinus Ott, 3

e
 Cie.) 

 

De zusters staan dagen, weken achter elkaar die vieze schurftgevallen in te smeren, grote etterende 
tropenzweren schoon te maken, verbanden leggen tot in den treure. Wij hebben een groot respect 
voor deze dappere Hollandse meisjes die vlak achter de troepen aan hun werk doen. En wat voor 
werk. Ze hebben een zeer groot aandeel in ons streven om het vertrouwen in de Hollanders terug te 
brengen. Dit praatje is een allerhande geworden. Doet er niets toe. Het gaat om de indrukken en om 
de mensen in Holland een onopgesmukt beeld te geven van het doen en laten van de jongens. 
's Avonds zitten de jongens te schrijven of te lezen, als er tenminste wat te lezen valt. Oude kranten 
zijn er meestal wel, en een beetje geïllustreerde tijdschriften. Boeken heel weinig. Die er zijn hebben 
de jongens meestal hier of daar gevonden en wat je hier vindt is niet veel soeps. Wij zijn in het geluk-
kige bezit van een radio en we hebben ook stroom. Dit is een groot voorrecht want de Compagnieën 
die buiten de stad liggen hebben die luxe niet en moeten zich behelpen met een kaars of olielampje. 
De post komt binnen. De jongens verdringen zich allemaal voor de deur van het bureau waar de post 
word uitgezocht. Snel wordt alles uitgedeeld. Gelukkige en teleurgestelde gezichten, niemand hoor je 
meer. Degenen die een brief hebben duiken ergens in een hoekje om hem te lezen. Die niets hebben 
kruipen maar onder de klamboe en trachten te slapen. Dit is het teerste punt bij de jongens, de post. 
Post van thuis, even in Holland. Iemand kan zich voorstellen hoe groot de teleurstelling is als je geen 
brief krijgt. Dagenlang is er met zo'n knaap geen goed garen te spinnen. Op het ogenblik is alle post 
die je krijgt bijna een maand oud. Dit steekt ontzettend en zwaar wordt er gekankerd. Het kan mis-
schien niet anders maar een soldaat wil dat niet inzien en kankert. 
Om 9 uur ongeveer komen de orders voor de volgende dag. “Sectie brencarriërs om 6 uur vertrekken, 
verkenning van die en die weg”. Dan nog meer bijzonderheden. De orders worden bekend gemaakt. 
Commentaar is: “Jongens morgen weer een bloedlink karweitje”.  Alles duikt in bed en droomt wel-
dra van thuis, van Holland. 

Java, 22 September 1947.    Serg. Maj. L.W.J. Verbeek, Supp. Cie 2-4 R.I. 
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ONS WERK OP JAVA -3 
Het is ‘s-avonds 10 uur. Er heerst rust in ons kamp. De dubbelpost patrouilleert heen en weer.  
Eentonig en hard klinken hun stappen in de stille tropennacht. Zullen de jongens de hele nacht 
kunnen slapen?  Of zou een of andere bende het weer noodzakelijk vinden om ze uit hun slaap te 
halen. Ik zit nog wat te mijmeren over de afgelopen dag en duik dan ook onder m’n klamboe. Na een 
minuut of 10 hoor ik haastige stappen buiten. De regelmatige stappen van de wachtposten zijn 
onderbroken. ‘Daar zal je het weer hebben’, denk ik. De wacht komt melden; “grote vuurgloed zicht-
baar in Zuidelijke richting, schat het 5 km ver”. Zijn die verd.... kerels weer aan het fikken geslagen. 
We kijken op de kaart. Ja, dat moet kampong L. zijn. Laat maar branden, we zullen morgen wel gaan 
kijken. "Wat verbrand, verrot niet”, zegt de wachtpost wijsgerig. De volgende morgen komt de 
opdracht: ”Sectie carriers, weg verkennen via kampong L. tot kaartpunt dat". De jongens maken alles 
klaar en kijken nog even hun karren na. Er mag niets aan mankeren want de streek waar we nu naar 
toe gaan kun je beter niet blijven staan met een kapotte wagen. "Alles klaar?  Motoren draaien, 
voorwaarts!" Daar gaat het spul. De achterblijvenden steken hun duim omhoog en geven door 
allerlei gebaren te kennen dat we er maar flink op los moeten rammelen.  
Drie tanks ketjil (zoals Radio Djokja ons noemt) snorren over de weg. Na een km of 4 draaien we een 
zijweg in. Nu uitkijken jongens. Alles duikt onder in de wagens. Scherp turen de jongens naar alle 
kanten. We kennen deze buurt, hier hebben we al eens meer een flinke dot vuur gehad. De weg is 
goed, geen versperring te zien. Deze weg is al tweemaal geruimd, honderden bomen liggen langs de 
weg. We rijden verschillende kampongs door. Waar zijn de bewoners?  Vorige keer waren deze 
kampongs toch bewoond? Doodstil is het overal, er is geen levend wezen te zien. Dit is geen goed 
teken, meestal zijn er dan peloppers in de buurt. We komen in de buurt waar het gisteravond 
gebrand heeft. Het is de bewuste kampong L. Bij een bocht wordt even gestopt. Even verkennen, 
niets te zien. Langzaam rijden we verder de kampong in. Er zijn een heel stel grote stenen huizen 
uitgebrand, allemaal eigendom van Chinezen. Rokende puinhopen anders is er niets te zien. We 
vertrouwen het niet, er zit onraad in de lucht.  
 

                                    
Bandar, Actie! Achter de Vickers, Sgt. C. v.d. Bosch en op de Jeep Kpt. Anton Tap. (Foto-coll. C. v.d. Bosch 3

e
 Cie.) 

 

Waar blijven jullie, helden van Soekarno? We worden beloerd dat voelen we allemaal maar er ge-
beurd niets. Gespannen zitten de jongens te turen. Deze spanning van dreigend gevaar beleven we 
nu al twee maanden lang. Kan iemand zich indenken hoe afmattend dit is?  Is het een wonder als de 
jongens geestelijk afknappen?  Niet veel zenuwgestellen zijn hier tegen bestand. 
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We rijden weer verder de kampong uit. Niemand werkt er op de sawa's. De bevolking verwacht dat 
er geschoten zal worden en ze liggen plat achter de dijkjes. Nog steeds gebeurt er niets, het is 
vreemd, zelfs geen sniper laat zich horen, De weg is nog steeds schoon. Dit hebben we nog niet 
meegemaakt. Zou er nu werkelijk niets aan de hand zijn of zijn we bezig in een hinderlaag te rijden?  
Met een vaartje van 10 mijl draaien we door. Daar zien we ineens een kapotte brug voor ons. We 
minderen vaart, de verkenningswagen rijdt door om te kijken. Plotseling een ontzettende explosie.  
Acuut staan we stil en zijn ademloos. Een grote stofwolk voor ons. De verkenningswagen is op een 
mijn gelopen. Ontzet kijken we toe. De stofwolk trekt een beetje op en meteen daarop begint het 
van alle kanten te ratelen. De kogels fluiten van alle kanten over ons heen. Dus toch een hinderlaag, 
wat een sloebers. Even staan we star, dan ineens een paar vuurbevelen. De eerste bren begint 
meteen te knallen en daarna allemaal. “Direct naar voren de eerste wagen”. Daar zien we er een met 
een bebloede kop uitspringen. De wagencommandant komt achter hem aan, die leven gelukkig nog. 
Als we er naar toe gekropen zijn blijkt de chauffeur ook wonder boven wonder ongedeerd. Hij heeft 
alleen een opstopper in z‘n rug gehad. De vierde man ligt nog in de wagen en is verdoofd. Het blijkt 
dat hij met z'n hoofd op de rand van de wagen is geslagen en heeft een gapende wond in z'n 
voorhoofd. De eerste man zit vol met scherven, in z’n hoofd en in zijn rug. Intussen knalt hij er alweer 
met zijn bren op los terwijl het bloed hem in de ogen loopt. De carrier is totaal in de prak, die zullen 
we achter moeten laten. Onder dekking van drie brens wordt er snel alles uitgehaald. Plotseling  
horen we een nieuw geluid van de tegenstander . Een 2cm kanon. Ze schieten dwars door de dikke 
pantserplaat van de carrier heen.  Dat wordt lelijker. De man met de hoofdwond begint zijn geweer-
granaten als een razende af te schieten. Dat is vakwerk, ze vallen prachtig en het wordt waarachtig 
stil. Het is wel hard maar we moeten terug, we hebben geen verbinding met de hoofdpost en die 
gewonden moeten naar huis. De wagens worden gedraaid. Terwijl dat gebeurd krijgen we opnieuw 
zwaar vuur, nu van dichterbij. Weer ratelen onze brens als razenden, we zien nu waar het vandaan 
komt. Ik zie een paar kerels van een dijkje af rollen. Nu weten we dat we raak schieten. Nog een paar 
granaten er heen en dan gaan we rijden. Ontzettend spijtig maar met twee wagens en 2 gewonden 
kunnen we weinig uitvoeren. Doodjammer dat er geen infanterie bij is. We horen nog een paar keer 
het pantserkanonnetje. Dan zijn we buiten bereik. De gewonden worden al rijdende zo goed en 
kwaad als het gaat verbonden. Ze hebben tamelijk veel bloed verloren. Met een 25 mijls vaartje gaat 
het terug. We rijden de hoofdpost binnen. Alles rent naar buiten. Terwijl we uitstappen staat de 
Comp. Commandant te tellen. Zijn gezicht klaart helemaal op als hij 12 man telt. Het regent vragen. 
“Even wachten jongens, eerst de gewonden verzorgen”. Toevallig is er een gedeelte van een Rode 
Kruis-team ter plaatse. De jongens worden direct door de verpleegsters behandeld. Nu beginnen de 
jongens los te komen. De zusters schrikken een beetje van de gepeperde uitdrukkingen die er rond 
vliegen. Bij ons dapper brenschuttertje komt de reactie in de vorm van een huilbui. Een beetje ver-
baasd en medelijdend kijkt de zuster naar hem. Laat hem maar even gaan zuster, u had hem straks 
eens moeten zien, een prachtkerel!  We zien een peloton infanterie uitrukken om de kerels op te 
sporen. Succes jongens, breng vooral dat 2 cm kanon mee anders kunnen wij wel op het dak gaan 
zitten met onze carriers. Weer zit er een patrouille op, een van de velen. Hoeveel zullen er nog 
volgen? Als bijzonderheid kan ik nog vermelden dat later bleek dat we 10 doden en 8 gewonden bij 
de tegenpartij gemaakt hadden. Nog steeds is het wapenstilstand. We komen alleen in het door ons 
afgebakend gebied. Wij vragen ons af of de wereld blind is. Waarom moeten er mensen een oordeel 
vellen over de toestand hier, mensen die duizenden kilometers hier vandaan zitten. Worden onze 
rapporten dan niet geloofd? We hopen dat aan deze toestand zo snel mogelijk een einde komt. 
Dagelijks kost het meer slachtoffers. Djokja gaat door met zijn ophitserij en veel onschuldigen 
worden er de dupe van. Wij weten dat we voor een rechtvaardige zaak strijden. Dagelijks zien we de 
goede resultaten van ons werk. Langzaam keert de orde en rust terug. De mensen zijn na de jaren-
lange terreur nog een beetje schuw, maar weldra gaan ze met gelukkige gezichten weer aan het 
werk. Ze weten dat de belanda’s hun goed zullen behandelen en ze weer zelfstandig kunnen werken 
en handelen. Daarom werken wij door en geven de moed niet op.  Wij ons best, God de rest.  

Java, 1 October 1947.   Serg. Majoor L.W.J. Verbeek, Supp. Cie 2-4 R.I. 
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ONS WERK OP JAVA -4    
Dit keer zal ik eens niet vertellen over een van onze patrouilles anders zou u denken dat onze dienst 
uit niets anders bestond. Maar zo eentonig is het niet, we hebben altijd variatie genoeg.  Alleen rust 
wordt ons heel weinig toe bedeeld. In deze omstandigheden is het misschien wel goed, want zo 
gauw als er rust gegeven wordt, moet er automatisch ontspanning zijn, en die is er niet of heel wei-
nig. De ontspanning hier in de stad bestaat uit eenmaal per week bioscoop waar films vertoond 
worden die we in onze Bandoeng-tijd reeds 2 of 3 maal gezien hebben. 
Ik heb al verschillende berichten in de Nederlandse kranten zien staan dat er duizenden boeken en 
tijdschriften naar ons verzonden worden. Tijdschriften krijgen we voldoende, maar boeken heb ik 
nog nooit gezien. Als er ergens een fout zit, weet ik niet, maar het feit bestaat. Sommige Pelotons of 
Compagnieën zijn in het gelukkige bezit van een radio. Degenen die in de stad zitten hebben daar 
plezier van maar op de buitenposten is geen elektriciteit en een accu is nu eenmaal een artikel wat 
niet te krijgen is. Met de accu’s van de wagens moeten we heel voorzichtig zijn, dus die mogen we 
zeker niet gebruiken voor de radio. Sommige onderdelen hebben benzinemotoren voor stroom-op-
wekking, wij niet. In ons heel Bataljon is er zegge en schrijven één, en die is van de verbindings-
afdeling. Maar we hebben benzinevergassers, misschien kent u ze ook? Een uur licht en drie uur geen 
licht. Kousjes zijn er niet te krijgen. We prefereren daarom petroleumlampen en kaarsen die in heel 
beperkte voorraad verstrekt worden.  Je moet van allerlei acrobatische toeren uithalen om daar een 
brief bij te schrijven. 
Op het ogenblik is de regentijd begonnen. De jongens op de buitenposten liggen veelal in kampong-
hutjes die bij een flinke regenbui bedenkelijk beginnen door te lekker. Buiten is het overal een grote 
moddertroep. Het is een hopeloze baan om het materiaal een beetje schoon te houden. Veel 
gelegenheid is er ook niet voor, want iedere dag moeten de gewone patrouilles en beveiligingen 
gereden worden. Daarna hebben de jongens of wacht, of een nachtelijke hinderlaag. Bij een nachte-
lijke hinderlaag moet je meestal 5 tot 8 uur doodstil in het terrein liggen (nu meestal in de modder). 
Als de inlichtingen goed zijn wordt er bij zo’n hinderlaag wat gevangen, maar 6 van de 10 keer zie je 
de hele nacht niets als sterren, vuurvliegjes, katten en honden en soms zelfs wilde varkens. 
Er is niet altijd actie, niet altijd iets te schieten. Er zijn dagen, weken dat er geen schot valt. Alleen het 
dagelijkse sleurleven is er dan en drukt in zijn volle zwaarte op je. Maar verslappen kunnen we niet 
want altijd loert het gevaar, het is steeds om je heen, dat weet je. Van een front is geen sprake, 
overal en in iedere kampong zijn ‘orang djahats’. Ongeregelde benden noemt men dat, maar ze zijn 
nog beter bewapend als het Republikeinse leger. Meestal zijn het officieren van de T.N.l. of A.L.R.I. 
die deze guerrillabenden vormen en er ook de leiding van hebben. Deze officieren hebben daar in de 
meeste gevallen opdracht voor gekregen uit Djokja. Hun spionnen en actieve leden zitten overal, ze 
werken zelfs bij ons als koelie of nemen dienst als vrijwilliger bij de Alg. Politie. Je kunt niemand ver-
trouwen, overal is het gevaar om een mooie golok of kris in je rug te krijgen. Nu wordt natuurlijk in 
doorsnee niet zoveel gelet of gedacht aan deze dingen, anders zou je geen leven hebben. We lopen 
hier in de stad of in de kampongs gewoon rond, alleen steeds gewapend, dat vergeet niemand. Van 
de andere kant zien we ook de resultaten van ons werk. Het gros van de bevolking is blij dat we er 
zijn en werkt hard mee aan de wederopbouw en het herstel van het normale leven. Steeds meer 
ondernemingen beginnen weer te draaien en produceren weer volop. Alle sawa’s worden weer 
bewerkt, de hele vissersvloot vaart weer dagelijks uit, de Pasar (markt) breidt zich gestadig uit. De 
prijzen van de meeste artikelen dalen. Waar voor een maand terug nog naakt en in vodden bedekte 
gedaanten rondliepen zie je nu steeds meer vrolijk gekleurde baadjes. Textiel is erg schaars, de 
hoeveelheid die binnenkomt is lang niet voldoende om zelfs aan de noodzakelijkste behoeften te 
voldoen. Maar er wordt aan gewerkt, en de vooruitgang is te zien. Er is ook nog een gedeelte van 
mensen die hun nieuwe kleren niet durven te dragen bang dat ze beschuldigd worden met de 
Hollanders samen te werken. Dit zijn de mensen van de buitenkampongs. In de kampongs welke niet 
onder ons onmiddellijk bereik liggen zijn de mensen nog een beetje schuw. Zij worden ook geregeld 
bedreigd met de dood door de guerrillabenden, als ze met de Hollanders samen zouden werken. 
Verschillende door ons aangestelde dessahoofden zijn op deze wijze al vermoord. Voor deze mensen 
is het ontzettend moeilijk, zij zitten tussen twee vuren in. Zij willen liever met de Hollanders samen 
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werken maar dan worden zij door de benden vermoord. Ik heb respect voor de moedige dessa-
hoofden die heel alleen en ongewapend dóór-werken aan de wederopbouw, alle bedreigingen ten 
spijt. Wel gebeurd dit: als een dessabestuur samengesteld is, en de dessapolitie is aangewezen, en 
wij er van overtuigd zijn dat ze te vertrouwen zijn, dan worden deze mensen direct bewapend.  
Ze gaan dan zelf aan het werk om de misdadigers op te sporen en meestal met de beste resultaten. 
Dit is een beetje een gemengd verhaal geworden, uit allerlei dingen heb ik een kleine greep gedaan. 
Ik hoop dat dit krabbeltje er weer toe bij zal dragen dat u een juist en onvervalst beeld krijgt van ons 
werk en de toestand op Midden-Java. 

Ergens op Java 22 Oct. ’47.    Serg. Maj. L.W. J. Verbeek, Supp. Cie. 2-4 R.I. 

ONS WERK OP JAVA - 5 
Deze keer heb ik een heel vreemd verhaal voor u. Het is weer een verslag van een patrouille. Het ver-
slag is vreemd en ongeloofwaardig, zo zelfs dat we vreesden ons belachelijk te maken als we het 
vertelden aan onze eigen jongens. Doch woord voor woord is waar en kan bevestigd worden door 14 
paar oren die het opgevangen hebben. 
 

 
Gedeelte van het detachement Bandar bij verhuizing. Brenpost ‘Groot Slem’  (Fotocollectie Cor Groot, 3

e
 cie.) 

 

Het gebeurde op buitenpost Bandar een post die ± 6 km van de stad, aan de voet van de bergen ligt. 
Tussen de stad en deze post is niets, ik bedoel, er liggen geen militairen. De kampongs rondom de 
post zijn verlaten, de mensen zijn allemaal naar de stad getrokken. Het is er stil en eenzaam.  
Het grootste gedeelte van het dorp is uitgebrand, als gewoonlijk allemaal huizen van Chinezen. In de 
enkele overgebleven huizen legert het detachement. Er is geen licht. Water wordt opgevangen uit 
een bergstroompje. Sinds de regentijd begon is het overal een modderboel en alles ziet er triestig uit. 
Hier zitten deze jongens al twee maanden onafgebroken, en hoelang nog? Het kamp is meerdere 
malen aangevallen door ongeregelde benden. Ons gebied strekt zich nog ongeveer 10 km verder uit 
maar dat is allemaal onbegaanbaar bergterrein, een uitstekende schuilplaats voor de schurken, waar 
ze dan ook betoel (echt) gebruik van maken. De laatste weken worden de heren zo brutaal dat ze 
handgranaten in het kamp werpen. De jongens zijn vermoeid van te weinig slaap en de zware pat-
rouilles, dag in dag uit door het zware bergterrein. Op een van de patrouilles werden 4 man van de 
tegenpartij op heterdaad betrapt bij het slopen van een brug. 
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Het zware bergterrein in de  omgeving Bandar.  (Fotocollectie Chris Smits, 3

e
 cie.) 

 
Een van de vier viel door de mand en vertelde wat hij wist. Er waren volgens hem speciale troepen 
aangekomen uit Djokja, met de opdracht om Hollandse kampen aan te vallen, bruggen te vernielen 
en te ondermijnen, voedsel in beslag te nemen wat naar de Hollanders ging en te vervoeren naar het 
eigen gebied. Wat de man vertelde klopte precies, dit gebeurde dagelijks gedurende de laatste 
weken. In het kamp kwam de order “verscherpte waakzaamheid”. De jongens zitten in spanning, ze 
weten dat de aangekondigde troepen geen weglopers zijn en meestal zwaar bewapend. Het zijn goed 
afgerichte troepen onder leiding van Jappen. Bij de laatste aanvallen hadden de jongens zich al 
verbaasd over de hardnekkige tegenstand. Er worden een stel nieuwe versterkingen aangelegd, 
bomen en struiken worden gekapt voor een ruim schootsveld. De nacht daarna kwam er werkelijk 
een aanval. Heel tactisch opgezet, goed te merken dat er een uitstekende leiding bij was. Er werd 
vlak bij de kwartieren een handgranaat gegooid. Door de ontploffing werden alle jongens wakker en 
vlogen naar buiten in de alarmstellingen. Daar was op gewacht, want terwijl dat gebeurde werd er 
van twee kanten zwaar vuur afgegeven, niemand getroffen gelukkig. De heren lagen goed opgesteld 
want er was geen mondingsvlammetje te zien. Er werd door ons een halve cirkel van mortiervuur 
gelegd, tegelijkertijd gaven de brens een laag spreidvuur af. Daarop werd het stil. Aanval afgeslagen, 
we konden weer naar bed gaan. De volgende morgen werden er twee doden met geweer gevonden, 
die hadden ze zeker niet mee kunnen nemen, wat anders wel hun gewoonte is. 
Naar aanleiding van deze aanval volgde de bovengenoemde merkwaardige patrouille. De volgende 
dag trok er een peloton op uit om te trachten de bende te vinden. Volgens inlichtingen moesten ze in 
een kampong  6 km. ten oosten van ons zitten. Er vertrok een Luitenant en 14 man. Dat was het hele 
peloton op dat moment. Een peloton wordt er niet sterker op als het al ruim drie maanden in actie is. 
De paden waren modderig en glad. Langzaam zwoegden de mannen voort. Een bren weegt 10 kilo, 
maar na 5 km van dit terrein lijkt het of je 50 kilo op je nek hebt. De tas met brenmagazijnen is nog 
zwaarder. De zon stond hoog aan de hemel te branden. Het zweet stroomde met straaltjes van de 
gezichten. De spanning was op die gezichten te lezen. Het was daar een ideaal oord voor hinder-
lagen. De weg liep langs hoog gelegen kampongs, langs diepe ravijnen, kale stukken sawa waar 
nergens geen stukje dekking te vinden was. 
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Bandar, patrouille doorwaadt een kali.   (Fotocollectie Joop Rekers, 3

e
 cie.) 

 

Behoedzaam gingen de verkenners vooruit, links en rechts kijkend in iedere boom en struik. Weer 
naderden ze een kampong. De weg liep langs een open stuk sawa, aan de linker kant een laag dijkje 
en daarachter een kali. De kampong ligt hoog en vormt een natuurlijke vesting. De verkenners 
bekeken de situatie maar dat was niet meer nodig. Ineens begon er een automatisch wapen te uit de 
rand van de kampong ratelen. Alles zocht dekking lange het dijkje. De verkenners kropen terug naar 
de groep. En toen kwam het ongelofelijke. Plotseling hield het vuur op en werd er in zuiver Hollands 
geschreeuwd: "Kom op schurken, zijn jullie bang dat je terugtrekt". Meteen daarop werd het eerste 
couplet van het Wilhelmus gezongen. Stomverbaasd bleven de jongens liggen, zoiets hadden ze nog 
nooit mee gemaakt. Luitenant Albert Koopmans (3e cie) had intussen de situatie overzien en gaf aan 
hoe een goede vuurpositie ingenomen moest worden. Nu was er een groot gat in het dijkje waar de 
jongens langs moesten kruipen om de kali te bereiken. Onmiddellijk werd het vuur weer geopend 
toen de Jongens in beweging kwamen. De Luitenant had pech en werd in z'n bips geschoten toen hij 
langs het gat kroop. Het vuur was zuiver gericht en er kon geen risico genomen worden. Een omtrek-
kende beweging kon niet gemaakt worden, daar was ons aantal te klein voor. Er zat niets anders op 
dan de heren eens even een Hollands Poepje vuur terug te geven. Het vuren hield weer even op en 
we werden verrast door het 2e couplet van het Wilhelmus. Daar tussendoor hoorden we “Heil Hitler” 
schreeuwen en nog een stel onverstaanbare scheldwoorden.  Nu begonnen wij een woordje mee te 
spreken, de bren ratelde, stens knetterden en geweren knalden, allemaal tegelijk. De 2 inch mortier 
legde z'n eitjes op een rijtje in de kampong.  Al heel gauw was er een groot stilzwijgen aan de andere 
kant, de lust tot zingen was blijkbaar ook verdwenen. Ineens werd er van rechts geroepen: "Kom 
gauw helpen, Jansen is gewond!" Wat een onnozele kerels, of we daarin zouden vliegen. Toch een 
brutaal staaltje. Toevallig zijn er heel weinig Jansens in ons Bataljon en hier was er ook geen bij. De 
bren gaf een vuurstoot in de richting van die humorist. Er vielen nog een paar schoten, slecht gericht 
en daarna was het stil. We moesten met de gewonde Luitenant terug naar het kamp en dan meteen 
versterking halen. Op de terugweg gebeurde er niets meer. De jongens zeiden tegen elkaar: “Als we 
alles vertellen lachen ze ons uit”. Het is een onbegrijpelijke propaganda, wat zouden ze er mee 
hebben willen bereiken? We twijfelden er niet meer aan dat we in contact waren geweest met de 
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speciale troepen uit Djokja. Schijnbaar zitten er goed geschoolde knapen tussen, gezien het vloeiend 
Hollands wat ze spraken. 
Zo eindigde deze bijzondere patrouille. We zijn weer een nieuwe ervaring rijker, nog steeds hebben 
we wapenstilstand.  Wat een dwaasheid. Wij mochten niet naar Djokja, nu komt Djokja naar ons. 
Door een simpel patrouilleverslag van ons worden alle besprekingen en voorstellen in de Veiligheids-
raad belachelijk gemaakt. We vragen ons af, zouden ze ons niet geloven, of zit er iets anders achter? 
Zouden wij nu allemaal tropenkolder hebben of hersenschimmen zien? Dat kan toch ook niet want 
onze kameraden die er dagelijks sneuvelen, komen toch niet meer terug? Het is zeker dat je hier op 
den duur een geestelijke knauw krijgt. Tegen die voortdurende spanning is op den duur geen 
zenuwgestel bestand. Maar we weten en zien toch nog drommels goed wat er gebeurd, wanneer zal 
de oplossing gevonden worden? Volgens ons is de oplossing heel eenvoudig, maar ja, wij hebben 
niets te zeggen ……. 

Midden Java, 10 november 1947.   Serg. Maj. L.W. J. Verbeek, Supp. Cie. 2-4 R.I. 

 
Vervolg uit dagboek 
 

Donderdag 6 November 1947, - Bandar. ’s Morgens als wegbeveiliging mee naar Pekalongan, rond 
12.30u kwam de patrouille van het 1e peloton thuis, ze hadden hevig vuur gehad op ong. 4 km ten 
zuiden van ons bivak. Wonder boven wonder slechts één gewonde, de commandant Luit. Koopmans 
kreeg een schot door de billen, een andere jongen een schampschot door z’n koppel, anderen kregen 
allemaal treffers vlakbij in de grond.  
De TRI zongen het Wilhelmus, schreeuwden: “Heil Hitler” - “Help ik ben gewond” - “Aanvallen” - 
“Naar voren”, en meer van dat soort dingen, alles in perfect Nederlands.  
Ik hoop dat wij niet meer met zo’n paar man op patrouille gestuurd worden. Ons peloton loopt  
patrouille met 14 man, meer hebben we niet, het andere peloton idem dito. Moet de put nu juist 
gedempt worden nu het kalf verdronken is! Hetzelfde geintje van vandaag had ons zeker drie doden 
kunnen kosten, we hebben nog steeds geluk. 

Uit Dagboek ‘Kembar op Java’ van Frits Sauer, 3e cie. 
 

 
 
 
 
 

Archief 2-4RI  
Kennemerbataljon 

 

Opzet en doelstelling; 
Rob en ik doen onderzoek en archiveren naar alles m.b.t. het Kennemerbataljon. 

Documentatie, foto’s, dagboeken, verhalen, liedjes en allerlei andere dingen en zaken. 
Tevens verzorgen wij de reünies zolang dit wenselijk is. 

Mocht u nog materiaal zoals omschreven (hoe gering ook) voor ons hebben,  
dan zouden we e.e.a. graag willen digitaliseren, u krijgt nadien alles ongeschonden retour. 

Schenkingen zijn eveneens welkom, alles wordt goed bewaard.  
Middels deze Kennemer Klapper en ook op onze site kunnen jullie zien wat we ermee doen. 
* DONATIES in geldelijke zin zijn welkom, t.n.t. hebben Rob en ik alles uit eigen zak betaald.                                                                                    

U kunt doneren op naam van S de Graaf;  NL23 INGB 0002 1902 54  

Selamat tinggal 


