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Toen en Nu. 
In deze Kennemer Klapper belichten we twee voormalige locaties uit het ‘Tjiandjoerse’, toen en nu. 
Rob en ik waren al een tijdje bezig met het opsporen van coördinaten van verblijflocaties of locaties 
waar zich (gevechts-)handelingen hebben voorgedaan. Geen gemakkelijke opgave als je er zelf nooit 
geweest bent. Op 5 januari jl. bezocht ik Ruud van der Meulen in Rijswijk. O.a. kwam ter sprake waar 
en hoe de exacte locatie van zijn vroegere peletons-kampement te vinden?  
Tijd om de koe bij de horens te nemen en na heel wat Google en mailverkeer, kwamen we er uit.  
De locatie van ’t Zwarte Schaap’ werd gevonden. Een andere herkenbare locatie in die omgeving was 
‘de Centrale’ bij Tjidjedil - Tjoegenang. Deze was gemakkelijker te vinden. Hierover meer in deze 
Klapper. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
 
Er zijn helaas weer een aantal sobats ontvallen. 
Van sommigen wisten we het niet eens.  
We zullen hen tijdens de komende reünie her-
denken en een minuut stilte in acht nemen. 
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Gerard (Geo) Verspoor 
Overleed op 98 jarige leeftijd, d.d. 29 jan. 2018 

in Canada. Hij was commandant van het 1e pel. - 
4e cie. ’t Zwarte Schaap’. 

 
 
 
 
 
 

Sijmon Peereboom 
Overleed op 90 jarige leeftijd, d.d. 16 mei 2018. 

Op een paar dagen na werd hij 91 jaar (31.05.27) 
Hij was bij het 3e pel. van de 3e Compagnie 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ron Dreckmeier 
Overleed op 91 jarige leeftijd, d.d. 27 juni 2018. 

Ron kwam tot het eind toe naar de reünies. 
Hij was bij het 2e peleton van de 2e cie. 
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‘t Zwarte Schaap’ 
27 juni 1946 vertrok 2-4RI naar Tjiandjoer om daar een deel van de konvooiweg Batavia-Bandoeng  

van de Engelsen over te nemen. Het 1e peleton van de 4e compagnie (onder commando van Lt. G. 

Verspoor) kreeg de opdracht om 15km ten westen van Tjiandjoer een post in te richten. Dit was in 

een bocht waar de Grote Postweg Tjipanas-Tjiandjoer via een brug, over de kali ‘Tji-Beureum’ loopt. 

Behalve brugbewaking diende het omliggende terrein door patrouillering beveiligd te worden. 

Hierdoor kwam het peleton vele kilometers van de compagnie geïsoleerd te liggen.  

 

NB.  Een andere lezing over de herkomst van de naam ’t Zwarte Schaap, was dat deze post door  
hogere chefs steeds werd overgeslagen met als natuurlijk gevolg dat het nu een soort 'rendez-vous 
des grands chefs' was geworden. Dit volgens het boek van Generaal H.J. Kruls. 

 

                                                   
Lt. Gerard (Geo) Verspoor, commandant van ’T Zwarte Schaap’. 

Onze Luit., een echte fijne kerel. Alleen zwamt hij iets te lang naar onze zin. 
Komt uit Heemstede. 

 
Door het verhaal heen zijn herinneringen verweven van Ruud van der Meulen. 
Wij kwamen op een plaats met de naam Tjibeureum, een veldje waar tenten werden geplaatst.  
Later vervangen door een door de genie gebouwde barak van bamboepalen met asfaltpapier op het 
dak. Geen slecht verblijf, we hadden zelfs licht uit een generator.  
Het lag langs de weg met er achter oplopende hellingen, het was geen echt veilige plaats.  
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Tjibeureum (met oude grashutten der Brits-Indiërs). In eerste instantie was het 1
e
 peleton gelegerd in tenten.  

 

Sept. ‘46. Bouw van de barak door Genie en plaatselijke bevolking. Weg met die rot tenten, we baalden ervan. 
 

De afsplitsing van ons peloton van de rest van de compagnie gaf, wel degelijk het gevoel tekort te 
worden gedaan en ‘het zwarte schaap van de familie’ te zijn. Het moreel was echter geweldig. 
Er werd een groot wit bord gemaakt met daarop een zwart schaap en de tekst ‘T ZWARTE SCHAAP’ 
Het werd tegen de barak geplaatst en voor het langskomende (militaire) verkeer werd het een vast 
oriëntatiepunt. De benaming is ook later gebleven.  
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De gereed gekomen barak, gezien vanaf de brug. 

 
 

 

Deel van het peleton met het tegen de barak geplaatste bord dat later overal mee heen werd gesleept. 
Geschilderd naar eigen idee door sld. Henk de Rooy. 

                                                                                 
                 Willem Berndes, Piet Heinis, .?. Leen Smit                               .?. 
                           Lt. Gerrit Verspoor, Piet Markesteijn                              Tob Gerkes, Adrie van Dalen 
                                               Chiel Dijkhuizen          Dries            Joop van Bommel, Kees van Loon                                               
                                                           Rinus Schuurbiers,    Huysteden,     Homme Venema, Cor Stapel               
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Onder invloed van deze gebeurtenissen ontwierp sld. Joop van Bommel een embleem, aanvankelijk 

uitgevoerd in stof. Er werd echter van hogerhand geen toestemming gegeven dit ook daadwerkelijk 

te dragen, vanwege het feit dat 2-4 RI al het eigen 'Kennemer'-embleem had. Als ‘protest’ werden de 

inmiddels vervaardigde stoffen emblemen op het ondergoed gedragen, de gebruikelijke kleding- 

dracht van de manschappen in bivaks en legeringsplaatsen in de tropen. 

 

   
Ontwerp door Joop van Bommel. 

 

Als aandenken aan deze episode zijn er ook emblemen van metaal vervaardigd, slechts 40 stuks en 

op eigen kosten. Deze mochten echter niet op het uniform gedragen worden. Ze werden daarom 

(veelal) op de vechtpet bevestigd.   

 

                                                                                                              
Het embleem werd ontworpen door sld. Joop van Bommel. 

 
In tegenstelling tot de Britten gingen wij wél iedere dag 2 maal met een sectie (9 á 10 man) het ter-
rein in, waarmee werd bereikt dat de tegenstander zich niet meer zo dicht bij de weg waagde en de 
overvallen op konvooien werden voorkomen.  
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Patrouille over de weg die langs onze barak loopt. 
 

Bijvangst tijdens patrouille. Een dankbare aanvulling op de dikwijls karige makan (eten). 
 

Dicht bij ons kamp werden op een strategisch punt wachtposten langs de weg geplaatst, dat waren 
geïmproviseerde bunkertjes. Met 2 man wacht van 08.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur ’s middags.  
Er gebeurde vrijwel niets, enorm saai. Is het vreemd dat op zo’n dag wel ’n tinnetje sigaretten (50 st.) 
werd opgerookt?  
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Bergpost ‘steile wand’ – links Joop van Bommel,  .?. , midden Chiel Dijkhuizen,  .?. ,  broer Arie Dijkhuizen (kok). 

 
 

 
Na een forse klim 'n ogenblikje rust om op adem te komen. De vulkaan Gedeh op de achtergrond. 

Johan v.d. Wiel, Sgt. Roel Jongman en de Gijs de Jong.  
 

Tijdens de patrouilles werd nauwelijks tegenstand ondervonden en de tijd daar was niet zo slecht,  
op de voedselvoorziening na. We aten kaak i.p.v. brood en alles kwam uit blik van geallieerde dumps. 
Nederland had zelf nog niet veel, dus de troepen in de tropen moesten het daar maar mee doen.  
We vierden Sinterklaas en Kerst met pakketten van de NIWIN, een heel goed initiatief van het thuis-
front.   



9 
 

Passage uit het dagboek ‘Kembar op Java’ van Frits Sauer, 3e pel. - 3e cie. 
Dinsdag 16 juli, ’s Middags hoorden we dat er ‘n auto van ons, die naar Batavia ging, beschoten was. 
Tot nu toe 3 doden en 2 zwaar gewonden. Sergeant van Rossum, Melle Beverwijk, en Dirk Korf.   
Op 19 juli overleed ook Gerard Seders aan zijn opgelopen verwondingen. Het hele bataljon was in 
diepe rouwstemming.  
 
De postvoorziening was heel redelijk, zeker eens per week kwam er een vliegtuig en het was altijd 
weer spannend als de foerier kwam (als postbode), zou er iets voor mij bij zijn?  
Ik mocht over het contact met mijn ouders beslist niet klagen, regelmatig kreeg ik een brief en hun 
natuurlijk ook van mij.  
 
De dienst was wel zwaar en misschien ook daardoor ging ik op een middag tijdens een partijtje bad-
minton (dom in de hete zon) tegen de vlakte en was even ‘weg’. De bataljonsarts kwam en hij stuur-
de me naar het militaire hospitaal in Tjimahi. Daar kon men niets vinden en tenslotte werd een lum-
baalpunctie uitgevoerd, daar bleek niets uit, dus zal het wel oververmoeidheid zijn geweest.  
Mijn maten waren blij dat ik na twee weken weer terug was, ik was niet de enige zieke en het werk 
bleef hetzelfde.  
 
In die tijd was er geen militaire vakbond of CAO, voor ons gold alleen het ‘Reglement Krijgstucht’,  
24 uur in dienst gedurende 7 dagen per week!  Gedurende de periode november 1945 tot juni 1948 
hadden we welgeteld 4 dagen echt verlof in Bandoeng gehad, waar een daarvoor ingericht verblijf 
was. Aan ontspanning kwamen we niet toe, wie in de stad of daarbij gelegerd was kon gebruikmaken 
van voorzieningen zoals kantines, bioscoop of uit Nederland gezonden artiesten.  
Op onze buitenposten was niets van dien aard, wij hadden zelf geen transport en een enkele keer 
konden we met een truck (open bak!) naar Tjiandjoer voor een film. Niet bij donker want dat was te 
gevaarlijk. Er werd eindeloos gekaart, lectuurvoorziening was er nauwelijks.  

 
Wagen met verlofgangers. 
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Verlof in Bandoeng. Een ‘Pakki-an netjes’ hadden we niet, we gingen gewoon in de gevechtsoveral.  

2
e
 links is Cor Koeleman. In de hele 2,5 jaar Indië-periode; 1 keer 4 verlofdagen in Bandoeng. Wat een luxe ! 

 

 
Onze sectie gaat op patrouille in panter-overal. De barak is nog in aanbouw.  

Bovenste rij: Henk de Rooy, Ruud van der Meulen, kpl. van der Heiden, Chiel Dijkhuizen, Pietje Heinis? 
Onderste rij: Rien Gruter, Cor Koeleman, Gijs de Jong. 

 

Een belangrijk principe van een leger is dat het uniform gekleed gaat, bij ons was niets minder waar.  
Wij werden gekleed uit de opgekochte voorraden van de Britten, Australiërs en Amerikanen met de 
daarbij horende hoofddeksels. Vaak was het te groot, dan maakte een Chinese kleermaker voor een 
paar gulden er iets van naar (ons) eigen ontwerp. Feitelijk waren er maar twee kledingstukken het 
zelfde, het kostuum van Adam en de camouflage-overall.  
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De materiële voorzieningen waren ook niet om over naar huis te schrijven al gebeurde dat natuurlijk 
wel! Elke dag sardientjes uit blik, gekleurde hagelslag en Amerikaanse blik-kaas gaan vervelen.  
Voor de compagnie (globaal 125 man) was er 1 kok, een hulp kok en voor hulp een djongos.  
De splitsing van de compagnie maakte het nodig om op twee plaatsen een kok te hebben, dit werd 
opgelost door maandelijkse wisseling tussen Siem Geleynse uit Den Haag en Piet van Markensteijn 
uit Halfweg. Er was echter maar 1 goede kok. De hulp-kok was een beste man, maar van beroep 
fietsenmaker en was in de oorlog werkzaam in een gaarkeuken. Vaak kwam hij voor de warme 
maaltijd niet verder dan rijst met melk uit blik, dikke rijstepap!  
 

 
Onze keuken toen we nog in tenten lagen. 

 
De nieuwe separate keuken die waarschijnlijk uit veiligheidsredenen iets van de barak verwijderd lag. 
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De kok Piet van Markesteijn, trots en in ‘buitenmodel’ voor zijn nieuwe keuken. 

 
 

     
Deel van het 1

e
 peleton voor de barak.                                                                                                                                            

Bovenste rij; Piet van Markensteijn, Kees van Loon,  ..?.. , Piet van de Aar (hospik),  Sgt. Martin Oud.                                  

Onderste rij; Janus van Dalen, Leen Smit (Viskop), Joop van Bommel en Sgt. Theo Warffemius 
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We sliepen nog steeds op de brancards, tot Mevrouw Spoor, de echtgenote van de legercomman-
dant op inspectie kwam en verordonneerde dat er veldbedden moesten komen.  
Toen kwamen ze wel, er was dus wel degelijk voorraad maar het kwam niet op de goede plaats.  
Zo ging het ook met de pyjama’s. Bloot slapen was toen nog niet in, en in ondergoed niet prettig. 
E.o.a. ‘hogere’ van de intendance verkocht de pyjama’s ten eigen bate. Uiteindelijk kregen we ze.  
 

                                                   
Kees van Loon schrijft een brief naar huis op een geïmproviseerd bed. 

                                                                                                          
Om te baden werd in Tjibeureum door de genie een soort permanente douche gemaakt. Via aftap-
ping met bamboe-buizen van een kanaaltje dat over de berghelling van de ene kampong naar de 
andere liep. Bij verblijf in kampongwoningen was het wassen in de kali net als de kampongbewoners 
of uit de regenton. Bij stenen (Europese) woningen was er de ‘mandi-kamer’ een grote bak waaruit je 
met je etensblikje over je heen schepte, inzepen en wassen en dan weer flink afspoelen, fris maar 
wel goed, je knapte er na een hele patrouilledag weer van op. Het is logisch dat er veel gewassen 
moest worden, dat deden we dus zelf op een manier die (latere) echtgenotes zeker afgekeurd zou-
den hebben. 
 

                                        
Bij thuiskomst van patrouille konden de baboe's aan ’t werk met de camouflage overals. 
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Onze eeuwig lopende selfmade douche. Midden Henk de Rooy en rechts Teun van Prooyen.                      

 

Het stroompje dat wij t.b.v. de douche hadden afgetakt, was een aangelegd kanaaltje dat op zijn 
beurt van de kali werd afgetapt als watervoorziening voor meerdere kampongs. Dat vertelde me ‘n 
beambte van de waterhuishoudingsdienst in het gebied, hij was daar voor controle.  
Hij zij dat het expres ondiep was, waardoor het water door zonlicht gedesinfecteerd werd.  
Wij mochten er beslist niet van drinken, het was riool maar voor de kampong bewoners ook drink-
water, die waren van natura immuun. Voor ons stond altijd een gamel koude thee in de keuken. 
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Tijdens de aanleg van het zwembad.   

 

Achter de barak liep een kleine bergkali waarin een heus zwembad werd gerealiseerd, na twee 
bandjirs werd dat niet meer hersteld. Een hoger gelegen tweede zwembad is later ook verdwenen. 

 

Ons eerste zwembad bij Tjibeureum, sept. ’46. Dit werd finaal weggespoeld door een bandjir.                                             
Genomen uit een boom, die over de kali hing. 
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Een voorbijtrekkend vissersvolkje moest even kennis maken. 

 

In de rivier kwamen buiten onze eigen uitwerpselen ook die van mensen hogerop aan de kali terecht. 
Ga na wat dit wordt aan de benedenloop en uitloop naar nog grotere rivieren. Kali Besar en het 
Antjol-kanaal in Batavia waren gewoon open riolen waar mensen elke dag in wasten, hun behoeften 
in deden en lijken richting zee spoelden. 
 

                                                                                                                          
De plee boven de kali. 
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Tjoegenang, de waterval achter de centrale. Vlr. Joop van Bommel, Chiel Dijkhuizen, Leen Smit, en Rien Gruter. 
 

We bleven tot 14 maart 1947 op de locatie Tjibeureum. Toen werden we afgelost door een eenheid 
dienstplichtigen van de 7 Decemberdivisie die intussen in Indië waren. Wij gingen een aantal weken 
naar de KNIL-kazerne in Tjimahi, een ‘buitenplaats’ van Bandoeng waar vele villa’s stonden. 
Daarna vanaf 7 april ‘Bataljon in ruste’ te Lembang.  Op 21 juli volgde de 1e politionele actie. 
 

                                                                 
14 maart 1947. Met de trein van Tjandjoer naar Tjimahi. Li. Chiel Dijkhuizen, re. Rien Gruter.  

Voor dit select gezelschap werden ook onderhemden gefabriceerd met opschrift ‘t Zwarte Schaap’.    
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De Hydro-elektrische waterkrachtcentrale te Tjidjedil - Tjoegenang.  
Vele peletons hebben hun legering bij, of in de omtrek van ‘de Centrale’ bij Tjoegenang gehad. 
O.l.v. Lt. Albert Koopmans bouwde de 3e cie zelfs een heuse bamboebrug over de bergkali. Deze post 
is voor de meeste sobats bekend en komt voor in welhaast elk foto-album wat we onder ogen 
 hebben gehad. Tijd om eens te speuren hoe het er nu uit ziet. Dat was een verrassing, de plek en 
gebouwen zijn nagenoeg onveranderd. Sterker nog, de mini-krachtcentrale die ooit door de 
Nederlanders werd gebouwd is nog steeds in werking en is zelfs onlangs weer geheel gerestaureerd. 
 

Heden; Zicht op de Centrale van Tjoegenang. Foto genomen v.a. de bovenliggende weg. 

Foto genomen vanaf onze post op de berg naar de Hydro-elektrische centrale. Geheel links de steil oplopende 
weg. Daarnaast half zichtbaar de centrale onder de boom. Daarboven een stukje van de 2 pijpleidingen die het 

krachtwater aanvoeren. Rechts in de hoek is de kali, daar hebben we later nog een bamboe-brug over gebouwd. 
Naast het voorste gebouw een kleine tent voor de radioverbinding. 
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Latere situatie waarop de bamboebrug al is te zien. 

 

 Heden; Het hoofdgebouw aan de ingang. 
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Heden; Bijgebouw 

 

                                                                
Heden; Vóór de restauratie. 
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Heden; De aanvoerbuizen vóór de restauratie. 
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Heden; Werkzaamheden tijdens de laatste restauratie. 

 

                                                                         
Heden; Aanvoerbuizen en turbinehal na de restauratie. 
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Heden en verleden De turbines zijn nog steeds dezelfde. 

 

Destijds in 1946/47. 
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Heden; Schakelhal en schakelkasten, nog met Nederlandse schrijfwijze. 
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Heden; Stuw met in de verte de sluis en sluishuisje. Hierin werd door de jongens gezwommen.                                                            

Hier verdronk Gerard van Reijn op 17 juli 1946. Hij kon waarschijnlijk niet goed zwemmen.                           

Uit het Dagboek van Henri Butot, 1
e
 cie. Woensdag 17 juli 1946; patrouille.  

Bij terugkomst gingen we naar de kali om te zwemmen. Een soldaat kwam ons tegemoet die vertelde dat zijn 
vriend in de afwatering bij de sluizen verdronken was. De jongens doken naar hem, echter zonder resultaat.  
Ik liet toen alles leeglopen door een sluis open te zetten en een andere dicht te draaien. Er werd op 
hoogspanning gewerkt. Spoedig was de afwatering geheel leeggelopen en het blauwe lichaam van Gerard Reyn 
kwam tevoorschijn. Er werd direct met kunstmatige ademhaling begonnen. In ploegen werkten we 3 uur lang, 
terwijl zijn voeten met harde borstels gewreven werden. De dokter die pas laat arriveerde constateerde reeds 
de dood. Toch werd nog doorgegaan met kunstmatige ademhaling nadat de dokter nog een hartinjectie gaf. 
 

                                   
Heden; Afwateringskanaal met in de verte de sluis en het sluishuisje. 
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Heden; Het sluishuisje en rechts de sluis. 

 

Collectie; Siem de Graaf (kok), 3
e
 pel. - 3

e
 cie.  Het sluishuisje dat destijds dienst deed als mijn keuken.                                                                                                                                    

Op de hoeksteen links van de sluisbrug staat opgekalkt; ‘Rustoord de Stervende Kip’.                                                               

De sectie van sgt. Ploeg (3
e
 pel.) heeft er namelijk nogal wat (magere) kippetjes verschalkt. 
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Juli '46. Tjoegenang, Eg Jansen en Cock Hageman aan onze badgelegenheid.  

Citaat Ruud van der Meulen van ’t Zwarte Schaap; Later kwamen we wel eens bij de centrale.  
Ik heb daar nog zwemles gehad van Dick Vrolijk, die was instructeur geweest bij zijn vereniging 
"ZIAN". Het heeft niet geholpen, ik heb nooit leren zwinnen ! 
 

                                                             
Juli '46. Tjoegenang, Joop Reekers aan onze badgelegenheid. 
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Tjoegenang, wij bouwen een brug over de kali. Staand vooraan Piet Kramer. Met hoed; 1e lt. Albert Koopmans. 

 

 

 
Toast op de voltooiing van de brug over de kali bij Tjoegenang. 
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Bloed zweet en tranen heeft het gekost, maar de brug kwam klaar. N.b. wisten jullie dat Henri Butot een kleine 

kopie van deze brug over het vijvertje in zijn tuin heeft staan? 

     
Op de brug bij Tjoegenang. Vlr. Wim Peters, Jan Lageweg, Dingeman Segers (Foerier) en Cock Hageman (Adm.) 

Allen van de 3
e
 cie. 

. 
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Heden; De bergkali die naar de Centrale loopt. 

 

1946/47.  Dezelfde situatie als de heden-foto. Ook hier gingen we wel baden, heerlijk fris. 
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Tjidjedil, de kali met sluis.  

 

 

 
Kali bij Tjoegenang 20 juli '46. Genomen vanaf de stuwdam, op de achtergrond de waterval. 
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Uit het dagboek van ‘Lust je nog peultjes’ van Cor Groot.  3e pel. -  3e cie. 
 

Zaterdag, 6 juli 1946 - Tjoegenang  
We zijn weer verhuisd. Om 9.00 uur vanmorgen moesten we gepakt staan en om 12.00 uur waren 
we op weg naar ons nieuwe kamp, wat weer een eind terug bij de Poentjak-pas is.  
En nu zijn we daar dan, en ik vraag me steeds weer af, zouden er nu nóg mooiere plaatsen op de 
wereld zijn? Het is zo moeilijk te beschrijven; hoog in de bergen, vlak aan de voet van de 2900 meter 
hoge ‘Gedeh’. Nauwelijks aangekomen moest ik met nog 6 man een post betrekken boven het kamp. 
Het kamp is een grote elektrische centrale op waterkracht in een 10 meter diep ravijn van 100 m. 
breed. We zitten boven op een klein plateau, 100 meter boven de centrale en er tegenover, precies 
naar het westen, kijken we door het diepe ravijn met recht daarachter als ‘n reusachtige beschermer, 
de ‘Gedeh’, die uit de diepte van dit ravijn tot hoog boven de wolken langzaam maar statig omhoog 
rijst. 
 

 
 

De vulkaanberg Gedeh, met daar rondom het spel van de steeds wisselende wolken en zonnegloed, 
dat is iets waar men nooit op uitgekeken raakt. Het is in korte tijd als een machtig sterke kameraad 
geworden, waar men van gaat houden en die men mist als men ergens anders is. Dat is een gevoel 
waar men niet aan ontkomt; dat krijgen zelfs jongens die anders niets om natuurpracht geven.  
Naar het oosten kijken we over het uit bergsawah’s bestaande plateau, dat langzaam glooiend afhelt 
tot het dal, heel in de verte. En achter dat dal liggen uitgestrekte bergketens, in eindeloze rij.  
Van hier kijken we op deze bergen neer en op de vele reuzentoppen. Meer kan ik er al niet van zeg-
gen, de indruk die dit alles maakt is niet weer te geven.  
De weg die we met de trucks moesten volgen, vraagt acrobatiek van de chauffeurs. Van het kamp uit 
is die zo steil, dat 20 meter voor de wagen de weg gelijk ligt met de bovenkant van de auto. Het is er 
heel smal, gaat rechts langs een steile helling, links langs het diepe ravijn. Eén verkeerde wending en 
de wagen stort 100 of 200 meter naar beneden op de grote rotsblokken. De krappe u-bochten zijn 
nog steiler en kunnen niet in een keer genomen worden, en zo is het steeds, bergop-bergaf.  
Als men dat voor het eerst meemaakt, stolt het bloed in je aderen, maar het went snel. Alleen is het 
niet te geloven dat een met 3 ton geladen truck zo steil kan klimmen.  
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Juli '46. De kronkelweg naar de Centrale. Gezicht over het grootste gedeelte van de vallei van Tjoegenang,  

onze huidige verblijfplaats (6 km van Tjiandjoer). 
 

 
Juli '46. De brug over de kali bij de Tjoegenang en een stukje weg met gevaarlijke bocht. 

 
De kali die door het ravijn stroomt, ligt vol met grote rotsblokken, waar het water zich wild doorheen 
perst, wat een geruis geeft als van een eindeloze rij watervallen. We moesten over de boom en een 
paar bamboestokken stappen, verder van rotsblok tot rotsblok. Later hebben we ‘n brug over de kali 
gebouwd.  
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De weg die van de centrale over de kali naar de poort boven voerde. We moesten over de boom en een paar 
bamboestokken, verder van rotsblok op rotsblok. Later hebben we een brug over de kali gebouwd. 

 
We zitten hier op het plateau in een droge sawah, zonder huis of wat ook. Ons eerste werk was dan 
ook van het grondzeil en bamboestokken tentjes maken om in te slapen en schuilen voor de regen. 
Een klein dak hier is genoeg.  
De wacht betekent niets, alleen ’s nachts om beurten een paar uur. Extremisten zijn hier niet, er 
komen wel vriendelijke inlanders langs, die op weg zijn naar de sawah’s. Daarmee ruilen we eten in 
blik en biscuits voor bananen, eieren, ananas enz. We koken ons eigen potje, zo lekker als we er zelf 
zin in hebben, aan niets hebben we gebrek. In de buitenlucht, in zo’n mooie omgeving, is het hier 
ideaal: vakantieoord en sanatorium.   
De centrale waarvoor we hier eigenlijk zitten, levert zijn stroom aan Soekaboemi, een plaats die vast 
in handen is van de extremisten. Deze echter sturen de stroom door naar Batavia en Priok, omdat 
hun treinen het daar nodig hebben, maar daardoor heeft de stad die in onze handen is, ook licht.  
 
Zondag, 7 juli 1946 - Tjoegenang  
De eerste nacht op de berg is weer voorbij. Helemaal in de open lucht, de frisse bergwind over je 
heen strijkend, wat wil men nog meer? Wel moest men 2 wollen dekens goed om zich heen trekken 
om het niet koud te krijgen en waren de dekens ’s morgens nat van de dauw. Maar er mag wel iets 
aan mankeren. Ik had de post van 6.00 uur ’s morgens, dus bij zonsopkomst. Ik zat met een deken 
om, want het was koud, maar het was de moeite waard. Van achter de hoge bergvlakten in de verte 
kwam de zon langzaam als een grote rode bal tevoorschijn. Nog voor die te zien was begon de top 
van de Gedeh zich in rood licht te vertonen. En terwijl aan de ene kant de zon hoger klom, daalde aan 
de andere kant het zonlicht langs de machtige hellingen naar beneden tot op het laatst ook het 
smalle dal beneden overgoten werd met helder zonlicht. Ondertussen stond deze hoog aan de lucht 
en was de koude vervangen door tropenhitte. En alsof de Gedeh vond nu lang genoeg bewonderd te 
zijn, hulde zij zich in een dicht wolkendek, dat alleen de onderste helling vrij liet.  
Zo’n ochtend vergeet men niet licht. 
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Juli '46. Onze tent bij de waterkrachtcentrale te Tjoegenang We zitten boven op een klein plateau, 100 meter 
boven de centrale. Er tegenover, precies naar het westen, kijken we door het diepe ravijn met recht daarachter, 

als ‘n reusachtige beschermer, de vulkaanberg ‘Gedeh’. 
     
Vanmorgen ben ik even de kampong in geweest. Aan alles kon men merken dat de mensen geweldig 
voor mij waren en nu was ik nog wel alleen in een kort broekje en zonder wapen, op mijn klewang 
na. In deze kampong hier midden in de bergen, waar men van Jappen bijna geen last heeft gehad, 
waren geen eieren en bananen te krijgen en vluchtten de mensen voor mij weg.  
Ik begreep er niets van, tot een tegen mij zei: “India soldado, tidaminta, tida djoeal, ambil telor dan 
pisang”. De mensen hier spreken maar heel weinig Maleis, ze spreken Soedanees. Deze man zei let-
terlijk: “India soldaten, niet vragen, niet betalen, halen eieren en pisang”. Daarmee was het hele 
raadsel opgelost, er waren hier Brits-Indiërs geweest, die alles gestolen hadden. En wie de houding 
van deze tegenover vrouwen kent, kan licht begrijpen waarom men schuw was toen men mij zag, 
want ze weten heel goed wat Brits-Indische soldaten doen, maar verschil tussen Engelse en Holland-
ers kennen ze in deze streek niet, waar de blanken vroeger alleen kwamen voor de watervoorziening 
en eens in het jaar de soldaten voor het ophalen van de belasting.  
Tevens hebben ze 5 jaar geen blanken gezien en de eersten die ze nu weer zagen deden hen alleen 
maar kwaad, geen wonder dat het vertrouwen weg is. Maar reeds hebben we de mensen die alle 
dagen langs onze post moeten om op de sawah te werken, voor ons gewonnen. De eerste dag kwam-
en er maar een paar mannen, nu komen er ’s morgens al wel zo’n honderd langs. Nu wij goed voor 
hen zijn, durven ze weer aan het werk te gaan, al komen ze beslist iedere morgen eerst nog vragen of 
ze er door mogen. Twee man komen dan uit de ploeg naar voren en vragen; “permissie toean, beker-
dja sawah”. Wij zeggen dan; “bolë” (mag) en dan gaan ze door naar hun werk. De eerste dag kon ik 
duidelijk zien dat ze bang waren omdat ik naar ze toe kwam toen ze het vroegen, blijkbaar verwacht-
ten ze niet veel goeds. Zo zit de angst voor het Engelse pesttuig erin, maar nu komen ze ongedwong-
en maar beleefd vragen en brengen zelfs eieren of bananen mee en zijn dan dolblij met biscuits of 
cornedbeef, wat wij hen geven. Zo strijden wij een dubbele strijd, één deels om de extremisten uit te 
roeien, anderzijds om het vertrouwen van de mensen terug te krijgen.  
Morgen wil ik met ‘n kameraad de kampong in om een groot blik met gebroken biscuits uit te delen, 
dan veranderen ze daar ook wel. 
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Dinsdag, 9 juli 1946 - Tjoegenang  
Vanmorgen heb ik een kleine wandeling gemaakt. Dat is er hier nog niet van gekomen, maar nu ik 
weer eens, zoals voorheen in Mersing, op mijn gemak rondzwierf viel mij pas goed het enorme ver-
schil op en trof de enorme plantenweelde mij meer dan ooit tevoren. Vooral de felgroene kleuren en 
de helderheid van de bloemen.  
Ik ging het smalle pad langs wat aan een zijde onmiddellijk langs de afgrond van het ravijn loopt. 
Toch is deze helling niet direct gevaarlijk, als men erin zou storten, dan blijft men zeker in de enorme 
dichte begroeiing hangen. Aan de andere zijde stroomde een smalle kali, die hier en daar over het 
pad liep, dit water stroomde weg in het ravijn naar de daar liggende sawah. Naast de kali liep de 
dicht begroeide rotswand weer omhoog, het dichte groen overschaduwde het pad, zodat het er 
heerlijk koel was. Het diepe ravijn met op de bodem de woeste brede kali en aan de overkant weer 
de steile helling tot hoger als waar ik liep. Het dal en helling zijn ook dicht begroeid met alle soorten 
planten en dat alles had een wonderlijke bekoring. Dit was weer echte ongerepte natuur in haar 
mooiste pracht en om dat alles nog mooier te maken, stortte zich van de tegenoverliggende helling 
een waterval, vele malen in haar val gestuit door bomen en rotsblokken, zodat zij als een stroom wit 
schuim beneden kwam en dat tere wit werd overschaduwd door het zachte heldere groen van slier-
ten jonge bamboe. Iets verder liepen de sawah’s op tot aan de rand van het ravijn en hier ging ik 
steeds van de ene sawah op de andere, springend naar beneden en terug over de smalle dijkjes, dik-
wijls maar 20 cm breed. Dat ging zo door tot ik beneden aan de kali stond en vandaar de pracht 
rondom me kon bewonderen. Vandaar begonnen de sawah’s weer op te lopen tot ze dood liepen 
tegen de steeds meer naar voren komende rotswand, die tenslotte tot in de kali stond. Hier moest ik 
over uitsteeksels van hard steen langs de loodrechte wand verder. Die was hier geheel kaal, 
ongeveer 10m. boven het bruisende water. Hier keek ik van onder ‘t woeste watervalletje op, de 
hoge rotswanden, het donkere groen, het gebruis van het water, de berg op de achtergrond van het 
ravijn, dat alles maakt een indruk die ik niet licht zal vergeten. 
 

Het sprookjesdal bij de Centrale. 
 

Verderop kwamen de sawah’s weer achter de terugwijkende groene muur van begroeiing vandaan. 
Van daar liep een smal pad dat zo glibberig was dat ik mij aan alles moest vasthouden om niet steeds 
weg te glijden, maar ik kwam veilig boven weer op hetzelfde pad dat ik heen gegaan was, en ik was 
zo weer spoedig bij de andere jongens. 
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Vanmiddag ben ik met een van de jongens Henk Wessels uit Purmerend de kampong in gegaan met 
een hele bus met biscuits die gebroken waren. Ik had m’n hele rugtas vol, de mensen zijn daar steeds 
nog erg schuw en angstig voor ons geweest. We liepen zo overal tussen de huisjes door, die hier ook 
wel van bamboe, maar toch heel mooi zijn; het bewijs dat hier altijd een tamelijk hoge stand opge-
houden is. Nu echter door oorlog en uitzuiging zijn ze heel arm en lopen er in vodden of oude zakken. 
Ieder kind dat we tegen kwamen, daar gingen we naar toe, die keken ons dan ook met grote angst-
ogen aan, maar toen de tas open ging en we ze beduiden dat ze er een greep in mochten doen, 
keken ze ons alleen nog verwonderd aan en trokken zich gauw terug met hun buit.  
Ook de groten keken steeds verwonderd en nog wat wantrouwend, ze begrepen ons nog niet.  
Zo gingen we de gehele kampong rond en ik had heel goed door dat enkele mannen ons overal in de 
gaten hielden. Langzaam zag ik ze veranderen en drong het blijkbaar tot hen door dat we geen 
andere bedoelingen hadden, dan alleen om de kinderen een vrolijke middag te bezorgen.  
Sommige kinderen waren heel bedeesd en namen maar een hand vol en knikten als wij ‘Banjak’ 
(veel) zeiden. Anderen namen er dan nog wat bij, maar altijd alleen met hun rechterhand.  
Anderen haalden gauw hun zwarte barretje af en gooiden daar een paar handen vol in, tot wij zeiden 
dat het genoeg was.  
Na zo de ronde gemaakt te hebben kwamen we weer in het midden van het dorp terecht en keken 
eens rond waar we nu heen zouden gaan, want er waren niet veel kinderen in het dorp, tenminste 
niet buiten en velen vluchten nog naar binnen, maar we hoefden niet lang te kijken want ze waren al 
hard veranderd en van alle kanten kwamen de kinderen aan. Ik zette mijn tas op de grond zodat ze 
naar hartenlust konden graaien, tot ik het genoeg vond. Hij was toen echter bijna leeg, op enkele 
kleine stukjes na. Er stond echter nog een kind dat te verlegen was om zelf te nemen. Met een smal 
gezichtje en een paar grote verlangende ogen stond het ventje toe te kijken. Die wilde ik het laatste 
geven, maar de kleine stukjes kon hij niet in zijn hand houden en hij had geen muts op, maar hij had 
over zijn hoofd een kleine sarong hangen. Ik ga naar hem toe en trek hem voorzichtig het ding van 
zijn hoofd, waarop het ventje hele grote angstogen kreeg en de mensen verwonderd toekeken.  
Maar ik legde de doek wijd op de grond en keerde de rugtas erop leeg, nam de 4 punten bij elkaar en 
gaf ze het jochie, dat nu niet bang meer was, heel hard ‘ja’ schudt en blij wegloopt.  
Wij staan te lachen om het enthousiasme van de kinderen en de groten zijn niet langer bevreesd of 
verlegen meer, maar kijken vriendelijk en glunderen van blijdschap. Want deze droge biscuits zijn 
hier ‘n heerlijkheid waar men veel voor geeft en als wij dan de kampong weer verlaten, klinkt evenals 

toen wij erin kwamen weer het “tabeh toean”, maar nu niet meer angstig en met tegenzin, maar nor-
maal en vriendelijk. Het ijs is gebroken en een kampong veroverd, en wij hadden een prachtmiddag. 
 

                                                             
Post aan de rand van het ravijn te Tjoegenang geheel links zit Frits Sauer,                                                                         

(ik) Cor Groot als 4e en Jan Goede geheel rechts. 
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Richting Tjipanas 

                                              
De locaties van ’t Zwarte Schaap en de Waterkracht-centrale          Richting Tjiandjoer 

 
 

 
 

 

 

                                                     
 

II-4 RI 
 

Opzet en doelstelling; 
 

Wij (Rob en ik) archiveren en doen onderzoek 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 voor ons hebben (hoe gering ook). 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 Klappert 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    

Lama hidup dua empat !                                                                                                        

Selamat tinggal,                                                                                                                                                                           

Martin en Rob de Graaf         


