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REÜNIE 2020 
Op 14 Februari  

Locatie; Hotel/Restaurant ‘La Place’, Fonteinlaan 1, 2012 JG te Haarlem. Tel. 023 551 8105 
Tijdsbestek v.a. 11.00u tot ongeveer 16.00u 

 

Laat svp. weten óf en met hoeveel personen jullie willen komen ! 
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Onze eerste 100-jarige. 

                                               
Groetjes uit Australië 

In Memoriam                  

                                                                                                                                                        
Reünie Haarlem, 07.06.2013 

Constant (Bill) Woerlee                                                                                                                 
4 Nov. 2019 op 94 jarige leeftijd te Brussel overleden.                                                                                       

Constant was chauffeur bij de Comp.- staf van de 1e cie. Hij maakte deel uit                                                              

van de groep die Tjiandjoer in juni ‘46 olv. Kapt. Herman Dieperink veroverden. 
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Wie zoekt die vindt !  
Jarenlang hebben we naar de passagierslijsten van de ‘ALCANTARA’-reis  31.12.1945 gezocht.  
Enkele maanden geleden werden wij door Herman van Oosten (van www.Passagierslijsten1945-
1964.nl) gemaild dat hij wellicht de inschepingslijsten van deze lijsten betreffende 2-4 R.I. had 
gevonden in het ‘Centrale Archieven Depot’ te Rijswijk. Er stond weliswaar M.S. Alcantara bovenaan 
het eerste blad van de lijst maar bij nadere bestudering kwamen we tot conclusie dat dit niet juist 
kon zijn. Er bleken namelijk datums van verbandaktes van diverse personen in te staan die Juli 1946 
gedateerd zijn. En zoals we weten vertrok de ‘Alcantara’ reeds naar Malakka op 31-12-1945. 
De genoemde lijst is een weergave van de stand van zaken qua personeel van 2-4 R.I. op 01-08-1946. 
Wij werden hierin gesterkt omdat de mannen die reeds gesneuveld waren voor deze datum niet 
meer genoemd worden in deze lijsten. Hoe dan ook, ze laten ons heel veel nieuwe informatie zien 
over wie er ooit bij het bataljon 2-4 R.I. is geweest. Op deze lijsten werden ook veel voornamen 
genoemd die ons tot nu toe onbekend waren, alsmede rang en functie op dat moment.  
We hebben deze nieuwe informatie ingepast in de al bestaande namenlijst met de reeds bestaande 
informatie over deze mannen. Het aantal namen op de lijst staat op dit moment op 1000 stuks.  
Een aantal andere namen buiten deze namenlijst zijn nog in onderzoek i.v.m. spelfouten in de naam 
of andere onvolkomenheden. Wordt vervolgd.   

                                                                                                                                           
We hebben ooit namenlijsten gevonden in het Nationaal Archief, aangeduid met A,B,C en D lijsten. 
Dit zijn geen lijsten met een indeling per Compagnie. Bij nadere bestudering blijkt echter wel dat 
deze lijsten zijn gemaakt op papier van de firma; J. Sijdzes & Co Cargadoors.   
De vader van Egbert Hemmo Sijdzes was eigenaar van dit bedrijf.  E. H. Sijdzes was bij 2-4 R.I. in-
gedeeld als Shipment Officer en medeformateur van het bataljon. Door familie omstandigheden ging 
hij niet mee naar Indië. Cargadoor wil niets anders zeggen als;  verlader van personen en goederen 
per schip. Het aantal manschappen op deze lijsten was in totaal 706 stuks. 
 

In het document op onze website; 03-12-1945-missie-opzending-personeel-voor-nederlands-indie-

gegevens-aankomst-2-4-r-i-in-engeland’ staat een aantal van 706 mannen genoemd. Volgens ons zijn 

dit de lijsten die aangeven welke mannen er per het schip de ‘Prinses Astrid’ vanuit Ostende naar 

Engeland zijn gevaren. In Engeland  hebben later nog aanvullingen plaatsgevonden.   

We zijn ook bezig leemtes in de namenlijst op te vullen, betreffende datums van overlijden en andere 

informatie. Op deze manier kunnen we ook nabestaanden traceren en contact leggen met de vraag 

of zij informatie, foto’s, dagboeken, documenten etc. met ons willen delen t.b.v. ons inmiddels uit-

gebreide archief.    
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Zoeken en gevonden worden 

We zijn en blijven steeds actief op zoek naar nabestaanden en in sommige gevallen weten die ons te 
vinden via de website. Hierbij  2 voorbeelden van zoeken en gevonden worden: 
  
Ysbrand de Wilt 
We waren bezig met het zoeken naar persoonlijke gegevens van Ysbrand de Wilt omdat we eigenlijk 
niets wisten van deze man behalve dan zijn naam en legernummer en de Compagnie waar hij 
gediend heeft. Via de site van de Oorlogsgravenstichting kwamen we er achter dat hij "slachtoffer 
van de oorlog" is. Hierin stond ook een bron vermeld, namelijk de dochter van de broer van Ysbrand 
de Wilt. Via facebook contact gezocht met Marla de Wilt die goede contacten onderhoud met haar 
nicht Marjan de Wilt (dochter van Ysbrand) die in Australië woont. Van het een kwam het ander. 
Het interessante relaas van Ysbrand de Wilt gedurende de 2de Wereldoorlog en daarna vinden jullie 
verderop in deze Kennemer Klapper. 
  
Christiaan Frederik Meijer 
Via onze website kregen wij contact met Simone Meijer, de kleindochter van Christiaan Frederik 
Meijer. Zij was op dat moment op vakantie in Australië en bracht aldaar een bezoek aan haar oom.  
Op een gegeven moment meldde deze oom dat hij nog een hele doos met foto's ( 600 stuks ) van zijn 
vader had liggen en of Simone er even naar wilde kijken. Op dat moment heeft zij contact met ons 
gezocht en konden wij haar meedelen dat Christiaan Frederik Meijer daadwerkelijk bij 2-4 R.I. 
gediend heeft. Zij heeft alle foto's mee terug genomen naar Nederland en worden op dit moment 
door ons gescand en voorzien van tekst. 
Gezien de foto's en de teksten hebben we kunnen opmaken dat Christiaan Frederik Meijer gediend 
heeft bij de volgende bataljons; 2-3 R.I. (na aankomst in Indië verdeeld over andere bataljons), 2-4 
R.I. en 1-15 R.I. ‘de Blijvertjes’.  Zo heeft de website toch weer iets moois opgeleverd. 
 
 

Chris was ingedeeld bij het 1
e
 peloton van de 4

e
 cie ’t Zwarte Schaap’. 

Binnenkort volgen heel veel nieuwe foto’s van dit peleton. 
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Opinie Nederlands Oost-Indië                                                                                                  
Slechte kennis over strijd in Nederlands Oost-Indië is pijnlijk voor slachtoffers. 

Echt kennisnemen van hoe het ter plekke was in Nederlands Oost-Indië ten tijde van ‘Onze Jongens’ 
is er nog steeds niet bij, betreurt Hans Moll van de Federatie Indische Nederlanders. 

Hans Moll, 3 december 2019  
Nederland is een mooi land. Ik ken geen ander land waar zo kritisch de eigen geschiedenis tegen het 
licht wordt gehouden. Waar men zo meedogenloos durft te oordelen over de beeldvorming van wel-
eer, over zeehelden, ontdekkingsreizigers en militairen. Waar zo diep wordt gegraven naar oorlogs-
misdaden gepleegd door onze jongens op Java.    
                                                                                                                   
Hopelijk heeft u gekeken naar ‘Onze Jongens op Java’, de documentaire van Coen Verbraak.  
Uitgangspunt van de serie is, zo meldt het persbericht: ‘Den Haag stuurde 120.000 militairen naar 
Indonesië om de nationalistische opstand neer te slaan’. Weinigen staan erbij stil dat dit geen 
feitelijke constatering is, maar een moreel oordeel. Daarbij klopt het cijfer niet helemaal. Die 120.000 
waren dienstplichtigen, daarnaast waren er 20.000 oorlogsvrijwilligers en 60.000 Knil-soldaten. 

Het morele oordeel zit in de stelling dat Den Haag militairen stuurde naar Indonesië. Maar Indonesië 
bestond nog niet, Den Haag stuurde een leger naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Soekarno 
mocht dan de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, staatsrechtelijk was dit een loze kreet. Geen 
enkel land erkende de soevereine staat Indonesia. Omroep BNN/Vara erkent die staat nu met terug-
werkende kracht wel. Ook door over ‘een nationalistische opstand’ te spreken, nemen de makers 
normatief stelling. Het suggereert dat er één opstand was en dat die een nationaal doel beoogde te 
bereiken. Maar er was niet één doel, en opstandelingen waren er in soorten en maten. 

Opstand tegen elite 
Bewoners van verschillende eilanden kwamen tegen de aristocratische elite in opstand. Onder hen 
waren communisten en radicale moslims van de Darul Islam. Verder streden er militanten voor zelf-
standigheid van hun deelstaten. Communisten, separatisten en Islamisten vochten ook tegen de 
latere winnaars, de nationalisten. Deze ‘rood-witten’ van Soekarno hebben tot ver in de jaren vijftig 
tegen al deze groepen gestreden en die strijd heeft nog eens duizenden het leven gekost. 

https://www.trouw.nl/auteur/Hans%20Moll
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Dan de slachtoffers: BNN/VARA meldt dat 100.000 Indonesiërs en 6000 Nederlandse militairen het 
leven lieten. Impliciet worden die 100.000 Indonesische doden op het conto van de Nederlandse 
agressie geschreven. Maar waar komt dat getal vandaan? Zijn de Indonesiërs meegeteld die door de 
pemoeda’s (de militante, republikeinse jongeren) zijn vermoord op verdenking van spionage of 
vanwege louter sympathie voor de Nederlanders? De slachtoffers van de rampokkers (plunderaars) 
die moordend en verkrachtend door het land trokken? Slachtoffers van de onderlinge strijd? 

Ongekend wrede gewelddadigheid  
En waar zijn de cijfers van de doden onder de (Indische) Nederlanders, Ambonezen, Chinezen en 
Nederlandsgezinde Indonesiërs tijdens de zogeheten Bersiap, de periode van ongekend wrede 
gewelddadigheden die uitbraken na de onafhankelijkheidsverklaring? De schattingen over dat aantal 
lopen uiteen van duizenden tot tienduizenden doden. 

Onvermeld blijft het element dat Nederland troepen naar Indië stuurde om de orde en rust te 
herstellen en een eind te maken aan het bloedvergieten onder burgers, blank en bruin. Historici zijn 
het erover eens dat Nederlandse politici en de meerderheid van de Nederlanders in Indië in 1945 
geen idee hadden hoe effectief de anti-westerse haatpropaganda is geweest waarmee de Japanners, 
in samenwerking met Soekarno, jarenlang de Indonesische jeugd hebben bestookt. Die kennisleemte 
bestaat niet meer. Maar echt kennisnemen van hoe de situatie toen ter plekke was, wil er nog steeds 
niet in. Dat is een affront voor de slachtoffers, blank en bruin. Het is makkelijker de zwartepiet 
uitsluitend toe te spelen aan de Nederlandse deelnemers aan dit conflict. Nederland is een mooi 
land, maar ook journalistiek gemakzuchtig. 

FIN: ‘Indonesië erken misdaden’  
Den Haag, 6 oktober 2019. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) roept Indonesië op om de 
oorlogsmisdaden, die Indonesiërs tijdens de Bersiap tegen (Indische) Nederlanders hebben begaan, 
te erkennen. In een open brief moedigt voorzitter Hans Moll de Indonesische president daartoe aan. 
FIN doet de oproep aan de vooravond van het bezoek van premier Mark Rutte aan Indonesië 
morgen.”                                                                                                                                                                 
Nadat op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië werd uitgeroepen waren Nederlanders, Chinezen 
en andere etnische minderheden vogelvrij op het voorheen Nederlands overzeese grondgebied.  
Het weerzinwekkende geweld, gepleegd door Indonesische nationalisten tijdens de Bersiap, maakte 
tienduizenden Nederlandse slachtoffers en leidde tot gedwongen repatriëring en wereldwijde 
diaspora van Indisch Nederland. In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië nooit kritisch 
gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde oorlogsmisdaden jegens weerloze Neder-
landse burgers. In aanloop naar ’75 jaar vrijheid’ is het hoog tijd dat dit alsnog gebeurt.  
FIN heeft daarom de Indonesische president opgeroepen om namens Indonesië alsnog erkenning en 
excuses aan te bieden aan Nederland. 

 

http://www.federatie-indo.nl/moord-op-indische-nederlanders-is-genocide/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/agenda/2019/09/25/werkbezoek-indonesie
http://www.federatie-indo.nl/19-08-17-1/
http://www.federatie-indo.nl/nederlands-indie/
http://www.federatie-indo.nl/indische-nederlander/
http://www.federatie-indo.nl/19-08-22/
https://drive.google.com/file/d/1IThZ98c0iZekWe4wU5waEegFQPUgwcu5/preview
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Tv-recensie Maaike Bos                                                                                                                                                    
Ze gingen als held naar Indië en kwamen als schoft terug. 
 
22 november 2019  
Het heeft me de hele nacht niet losgelaten, het eerste deel van de vierdelige serie ‘Onze jongens op 
Java’ (BNN-Vara) van Coen Verbraak. Zeventig jaar hebben veel veteranen gezwegen over de 
dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië. Nu heeft Verbraak er veertien bereid gevonden om erover 
te spreken. Oude, broze mannen zijn het nu, met nog elke nacht nachtmerries.  
Deze nieuwe Verbraak-interviewreeks is historisch.                                                                                                                                                      

Allerlei gedachten gingen door m’n hoofd toen ze vertelden over de smerige oorlogswerkelijkheid 
van die ‘politionele acties’. Dat ze toch echt immorele daders waren geweest, maar dat ik ze als ‘onze 
mannen’ bleef zien. Dat ze namelijk ook slachtoffer waren van een verkeerd voorgestelde missie, of 
gewoon piepjonge dienstplichtige waren. 

Hoe oud die gezichten ook zijn, ze worden weer jong in hun levendige herinneringen. En of ze nu 
praten over hun training, de wekenlange bootreis of de patrouilles in het exotische land, steeds zijn 
er knap opgeduikelde historische filmbeelden bij. 

God, Nederland en Oranje 
Aan het begin schetst Verbraak de context. In augustus 1945 kwam er een eind aan de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië. Twee dagen later riep Soekarno de onafhankelijke Republiek 
Indonesië uit. Terecht, zouden we nu zeggen. Maar in die tijd hoorde de kolonie zó bij de trits; God, 
Nederland en Oranje, dat Nederland gewoon op de oude koloniale voet verder wilde. In vier jaar tijd 
stuurde het 120.000 oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen naar Indië om ‘rechtvaardigheid te 
brengen en een eind maken aan moord en roof’. 

Geen wonder dat de vrijwilligers zich meldden. “Mensen uit de hele wereld hadden hun leven voor 
ons gegeven, en in Indië waren de mensen bezet. Wij moesten hén bevrijden”, legt Ad Jansen in 
legerbaret uit. Vrijwilliger Bert Hofman zag het anders en ging voor het avontuur. “Mensen bevrijden 
en beschermen, dat was flauwekul natuurlijk. Het ging er gewoon om de kolonie te behouden.” 
Achteraf vinden de veteranen het onbegrijpelijk dat ze, na vijf jaar onderdrukking in eigen land, zelf 
nog vier jaar de bezetter uitgehangen hebben. Ze gingen er als held heen en kwamen als schoft 
terug. 

‘In stukkies’ 
Verbraak bouwt de gesprekken zo fluweelzacht op dat de vriendelijke mannen minutieus vertellen 
hoe ze tot geweld kwamen. Het begon met de magere voorbereiding en onwetendheid over Indië.  
Ze hadden te lange geweren en haperende stenguns. Ze droegen Britse uniformen waarin de kogel-
gaten van gesneuvelden waren versteld. En ze waren getraind op een open vijand, maar dit was 
guerrilla. “De vijand kon iedere man, vrouw of kind zijn”, vertelt vrijwilliger Ton Kelders.  
“Wie eigenwijs geen twee man meenam naar de rivier om zich te wassen, werd teruggevonden met 
de ogen en tong eruit. De penis waar de tong zat, en in stukkies”. 

Marteling, verminking, 24 uur per dag vijandelijkheid. “De moordlust komt op wanneer je een 
kameraad ziet vallen”, zegt een ander. In zo’n gewelddadige context pleegden zij ook buitensporig 
geweld. “Je dacht er niet over na”, zegt dienstplichtige Goos Blok. Deze guitige man had diep berouw 
en reisde in 1986 terug naar Bali om excuses te maken. Hij kreeg er applaus voor. En neemt nu een 
slok koffie om de opwellende tranen te beheersen. 

PS. De 4-delige serie is bij Rob of mij als download opvraagbaar. Kan ook op DVD gezet worden. 
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De Kennemers 2-4-RI in Indië en oorlogsmisdaden            
In de laatste tijd zijn er weer allerlei krantenartikelen en TV-programma’s verschenen over door ons 
leger begane oorlogsmisdaden in Indonesië. Dus voel ik mij genoodzaakt voor de destijdse Oorlogs-
vrijwilligers uit Haarlem en omstreken er commentaar op te leveren, want het wordt soms ook op 
ons betrokken en dat is pijnlijk.  
De latere generaties hebben er nog weinig kennis van hoe de situatie zich destijds heeft ontwikkeld. 
Deels zijn ze misleid door berichten over de indertijd door Westerling op Celebes begane stand-
rechtelijke executies en andere misdaden, door uitschieters van lokale KNIL bataljons, of wel door de 
zeer verharde strijd tijdens de laatste fase toen wij alweer thuis waren. Wat ons bataljon betreft, 
hebben wij totaal andere en zeer positieve herinneringen aan die tijd. Hoe is ons verleden? 
 

Bij de bevrijding van Nederland was de oorlog met Japan nog in volle gang. Indië was bezet en tien-
duizenden Nederlanders waren daar toen onder barre omstandigheden opgesloten in concentratie-
kampen. Het is daarom dat wij vanuit het verzet tekenden om gezamenlijk tegen de Jap te gaan 
vechten! Dus niet om de koloniën te gaan heroveren, wij kwamen net uit onze eigen Duitse 
bezetting. Gelukkig dwongen de atoombommen tot vrede: ons ongeregelde en met stengunnetjes en 
Lee-Enfield geweren uit WO1 uitgeruste zootje zou totaal in de pan gehakt zijn door die geoefende 
junglesoldaten. 
 

Maar getekend is getekend en bovendien verslechterde de situatie nog meer voor de gevangen 
Nederlanders: de Japanners vertrokken, en de kampen lagen open voor allerlei bendes, bestaande 
uit rovers en/of de eerste vrijheidsstrijders. De Engelsen voerden wel enige bewaking uit, maar 
verzetten verder geen stap. Koningin Wilhelmina had reeds tijdens de 2e WO vrijheid op den duur 
beloofd, maar eerst moest de orde worden hersteld. 
 

Heel in ’t kort: van mei ’46 tot mei ’48 hebben wij in ons gebied op Java, de Nederlanders, maar ook 
tienduizenden Chinezen bevrijd en beschermd, wegen en verbindingen hersteld en de normale 
Javaanse bevolking beveiligd en naar vermogen medisch verzorgd. Daarna keerden wij terug naar NL. 
Bij ons vertrek werden de sawah’s weer bebouwd en durfde iedereen, ook de inlanders, weer rustig 
op pad te gaan. En door de stad Pekalongan, waar wij vele Chinese mensenlevens onder grote risico’s 
hebben gered, werd een heel feestprogramma gegeven (zie afbeelding) en een ereboog met de 
letters “W” van Wilhelmina opgericht volgens de foto van de hoofdstraat van Pekalongan, om ons te 
bedanken. Ook door de inlanders werden wij uitgewuifd tijdens de terugreis naar Djakarta. 
 

Tijdens de eerste Politionele Actie in Juli ’47, (ik reed een poosje voorop, als chauffeur van de 
brencarrier van de 1e compagnie en kan het dus weten) werd er nauwelijks een schot gelost.  
De Actie werd  gestopt door de internationale machten. 
 

Wat die bendes betreft: die situatie werd steeds moeilijker. Een  -Staakt Het Vuren-  werd ingesteld 
en bij de overeenkomst van Lingadjati werden er Demarcatielijnen vastgesteld, die mochten wij niet 
overschrijden. Maar de ‘peloppers’ deden dat natuurlijk wél. Ze vielen ’s nachts onze kampementen 
aan en legden hinderlagen tegen patrouilles binnen ons gebied. Hierdoor vielen verscheidene doden 
en werden enkelen van onze kameraden opgeblazen door een trekbom in de weg.  
 

Begin ’48 werden wij OVW-ers afgelost door dienstplichtigen.  
Daarna werd de toestand steeds grimmiger. Het verzet werd allengs beter georganiseerd, de doden 
talrijker, de aanvallen zwaarder. Er was nog maar één oplossing mogelijk: een  2e Politionele Actie, 
om het hele land te bezetten. Daar hebben wij niet meer aan meegedaan en die werd eveneens 
onder internationale druk gestopt. En toen zijn er wel degelijk excessen gebeurd, maar toen waren 
wij al weg. Achteraf er over oordelen is zo gemakkelijk, je moet er echt zelf geweest zijn. Hoe kwaad 
wordt men wanneer je  beste maat tegen de geldende regels in wordt opgeblazen? 
 

Waren wij zulke lieve jongens? Nee, velen kwamen uit het strijdend gedeelte van de ondergrondse. 
Maar in onze periode was het nog minder fel. Wij mogen rustig zeggen dat de mannen van 2-4-RI, 
vrijwillig, met risico voor eigen leven, positief en goed werk op Java hebben gedaan en er trots op 
mogen zijn.                        Oktober 2016 - Constant Woerlee, ovl. op 4 Nov. 2019 
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Vervolg.   Dit stuk heb ik aan alle familie en kennissen gezonden en ik neem er geen woord van terug.                        
Het is bedoeld ter ere van de goedwillende sobats die door al die aantijgingen diep zijn getroffen. 
 
De volgende reactie kwam voort n.a.v. mijn (M. de Graaf) vragen over mogelijke excessen bij het 

Kennemerbataljon. “Maak je geen zorgen  Martin, je mail brengt me in feite niets nieuws. Alles wat je 

hoort en leest over deze en dergelijke periode helpt je natuurlijk wel van je illusies over mensen af. Ik 

heb ze toen uiteraard al verloren. Ik heb ook ongelofelijke dingen gezien, onder zo'n 800 man zit nu 

eenmaal kaf en koren”.  

Tijdens de 1e Politionele Actie hielden wij halt bij een groep luchtdoelgeschut, dat voor horizontaal 
werk werd ingezet. Een lid van die groep was erg trots op de precisie ervan en zei tot ons: zie je die 
tani (boer) op de fiets daarginds, zal ik hem er afschieten? 

Op patrouille met mijn brencarrier kwamen me aan een eerder vernield bruggetje, dat door onze 
genie met houten balken was hersteld. Op dat bruggetje was een brandje gesticht om het te ver-
nielen, dat door ons werd geblust. Een van mijn bemanningsleden, wiens naam ik niet zal noemen, 
was een zeer gelovige jongen, die iedere zondag de kerkdienst bijwoonde. Hij had een zgn. potjes-
geweer, waar je handgranaten over grote afstand mee kan afschieten. Hij vroeg: zal ik wat granaten 
op die dichts bij zijnde kampong afschieten? Ik zei: om vrouwen en kinderen te treffen zeker?                 
Onze lieve Heer heeft nu eenmaal vreemde kostgangers. 

Bijgaand de beloofde foto van de erepoort in Pekalongan, ik hoop dat hij duidelijk genoeg is. Achter 
het stuur van de carrier zit ik, boven het liggende reserve loopwiel kun je precies mijn hoofd zien. 

Tot de tiende! .... Constant. 

Ereboog Pekalongan, bestuurder Constant Woerlee. 

Mail d.d. 24.04.18. Ik heb indertijd ook wacht gelopen op ‘Sancta Maria’. Soms hoorde je daar het             

‘s nachts geloei van zotte patiënten, en eenmaal heeft het me daar 5 gulden gekost wegens nood en 

geen toiletpapier op zak. Moet ik nog altijd terugvorderen van de Staat der Nederlanden……. 
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Politionele acties nog altijd verdedigbaar  
Leo T.H.O. Neijenhuijs , 28 februari 2012 
Hij bracht de oorlog door in een Japans kamp.  
 
De vraag werd destijds vaak gesteld, maar is nog steeds actueel: dienden de zogenoemde politionele 
acties in Indonesië enig redelijk doel?   
 
Om twee redenen kan die vraag wel degelijk bevestigend worden beantwoord.  
Voor de eerste reden moeten wij terug naar augustus 1945. In de Japanse concentratiekampen 
bevonden zich in die maand nog 40 duizend Nederlandse krijgsgevangenen (militairen en man-
nen/jongens vanaf 12 jaar) en bijna 80 duizend Nederlandse vrouwen, kinderen en oudere mannen. 
Een Japanse legerorder uit 1944 bepaalde dat bij een invasie álle geallieerde gevangenen om het 
leven zouden worden gebracht. Als datum van deze massamoord werd 26 augustus 1945 genoemd.  
 
Niet alleen om de enorme verliezen aan geallieerde zijde te beperken, maar ook omdat de Ameri-
kaanse militaire inlichtingendienst op de hoogte was van deze legerorder, werd uiteindelijk besloten 
om het einde van de oorlog te bespoedigen met het werpen van twee atoombommen. Japan 
capituleerde hierdoor op 15 augustus, en kreeg van de geallieerden de opdracht om alle gevangenen 
vrij te laten.  
 
Op 17 augustus 1945 kondigden de Indonesische nationalisten Soekarno en Hatta echter de 
onafhankelijkheid af, de zogenoemde 'Hari Proklamasi'. Vanaf dat moment begon de Bersiap-periode 
en daarmee de chaos. Bersiap was een revolutionaire strijdkreet van Indonesische, door Japanners 
opgeleide en bewapende jongeren (de 'pemoeda's) en betekende 'wees paraat'. Tegen allen die 
beschouwd werden als bedreigend voor de revolutie werd gestreden: de Nederlanders die veelal 
totaal verzwakt uit de Japanse concentratiekampen kwamen, de Indische Nederlanders en de 
Ambonezen. 
 
Tot overmaat van ramp verklaarde Soekarno op 2 oktober 1945 Nederland de oorlog. Voor de 
pemoeda's was dit een vrijbrief om plunderend, verkrachtend, verminkend en moordend op zoek te 
gaan naar blanken en bevolkingsgroepen die zich tijdens de oorlog tegen de Japanners hadden 
verzet. Daartoe behoorden Chinezen, Indo-Europeanen en christenen.  
 
Alleen al in de laatste drie maanden van 1945 zijn naar schatting circa 7.500 mensen omgebracht, 
onder wie ongeveer 4.000 vrouwen en kinderen. Daarnaast waren er 16 duizend vermisten, onder 
anderen Chinezen met de Nederlandse nationaliteit. Een totaal van 23.500 personen.  
Tel daar de ruim 33 duizend doden uit de Japanse kampen bij op, en het ontstellende getal verschijnt 
van ruim 56.500 slachtoffers.  
 
Onder invloed van deze omstandigheden werden al in 1945 voorbereidingen getroffen voor een 
militaire expeditie. Die werd noodzakelijk geacht om de Nederlandse burgers te beschermen en om 
de transporten van gerepatrieerde burgers naar Nederland te beveiligen.  
 
Maar zeer veel burgers die na de concentratiekampperiode voldoende waren aangesterkt, vertrok-
ken weer naar hun vroegere werkplekken zoals de koffie-, thee-, suikerriet- en tabaksplantages en 
niet te vergeten de olievelden en raffinaderijen om daar de productie weer opgang te brengen.  
Ook deze voor de naoorlogse Nederlandse economie uiterst belangrijke plekken moesten Neder-
landse militairen beveiligen. Dit economisch belang brengt ons bij de tweede reden.  
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Vrijwel onmiddellijk na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945 laaide het 
debat over de betekenis van Nederlands-Indië voor Nederland op. Nederland ontleende zijn zelf-
bewustzijn tenslotte voor een groot deel aan het bezit van Indië. Er leefde sterk de angst dat Neder-
land de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog niet te boven zou komen zonder de Indische 
inkomsten. Verlies zou, zo werd alom gevreesd, tot verpaupering leiden - een schrikbeeld dat door-
klonk in de leus 'Indië verloren, rampspoed geboren'.      
 
Volgens de toenmalig minister van Financiën Pieter Lieftinck zou het wegvallen van deviezen uit 
Indonesië catastrofale gevolgen voor Nederland hebben. Van Marshallhulp was op dat moment 
tenslotte nog geen sprake. De latere minister van Economische Zaken Jan van den Brink zou nog in 
de jaren tachtig schrijven: 'Zolang de wederopbouw nog niet voltooid was en de industriële her-
oriëntatie zijn vruchten nog niet afwierp, vormden de inkomsten uit Indonesië een onmisbare 
additionele financiële bron voor de Nederlandse economie.'  
 
De Nederlandse militairen die naar Indonesië werden gestuurd hebben een grote bijdrage geleverd 
aan niet alleen de veiligheid van de Nederlandse staatsburgers daar, de plantagegebieden en de 
olievelden in Indonesië, maar hun aanwezigheid droeg er ook toe bij dat in Nederland de weder-
opbouw versneld van de grond kon komen. Daarvan heeft iedere Nederlander tot vandaag de dag 
geprofiteerd.  
 
Over de oorlogshandelingen die tussen 1945 en 1950 zijn gepleegd, zijn boeken volgeschreven waar-
in de nadruk ligt op de excessen aan beide kanten. Maar veel te weinig is stilgestaan bij de econo-
mische en veiligheidsredenen die moesten worden genomen in een tijdsgewricht waarin verwoesting 
en chaos heersten. In latere decennia zijn de politionele acties te veel getoetst aan de naoorlogse 
ethiek en zijn de legitieme redenen voor ingrijpen onterecht ter zijde geschoven.  
 
N.b. Ik ben het helemaal eens met FIN. Bersiap-ontkenning is hetzelfde als holocaust-ontkenning. 
Beiden genocide.  
 

1
e
 Politionele actie. Djolotigo - Een markas (verzetshaard) wordt opgeruimd (afgebrand). 

Fotocollectie Bart Blankenaar, 4
e
 cie. 
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De bewogen geschiedenis van ‘de Geus’, IJsbrand de Wilt 

IJsbrand de Wilt, werd geboren op 29 november 1918 te Vlaardingen. Zijn vader Jacob overleed aan 
Spaanse griep op 14 november 1918, twee weken voor zijn geboorte. Zijn moeder Machteld 
Dijkshoorn overleed op 2 december aan bloedvergiftiging, drie dagen na zijn geboorte, in hetzelfde 
ziekenhuis waar IJsbrand werd geboren. IJsbrand groeide op in het gezin van zijn oom (moeders 
broer) in de Cornelis Speelmanstraat 41 te Vlaardingen. Zijn oudste broer van 21, bleef met de 
overige 7 broers en zussen op de boerderij ‘De Drie Baarsjes’ aan de Trekkade in Vlaardingen wonen.  
Van beroep werd hij schilder en hij was lid van de Geuzen-groep in Vlaardingen.  
Doordat een gearresteerde Geus tijdens verhoor doorsloeg, zijn veel leden van de groep opgepakt, 
waaronder ook IJsbrand. Hij werd op 24 februari te Vlaardingen gearresteerd en werd tot begin april 
1941 ondergebracht in het ‘Oranjehotel’, de gevangenis in Scheveningen. 
 

                                             
‘De Drie Baarsjes’, afgebroken in 1978. 

 

                                                                           
IJsbrand zit links beneden. 
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Verzetsgroep van het eerste uur 
Eén van de mensen die zich vanaf het begin afkeerden van de Duitse bezetter was Bernardus 
IJzerdraat. Hij was woonachtig in Rotterdam en werkte als docent in Vlaardingen en Schiedam.  
De gevolgen van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 maakten een dusdanig diepe 
indruk op hem dat hij besloot in verzet te komen. Hij voorzag "spoedig een nieuwen Alva met bloed-
raad en inquisitie". In lijn met deze vergelijking met de Tachtigjarige Oorlog, gaf hij de naam 
‘Geuzenactie’ aan zijn verzet. 

Door middel van verspreiding van zijn Geuzenbericht (een kettingbrief) hoopte hij een Geuzenleger 
te formeren. Het eerste ‘bericht’ werd al direct op 15 mei verspreid. Dit is echter verloren gegaan.    
Er zijn tot dus toe 22 flyers bewaard gebleven. In het ‘Bericht no.2’ van 18 mei gaf IJzerdraat kennis 
van een vooruitziende blik wat betreft het verloop van de bezetting: "Al onze voorraden zullen 
worden weggehaald, voedsel, kleding, schoeisel. Spoedig krijgen we het bonnenstelsel voor alles en 
nog wat en daarna kunnen we zelfs op de bonnen niets meer krijgen. Onze jonge mannen zullen 
worden gedwongen elders te gaan werken voor den overweldiger". Waarschijnlijk om meer indruk te 
maken, overdreef IJzerdraat opzettelijk bij het schrijven van het Geuzenbericht. Zo schreef hij dat de 
actie was ingezet in Amsterdam en als gevolg van de vele vermenigvuldigingen zelfs al Nijmegen 
bereikt had. Hier was op dat moment echter nog geen sprake van. 

     
       Bernardus IJzerdraat, 1891-1941                 Arij Kop, 1901-1941                           Jan Kijne, 1895-1941 

                                                    
8 juni 1940, een van de bewaard gebleven flyers. 

https://www.tracesofwar.nl/articles/611/Bombardement-op-Rotterdam-14-mei-1940.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/2295/Geuzenactie-Bericht-no2-18-05-1940.htm
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IJzerdraat vond in de Vlaardinger Jan Kijne een medestander. De Duitsers moesten volgens beide 
mannen worden gesaboteerd en bespioneerd en er moesten inlichtingen worden doorgegeven aan 
Engeland. Kijne liep regelmatig mee met de Vlaardingse wandelvereniging W.S.V. Flardinga, waarvan 
Arij Kop bestuurslid was. De wandelaars zouden onopvallend de taken van de Geuzen kunnen uit-
voeren. IJzerdraat, Kijne en Kop besloten gezamenlijk op deze manier een verzetsbeweging op te 
richten. IJzerdraat zou zich bezighouden met de kettingbrieven en de contacten met Engeland.      
Kop werd de leider van het Vlaardingse Geuzenleger. Ook in andere plaatsen moesten Geuzenlegers 
worden opgericht. Mensen die zich hierbij wilden aansluiten, moesten eerst de Geuzen-eed afleggen: 
"Ik beloof in deze ernstige tijden een goed Nederlands Geus te zullen zijn en mij geheel en onvoor-
waardelijk te zullen houden aan de Geuzenwet en de commandantsvoorschriften. Ik verklaar goed te 
vinden dat, zodra ik mijn belofte op enigerlei wijze schend, al mijn rechten en bezittingen overgaan op 
en ten bate van het Geuzenleger, of indien dit niet wordt opgeheven, op en ten bate van het 
Nederlandse staatsbestel." 

                             
Wandelvereniging Flardinga, rechts achter Ary Kop. 

Eerste daden en uitbreiding 
De organisatie had na de oprichting niet de beschikking over wapens. Er werd besloten om zelf 
knuppels te maken en er werd een revolver gestolen van een Duitse soldaat. Prioriteit hadden 
dergelijke bezigheden echter niet, omdat de belangrijkste doelstellingen sabotage en het verzamelen 
van inlichtingen waren. Zo werden er gegevens bijeen gebracht over Duitse troepen, hoofd-
kwartieren en schepen in de haven. Er werden ook lijsten van NSB’ers en ‘moffenmeiden’ opgesteld. 
Sabotage werd er ook gepleegd, echter op kleine schaal. Zeven keer werden in 1940 de telefoon-
leidingen vernield die de zoeklichtinstallaties en het luchtafweergeschut in Vlaardingen verbonden. 
Via een oproep in de plaatselijke krant en aanplakbiljetten maakte de bezetter in september van dat 
jaar duidelijk dat "de Duitsche Weermacht de strengste maatregelen op de Gemeente Vlaardingen 
en gemeentenaren zal toepassen". Wanneer een saboteur op heterdaad zou worden betrapt, zou 
direct met scherp worden geschoten. Hierna werd besloten de sabotagedaden te staken.  

De Geuzenleiders hoopten door middel van hun kettingbrieven een grote verzetsgroep te krijgen, 
wat ook lukte. In korte tijd ontstonden er ook Geuzenlegers in Rotterdam, Maassluis, Delft, Zwijn-
drecht en Dordrecht. Het ledental liep in de honderden. Geschiedschrijver A. Overwater slaagde erin 
om een lijst samen te stellen met de namen van meer dan 280 Geuzen. Dit waren echter alleen nog 
maar de Geuzen die gearresteerd zouden worden. Vermoedelijk lag het daadwerkelijke ledental en 
aantal betrokkenen nog hoger. Voor de leden van de verzetsgroep werd vanaf augustus 1940 een 
pamflet geschreven: ‘De Geus van 1940’. 

https://www.tracesofwar.nl/articles/5256/Moffenmeiden.htm
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Verraad en arrestatie, proces en veroordeling  
Het noodlot sloeg echter al snel toe voor de Geuzen. Daan van Striep, een jonge Arnhemmer die door 
de week op kamers woonde in Schiedam en werkzaam was op de scheepswerf van Wilton-
Feijenoord, kreeg in november 1940 een exemplaar van ‘De Geus van 1940’ in handen. Hij had deze 
ontvangen van een collega, de Vlaardingse monteur Johannes Smit. Terug in Arnhem vertelde van 
Striep aan bekenden over de Geuzengroep. Zijn verhalen werden echter ook gehoord door een NSB-
kringleider. Die gaf de verhalen door aan de Duitsers en de Sicherheitspolizei startte een onderzoek.  
 
Het spoor leidde via Van Striep al snel naar Schiedam, waar de Arnhemmer op 19 november werd 
gearresteerd. Niet veel later werd ook zijn collega Johannes Smit aangehouden door de Duitsers.  
Bij een huiszoeking werden in zijn woning foto’s van leden van het koninklijk huis en een exemplaar 
van ‘De Geus van 1940’ gevonden. Tijdens de verhoren sloeg Smit door. De onervarenheid van veel 
Geuzen met verzetswerk, zorgde ervoor dat de Duitsers het netwerk snel konden oprollen.  
Veel Geuzen kenden elkaar, waardoor er geen sprake van geheimhouding was. Men kon elkaar niet 
meer op tijd waarschuwen. Op 21 november werd ook het huis van Arij Kop doorzocht. 
Bij het doorzoeken van de woning, waar zich op dat moment alleen de twee dochters van Kop 
bevonden, werden illegale blaadjes, explosieven en wapens gevonden. Kop werd gewaarschuwd, 
maar samen met zijn vrouw ging hij toch naar huis. Allebei werden ze gearresteerd. De vrouw van 
Kop werd echter snel alweer vrijgelaten, omdat zij vijf maanden zwanger was van hun derde dochter.  
 
De Vlaardingse Geuzen werden eerst opgesloten in de kelder van het Vlaardingse politiebureau. 
Vervolgens werden zij, net als de andere opgepakte Geuzen, naar het huis van bewaring in 
Scheveningen, ook wel het ‘Oranjehotel’ genoemd, overgebracht. Hier werden zij verhoord en 
sommigen ook gemarteld. De leider van de Maassluize Geuzen, Jacobus Boezeman, zat samen met 
de Lekkerkerkse Geus George den Boon opgesloten in cel 333. Op de late avond van 8 januari 1941 
werd hij door drie Polizisten van de Sicherheitsdienst uit zijn cel gehaald en overgebracht naar het 
hoofdkwartier van de SD op het Binnenhof voor verhoor. Tijdens dit verhoor is hij gruwelijk 
gemarteld. Nadat hij was teruggebracht naar het Oranjehotel, overleed hij de volgende ochtend aan 
zijn verwondingen. Toen hij die nacht nog bij kennis was, vertelde hij de bewakers dat de Duitsers 
zijn polsen hadden doorgesneden. Ook zaten zijn rug en gezicht onder de verwondingen en bloed-
uitstortingen.  
 

                             
Het ’Oranjehotel’, de gevangenis te Scheveningen. 

https://www.tracesofwar.nl/articles/1178/Sicherheitsdienst-SD.htm
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Arij Kop werd in eenzaamheid opgesloten in cel 603. Hij schreef op wc-papier briefjes aan zijn vrouw, 
die met de vuile was werden meegesmokkeld. Hieruit blijkt dat ook hij tijdens de verhoren ernstig 
werd gemarteld. "De verschillende vlekken op m’n overhemd zullen je wel te denken geven. 
Die spreken straks boekdelen. Ik zal je vertellen. Men sloeg mij zoo, tot ik steeds neer tolde. Dan goot 
men een bierflesje (wat pas leeggedronken was en bijgevuld met water) in mijn mond en neus en 
wanneer ik dan nog vlug weer op m’n zij kwam of probeerde op te staan, dan trapte men mij tot dat 
ik weer stond en dan begon het slaan weer opnieuw. Nee, als ik het beleven mag, dan zal ik na den 
oorlog in het binnenhof op het behang mijn bloedsporen laten zien." 
 
Op 24 februari 1941 begon het proces tegen de gearresteerde Geuzen. Op deze dag werden in 
Vlaardingen nogmaals 42 mensen opgepakt door de Duitse politie vanwege mogelijke betrokkenheid 
bij het Geuzenverzet. Eén van hen was Abraham Fernandes, een Surinaamse Jood. Ook hij werd 
overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. Welke daden hij precies als Geus heeft verricht 
is niet bekend, evenals wat er zich tijdens zijn gevangenschap en de verhoren heeft voorgedaan.  
Wel bekend is dat hij door marteling tijdens zijn gevangenschap is omgekomen, maar zelfs over de 
exacte sterfdatum bestaat onduidelijkheid. Zijn grafsteen en archiefmateriaal vermelden 4 maart 
1941, maar zijn vrouw werd door de Duitsers reeds op 3 maart op het Binnenhof ontboden.  
Haar werd toen verteld dat haar man was gestorven en het lichaam werd haar getoond. 
 
Mogelijk als gevolg van het feit dat het proces tegen de Geuzen samenviel met de Februari-staking 
van 25 en 26 februari, werden zware straffen opgelegd om de Nederlandse bevolking af te schrikken. 
In de bekendmaking werd namelijk de volgende zin opgenomen: "Opdat ieder die ook in de toekomst 
met het plan mocht rondlopen aan Engeland hulp te bieden of de Duitse weermacht schade te 
berokkenen, wete dat hij met zijn leven speelt." Achttien Geuzen werden ter dood veroordeeld, 
onder wie de leiders Bernardus IJzerdraat en Arij Kop. Voor drie minderjarige Geuzen (Willem 
Keesmaat, L. Van den Hoff en S. Menko) werd uiteindelijk de doodstraf omgezet naar levenslang. 
In hun plaats werden drie communistische Februaristakers (Hermanus Coenradi, Joseph Eijl en 
Eduard Hellendoorn) aan de ter dood veroordeelde Geuzen toegevoegd. 
 

                                   
24 februari 1941, het Geuzen-proces in het gebouw van de Hoge Raad, aan het Plein in Den Haag. 

https://www.tracesofwar.nl/articles/1930/Februaristaking-25-en-26-februari-1941.htm
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24 februari 1941, Uitspraak bij het Geuzen-proces in het gebouw van de Hoge Raad, aan het Plein in Den Haag. 

 

                                           
Onder strenge bewaking verlaten 43 verdachten van de illegale groep Oranjegarde of Oranjewacht,                          

onder wie leden van de eerste verzetsgroep ‘de Geuzen’ het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag. 
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Duitse Reichsminister Hans Heinrich Lammers. 

Op 13 maart 1941 kreeg Reichskommissar für die besetzten Niederlande, Arthur Seyss-Inquart 
toestemming van de Duitse Reichsminister Hans Heinrich Lammers om de vonnissen van de achttien 
ter dood veroordeelde mannen te voltrekken. Ze brachten nog een bezoek aan de gevangenis-
dominee en zongen in hun cel het Wilhelmus. Vervolgens werden zij overgebracht naar de Waals-
dorpervlakte en aldaar gefusilleerd. 

Bernardus IJzerdraat (49 jaar), Jan Kijne (46 jaar), Arij Kop (40 jaar), Jacob van der Ende (22 jaar), 
Leendert Keesmaat (29 jaar), Hendrik Wielenga (37 jaar), Johannes Smit (30 jaar), Frans Rietveld (36 
jaar), Leendert Langstraat (31 jaar), Jan Wernard van den Bergh (47 jaar), Albertus Johannes de Haas 
(37 jaar), Reijer Bastiaan van der Borden (32 jaar), Nicolaas Arie van der Burg (36 jaar), George den 
Boon (21 jaar), Dirk Kouwenhoven (24 jaar), Eduard Hellendoorn (28 jaar), Hermanus Coenradi (31 
jaar), Joseph Eijl (44 jaar) 

Het was de eerste massa-executie in Nederland. De gefusilleerden werden door de bezetter op de 
Waalsdorpervlakte begraven. Op dat moment zaten nog 157 Geuzen gevangen in het Oranjehotel.  
Zij werden uiteindelijk zonder enige vorm van proces naar verschillende concentratiekampen 
gestuurd. Naar aanleiding van de executies schreef verzetsman Jan Campert ‘Het lied der achttien 
dooden’. Het zeven coupletten tellende lied verscheen in 1943, toen het illegaal werd uitgegeven 
door ‘De Bezige Bij’. Campert was toen reeds op 12 januari 1943 om het leven gekomen in het 
concentratiekamp Neuengamme. Hij was gearresteerd voor hulp aan Joodse vluchtelingen.  
Het eerste couplet van ‘Het lied der achttien dooden’ luidt: 

https://www.tracesofwar.nl/articles/1703/Seyss-Inquart-Arthur.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/1226/Concentratiekampen.htm
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Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 

wel kleiner nog is het stuk grond, 
dat ik nu nog niet weet, 

maar waar ik naamloos rusten zal, 
mijn makkers bovendien, 

wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien. 

Nasleep  
Na de oorlog werden de vele (massa)graven op de Waalsdorpervlakte geopend om de hier begraven 
personen te identificeren en hen elders eervol te herbegraven. Zes Geuzen werden op begraafplaats 
Emaus in Vlaardingen begraven: Reijer Bastiaan van den Borden, Nicolaas Arie van den Burg, Jacob 
van der Ende, Jan Kijne, Arij Kop en Johannes Smit.                 

Op het Nederlands Ereveld in Loenen hebben Bernardus IJzerdraat, Dirk Kouwenhoven, Leendert 
Langstraat en Frans Rietvelt hun laatste rustplaats gekregen. Hier bevindt zich ook het graf van 
Abraham Fernandes. Jan Wernard van den Bergh ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in 
Schoonhoven, George den Boon in Lekkerkerk, Albertus Johannes de Haas in Schiedam, Leendert 
Keesmaat in Dordrecht en Hendrik Wielenga in Delft.   

De drie Februaristakers die tegelijk met de leden van de Geuzen werden gefusilleerd werden her-
begraven op het Nederlands Ereveld in Loenen.  

                       
Opgraving van de Geuzen op de Waalsdorpervlakte. 
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Herbegrafenis in Vlaardingen. 
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Entree van het KZ Buchenwald. 

 

Op 8 april 1941 werden 157 Geuzen naar Buchenwald gebracht, alwaar ze op 9 april arriveerden. 
IJsbrand was daar ook bij. Doordat 22 Geuzen tijdens de arrestatiegolf van begin 1941 buiten schot 
waren gebleven, kon de Geuzenbeweging gewoon doorgaan. Echter door infiltratie van de beruchte 
provocateur van der Waals, die zich voordeed als een Engels agent, maar voor de Duitsers werkte, 
werden ook deze Geuzen in de zomer van 1942 gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekamp 
Natzweiler.  
 

De tegen verschillende Geuzen geëiste doodstraf werd later omgezet in langdurige tuchtstraf.  
In 1942 werd een deel van de Geuzen naar Ravensbrück en Natzweiler gebracht. In sommige 
gevallen, vooral wanneer het om minderjarigen ging werd de doodstraf omgezet in levenslange 
opsluiting in een concentratiekamp. Deze mensen werden met soortgelijke gevangenen van andere 
nationaliteiten samengebracht in kampen als Natzweiler in de Elzas. Zij kregen het predicaat NN 
“Nacht und Nebel”, een soort strafverzwaring voor wat je zou kunnen noemen de “zware gevallen”. 
Het was niet de bedoeling dat de NN-gevangenen ooit nog zouden worden vrijgelaten; zij waren 
hoog in de Vogezen opgeborgen, weg van de buitenwereld; zij mochten niet schrijven of brieven en 
voedselpakketten ontvangen. 

 

De in Buchenwald verblijvende Geuzen vormden een apart blok en werden ook wel de ‘Wilhel-
mientjes’ genoemd. Ze kregen de rode driehoek die aangaf dat ze beschouwd werden als politieke 
gevangenen. In Buchenwald hoorde IJsbrand dat z’n vriendin Jannie zwanger was, ze zijn toen op 21 
mei ‘met de handschoen’ getrouwd. Op 14 sep. werd een dochter geboren. 
     
De groep ziet nadien honderden andere Nederlandse gevangen het kamp binnenkomen en weer 
verlaten. Met de grote transporten van begin 1942 uit Kamp Amersfoort arriveren vele com-
munisten. Verder zijn er 36 Nederlandse Jehovah’s Getuigen in het kamp en staan 81 Nederlanders 
geregistreerd als asociaal. Veelal komen zij terecht in de blokken 32 en 49, die bekend raken als de 
Nederlander-barakken. Vanaf 1941 was Buchenwald een kamp waar systematisch massamoord 
plaatsvond. Zieke gevangenen werden met injecties omgebracht. Eind 1941 werden duizenden 
krijgsgevangenen met een nekschot vermoord. Ook werden vanaf die tijd in een vlektyfus-
proefstation, medische experimenten op gevangenen uitgevoerd. 
 

Ondanks dat 'De Geuzen’ politieke gevangenen waren, werden ze zwaar op de proef gesteld.  
Ze hoefden niet de steengroeve te werken, maar de andere arbeid, het aanleggen van funderingen, 
rioleringen etc., waren net zo zwaar vanwege de slechte behandeling door de SS. Zeventien ‘Geuzen’ 
kwamen uiteindelijk om in Buchenwald. Sommigen werden op transport gezet naar andere kampen. 
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IJsbrand werd in januari 1944 overgeplaatst naar het concentratiekamp Majdanek bij Lublin in Polen. 
Enkele maanden later, in juli 1944, werd hij overgeplaatst naar het concentratiekamp Auschwitz.  
In het laatste oorlogsjaar werd dit kamp ontruimd vanwege het naderende Russische leger.  
Op 18 januari 1945 vertrok een gevangenentransport van ongeveer 2000 man, waartoe ook IJsbrand 
behoorde, naar het concentratiekamp Mauthausen-Melk (Außenlager van Mauthausen) in Oosten-
rijk. De gevangenen werden direct doorgestuurd naar het buitenkamp Ebensee. Dagelijks stierven 
daar honderden gevangenen door uitputting en ziekte.  
 

Concentratiekamp Ebensee was een nevenvestiging (Außenlager) van concentratiekamp Maut-
hausen. Het kamp stond in de gemeente Ebensee te Oostenrijk. De levensomstandigheden in 
Ebensee waren erg slecht. In de winter, wanneer er een dik pak sneeuw lag en de temperatuur onder 
het vriespunt lag, moesten de gevangenen blootsvoets hun werk voortzetten. Ze moesten zeven 
dagen per week, 10 tot 12 uur per dag werken. De fabriek reikte tot zo'n 250 meter in de berg.  
In de fabriek zouden tot aan de bevrijding raketten, motoren en smeerolie geproduceerd worden.  
De baas in het kamp was de SS-officier Otto Riemer, een sadist en alcoholist. Otto Riemer martelde 
en doodde gevangenen wanneer hij maar wilde. Van november 1943 tot mei 1945 stierven er in 
Ebensee 8.745 gevangenen. Eind april 1945 leefden er in Ebensee 18.437 gevangenen.  
Op 5 mei 1945 gaf de commandant de opdracht alle gevangenen in de tunnels te drijven.  
De gevangenen verzetten zich echter, waardoor van dit idee werd afgezien. Op 6 mei 1945 werd het 
kamp en ook IJsbrand, door de derde Amerikaanse pantserdivisie bevrijd. Op dat moment waren 
toen nog 42 Geuzen aanwezig. Er werd snel hulp geboden door zowel het leger als de plaatselijke 
kerk zodat er nog mensen van de dood konden worden gered. Het kamp bleef na de oorlog nog een 
tijdje bestaan vermits vele ex-gevangenen nog niet naar huis konden.  
Van de grote groep Geuzen overleefden 63 personen het lijden in de concentratiekampen niet. 
 

                                 
Overlevenden van Buchenwald. 

 

 
Gevangenen uit het concentratiekamp Ebensee, na de bevrijding in 1945. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebensee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Riemer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten


23 
 

 

IJsbrand ging terug naar Holland en trouwt met zijn Jannie. Ze wonen dan in de Mesdagstraat nr. 5 in 
Vlaardingen. 
Hij meldde zich op 08.11.1945 als OVW-er en werd ingedeeld in de 4e cie, later bij de Ost-cie.  
(Ondersteunnings-compagnie) van het Kennemerbataljon 2-4RI.  
IJsbrand vertrekt met het Kennemerbataljon met het schip MS ‘Indrapoera’ op 21 juni 1948 vanaf 
Batavia (Djakarta) retour naar Holland, hij heeft dan de rang van Sld. 1e kl.   
Het document voor zijn echtscheiding werd uitgeschreven terwijl hij op missie was in Indië.  
Na veel vertraging wegens defecte motoren komt het schip op 28 juli 1948 in Rotterdam-Schiehaven 
aan. Hij hertrouwd met Geertruida van Buuren en ze krijgen 2 kinderen. Het gezin emigreert naar 
Australië, alwaar ze op 14 Juli 1951 in Sydney aankomen.  
IJsbrand is op dat moment 32 jaar en Geertruida 30 jaar. Er volgen aldaar nog 3 kinderen, een meisje 
en twee jongens. IJsbrand overleed op 75 jarige leeftijd in Australië op 3 november 1993.  
 

 

         
    Feb.-mrt. 1946, zorgeloze weken Mersing-Malakka.                                  Reisdocument 
      

                                                                                 
Het gezin de Wilt vloog met de PH-TET, ook wel de “Tilburg”, Dit is een Lockheed Constellation model  L-749. 

De ‘Tilburg’ Lockheed Constellation was van 1947 tot 1964 eigendom van de KLM. 
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Geuzenmonument te Vlaardingen. 

Het meer dan manshoge bronzen beeld stelt een duidelijk herkenbare menselijke figuur voor. Vastberaden, 
maar met twijfel en onzekerheid. Het beeld toont een monddood gemaakte en gehavende man, die letterlijk 
van het leven is afgesneden, wat de afgesneden voeten en onderbenen op de oversteekplaats uitdrukken. Heel 
bewust is het beeld een lopende figuur, doordrongen van zijn opdracht om de boodschap verder uit te dragen 
naar de toekomst. Hij mag niet stil staan. Eén hand heft hij waarschuwend en bezwerend omhoog, met de 
andere hand beschermt hij het eigen kwetsbare lichaam en stelt hij zich met zijn vuist te weer tegen de vijand. 
Om het beeld heen staat een lage cirkelvormige muur, waarin de woorden: 'Geuzenverzet, mei 1940 - mei 
1945, Verzet tegen den vijand geschiedt steeds op den juisten tijd' gebeiteld staat. Vanaf het standbeeld loopt 
een oversteekplaats naar het voormalige politiebureau in het souterrain van het Oude Stadhuis, waar de 
Geuzen na hun gevangenneming heen waren gebracht. Het zijn achttien dreigend zwarte, in plaats van de 
gebruikelijke witte strepen, voor elke executie één. 

   
Herdenkingskruis Voor Orde en Vrede 

 

Demobilisatie-insigne      

 

 

Draaginsigne Veteraan 

Het Verzetsherdenkingskruis werd op 10.08.1982 aan IJsbrand in Australië toegekend door                                                   
dhr. J.H. Deijs, waarnemend Consul-Generaal der Nederlanden. 



25 
 

 

Gebruikte bronnen;                                                                                                                                                            
- Geuzenverzet; https://www.tracesofwar.nl/articles/2294/Geuzenverzet.htm                                                                 
- Loe de Jong,  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Den Haag, 1969-1991,    
  deel  4 en 8.      
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Bijna….. 
Vaak zijn de NIWIN kerstpakketten onder de moeilijkste omstandigheden bij de verschillende 
detachementen gebracht. Een zo’n voorval wordt ons in het onderstaand artikel op spannende wijze 
verhaald. 
 

Natuurlijk wist iedereen het in een ommezien….., ze moesten slechts nog afgehaald worden van de 
goedang in Tjiandjoer. Prachtig op tijd, want ’t was 23 December. Arie Toor (ons allen bekend) en Gé 
van der Laan, chauffeurs van de Staf-compie, gingen ze voor 2-4RI halen. Ze waren al vroeg in de 
ochtend begonnen te rijden, maar dit vrachtje pakten ze natuurlijk graag aan! ’T ging niet in één rit, 
maar nu hebben ze toch de laatste lading te pakken. Ze zijn nog slechts enkele kilometers van het 
honk. Daar komt weer een steile helling! Toor schakelt terug, en precies op dat moment daalt een 
zware hagelbui van stenen op de cabine neer! 
Hij krijgt er een juist tegen het oog, verliest even ’t stuur en,…… de Dodge slaat tegen een boom. 
 

Vóór een van tweeën precies weet wat er aan de hand is, stormen gillend en zwaaiend met klewangs 
en roentjengs tien/twintig woestelingen van de beide wegkanten op de cabine af. Beide chauffeurs 
grijpen naar hun wapens, maar die hebben ze nog niet goed en wel beet of zes/zeven speren en 
klewangs zwaaien al de cabine in. De twee kunnen er niet uit en kunnen zich in de kleine ruimte 
nauwelijks voldoende roeren om te vuren. Toor heeft al gauw een paar flinke japen te pakken, maar 
ziet toch nog kans om met zijn sten een aanvaller tegen de vlakte te slaan. Ook van der Laan is al 
onmiddellijk op meerder plaatsen gewond. ’T Gaat om hun leven, maar evenzeer om de wapens.  
Die zullen de sloebers niet hebben zolang een van tweeën zich nog bewegen kan! 
 

Een minuut geleden was er niets aan de hand; nu vechten twee Hollandse jongens met twintig 
fanatieke rovers. Maar binnen diezelfde minuten nadert ook een andere wagen, en even snel als ze 
verschenen, zijn de aanvallers nu weer verdwenen, opgenomen in het dichte gewas. 
 

Ze zijn gered, de twee chauffeurs! Al zal ’t een pijnlijke tijd worden in het hospitaal; maar zij zullen 
het Kerstfeest vieren! En de Kerstpakketten zijn allemaal op tijd binnen….. 
 

L.G.A.M. Korsten, Elt. 2-4 R.I.                                                                                                                                        
 

 



27 
 

 
 
 

 

Archief 2-4RI  
 
 
 

Kennemerbataljon 
2-4RI 

 

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 altijd welkom.                                                                                           

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

Selamat tinggal                                                                                                                         

Martin en Rob de Graaf 

 


