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VOORWOORD
Nadat ik "Dwangarbeid" had geschreven en daarmee mijn belevenissen in 1944 / 1945 had verteld werd mij
door mijn kinderen en anderen gevraagd nu ook mijn ervaringen in Indonesië vast te leggen.
Die gedachte was ook bij mijzelf opgekomen ondanks de vele publicaties over de gebeurtenissen in N.O.I /
Indonesië in de jaren 1945 /1950 en ondanks het gedenkboek "ONS ESKADRON" dat al in 1951 werd
samengesteld uit wat de huzaren zelf hadden geschreven en "HET DERDE VERKENNINGS ESKADRON TWEEDE
REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL, 25 MAART 1947 - 13 APRIL 1950", samengesteld door Gerard van de Laak.
Mijn herinneringen aan die tijd zijn nog levendig en ik beschik over aardig wat materiaal.
Ik schrijf dit voor de kleine kring van mijn kinderen, kleinkinderen en de groep van vrienden en kennissen en wil
proberen om het te plaatsen in de geest van de tijd waarin het gebeurde, maar het gaat mij er vooral om voor
deze beperkte groep mijn ervaringen en belevenissen te vertellen en niet om een gedegen studie te maken van
deze Indië / Indonesië periode. Daar zijn rijen andere boeken en studies over voor ieder, die dieper op deze
materie wil ingaan.
Een ander motief is de tegenstelling tussen het gevoel er vrijwel alleen voor te staan in Duitsland 1944 / 45 en
de ondervonden kameraadschap van de SOBATS (Maleis voor kameraad) in Indië..
Ik schrijf dit in dierbare herinnering aan J.L. Hollertt, destijds majoor – eskadrons commandant van 3-2-RHvB.
Zijn inspirerende wijze van leidinggeven heeft mij geholpen de moeilijke taak goed uit te voeren.
Hij is door wie hij was en door zijn denken en handelen, na mijn vader, de eerste van de drie mannen, die ik in
mijn leven heb leren kennen en die sterk medebepalend zijn geweest in mijn ontwikkeling tot wie ik ben
geworden.
Ik schrijf mijn verhaal onder de titel en het motief "ZINVOL GEWELD ?"
Zoals al mijn sobats, heb ik heel mijn leven moeten leven met de gedachte: "Was dit zinvol?"
Dezelfde vraag geldt ook voor alle latere uitzendingen van Nederlandse (en andere) strijdkrachten naar diverse
brandhaarden in de wereld.
Die gedachte heb ik enkele jaren geleden "verwoord" in een schilderij, getiteld "Zinvol Geweld?"
Dit schilderij gebruik ik nu als titelpagina. Het is ook gepubliceerd in "De Verkenner" jaargang 2 nummer 1,
uitgegeven door de Vereniging Huzaren van Boreel. Hierbij werd de volgende tekst geplaatst:
"ZINVOL GEWELD ?"
"St. Joris - Patroon van de huzaren-, maar ook het dualisme tussen:
bescherming bieden en geweld gebruiken; inherent aan alle
"Vredesoperaties" en "Uitzendingen".
St. Joris doodde de draak - het kwaad -, maar de draak was ook maar
een schepsel!
Bij alle uitzendingen moet het kwade uitgeschakeld en de onschuldigen
beschermd worden. Maar. . .het gebruikte geweld treft ook deze
onschuldigen!
In hoeverre is het dan: "ZINVOL GEWELD?"
Hiermede heb ik mijn dilemma en (naar ik meen), dat van alle
militairen, die door democratische regeringen zijn uitgezonden op
missies "voor de vrede, voor handhaving van recht en orde enz."
uitgebeeld.

5

WIE WAREN WIJ?
Wij kwamen net uit een wereldoorlog, die zes jaar had geduurd.
Als tieners maakten wij mee dat tientallen miljoenen soldaten en burgers door geweld omkwamen.
Wij hadden het optreden van de Duitsers meegemaakt en de gevechten, de beschietingen en de
bombardementen, die hele steden wegvaagden.
Wij waren gevangen geweest of ondergedoken.
Wij kenden de hongerwinter.
Wij hadden de dictators en volksverleiders meegemaakt.
Wij hadden de rassenhaat, de vervolgingen, de razzia's meegemaakt.
Tot slot waren wij met geweld door de geallieerden bevrijd.
In Europa, Azië en Afrika waren hele landstreken verwoest. Wegen en spoorlijnen vernield; bruggen, havens
vernietigd. En de klap op de vuurpijl: Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.
Maar als je was bevrijd gold dit allemaal als zinvol geweld.
De geallieerden en hun leiders hadden het goed gedaan!
Onmiddellijk na de bevrijding (In Zuid Nederland begon dit al in het najaar van 1944) werden vrijwilligers
opgeroepen om dienst te nemen in het Nederlandse leger. Oorspronkelijk om met de geallieerden de Duitsers te
verslaan en na 5 Mei 1955, de capitulatie van Duitsland, om tegen de Japanners te vechten en zo Nederlands
Oost Indië te helpen bevrijden.
Veel jongemannen gaven hieraan gehoor. Zo werden de eerste bataljons Stoottroepen gevormd.
In de winter 1944-45 zijn zij nog ingezet bij de grote rivieren en dienden als wachtbataljons.
De KL werd getraind en uitgerust in Engeland. Het corps Mariniers in de US.
Toen ook Japan na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in Augustus 1945 capituleerde werden deze
troepen bestemd voor Nederlands Indië.
In N.O.I. was in Augustus 1945 door Soekarno c.s. de republiek uitgeroepen.
Nederland wilde werken aan de vrijheid van haar koloniën volgens de rede van Koningin Wilhelmina van 7
december 1942.
D.w.z. In overleg en samenwerking en met behoud van een speciale band.
Maar de, meestal jonge, opstandelingen waren opgeleid door de Japanners en gevoed met een haat tegen de
blanken: " Azië voor de Aziaten!" Men wilde en eiste vrijheid, onafhankelijkheid: MERDEKA!
De Nederlandse vrouwen en kinderen en een deel van de mannen zaten in de Jappenkampen en waren
verzwakt en uitgehongerd. De "weerbare" mannen zaten nog in de kampen in Birma en Japan.
Ook die waren ziek en uitgehongerd. Velen waren omgekomen.
In Indië ontbrak elke vorm van gezag. Er braken rellen uit. Nederlanders, Indische mensen en Chinezen werden
aangevallen en waren hun leven niet zeker.
De kampen werden aangevallen. Deze periode wordt de Bersiap tijd genoemd. Hierbij kwamen volgens
conservatieve schattingen 3500 mensen om.
De eerste geallieerde troepen (Britse) arriveerden pas na een of enkele maanden. Er heerste chaos.
De geallieerden gaven de Japanners (de vijand en vroegere kampbewakers) de opdracht om de gevangenen te
beschermen tegen aanvallen van de Permuda bendes.
Deze bendes hadden intussen wapens "afgedwongen" van de Japanners en waren verder gewapend met
messen, klewangs en bamboe speren.
Toen de Britten landden in Batavia en Soerabaja werden ook zij bestookt en gehinderd in het contact maken
met en evacueren van de meest bedreigde Kampen.
Het meest bekend is het evacuatie-konvooi van vrouwen en kinderen, dat in Soerabaja werd aangevallen.
Daarbij zijn velen vermoord, ook een deel van het begeleidende Britse Gurkha bataljon.
Later kwamen langzamerhand de mannen uit de Japanse kampen in Indië terug. Velen waren militair geweest in
het KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger).
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Zij werden niet gedemobiliseerd maar uit hen werden de eerste KNIL-afdelingen geformeerd.
In begin 1946 werden de eerste Nederlandse Vrijwilligersbataljons naar Indië verscheept voor het herstel van
ORDE en RUST. Deze werden vooralsnog niet toegelaten door het Britse gezag. Zij moesten in Maleisië van
boord en wachten!
Toen zij na lang wachten wel werden toegelaten konden zij de taken van de Britten overnemen en proberen
bescherming te bieden, de evacuatie en repatriëring op gang te brengen en orde en rust te herstellen.
Dit gebeurde in voortdurende strijd met de Republikeinen.
In de "Hogere"politiek werd er in conferenties tussen de Nederlandse regering en de vertegenwoordigers van de
Republiek onder begeleiding van de Verenigde Naties gezocht naar een oplossing.
In Nederland werd een begin gemaakt met het herstel van het oude systeem van een leger, dat voornamelijk
bestaat uit dienstplichtigen.
Diverse lichtingen vanaf 1925 (geboortejaar) werden opgeroepen voor een keuring en daarna opgeroepen voor
actieve dienst.
Dienst weigeren was moeilijk.
Stelde men gewetensbezwaren te hebben, dan werd dat door een commissie onderzocht. Werd het
geaccepteerd als een geldig gewetensbezwaar, dan kreeg men voor dezelfde tijd of langer vervangende dienst.
Wie zich aan de dienstplicht of de uitzending wilde onttrekken werd veroordeeld en ging naar de gevangenis
(Nieuwer Sluis)
Maar dat waren er maar weinig.
Hier heerste het gevoel dat wij na een lange bezetting en onvrijheid nu weer een eigen democratische en
wettige regering hadden. Het was de tijd van de wederopbouw en als de regering het nodig vond een
strijdmacht naar Nederlands Oost Indië te sturen voor het herstel van orde, vrede en rust dan was dat legaal.
Men wilde wel beveiligen en optreden tegen rovers en plunderaars en ook in Indië de zaak weer opbouwen na
die Japanse bezetting.
De overheid sprak niet over oorlog en wij vermoedden niet, dat het oorlog was!
Moest je in het leger en werd je uitgezonden, dan was dat misschien wel spijtig, maar het was je plicht als goed
staatsburger om je dienst te vervullen.
Verreweg de meeste jongens vonden het jammer voor lange tijd vriendin, familie en vrienden achter te moeten
laten en het was wel jammer voor je carrière, maar zij zagen het als hun plicht en wilden wel meewerken aan
het herstel van orde en vrede in Indië. Ook trok het avontuur.
Na een groot aantal eenheden geformeerd uit vrijwilligers werd zo als eerste de 7 December divisie gevormd en
met troepentransportschepen naar Indië gebracht.
De naam "7 December divisie" moest duidelijk maken, dat Nederland zich wilde houden aan de belofte van Kon.
Wilhelmina in haar radioboodschap van 7 december 1942 aan de toenmalige koloniën.
Ik was na mijn terugkeer uit Duitse gevangenschap in oktober 1945 en na de uitbundige bevrijdingsfeesten gaan
werken.
Geld om te gaan studeren was er niet en eerlijk gezegd had ik na mijn ervaringen in 1944-45 in Duitsland ook
niet de motivatie. Dus: Werk zoeken!
In Rotterdam en zeker met mijn liefde voor de havens, doe je dat bij een rederij of een ander havenkantoor. Bij
mijn sollicitaties kreeg ik echter overal te horen, dat ik met mijn leeftijd wel binnenkort zou worden opgeroepen
voor de militaire dienst en dan naar Indië zou moeten en dan JAREN wegblijven. Het had voor het bedrijf geen
zin om zo iemand in dienst te nemen en op te leiden!
Ik kon in oktober een administratieve baan vinden bij een semi-overheidsbedrijf (Het Beheersbureau, dat
eigendommen beheerde van niet teruggekeerde Joden en van gevangengenomen N.S.B.ers.)
Na een maand werd ik aangenomen bij de gemeente Rotterdam als ambtenaar bij de afdeling Leerplicht.( De
gemeente mocht natuurlijk niet hetzelfde voorbehoud maken als het vrije bedrijf.)
Inderdaad werd ik na korte tijd opgeroepen voor een militaire keuring met een test en een gesprek over de
plaatsing.
Het leek er op, dat ik in 1946 opgeroepen zou worden voor actieve dienst (7 december divisie).
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Tijdens het gesprek na de keuring vroeg de plaatsingsofficier mij wat ik in het leger zou willen doen.
Daarop antwoordde ik, dat motorordonnans mij wel een leuke job leek.
Waarop hij de beroemde en door anderen vaak herhaalde woorden sprak: “Jij kan tekenen! en daarom lijkt mij
voor jou plaatsing bij de Verkenners geschikt.” ( Zie ook bijlage X X X: "Jij kan tekenen dus...").
Ik wist niet wat ik mij daarvan moest voorstellen. Hij legde uit, dat je dan bv. aan het front met een brencarrier
naar voren ging en daar een schets moest maken van de (op)stellingen van de vijand.. Daar heb ik toen maar
"ja"op gezegd.
Overigens was het zo, dat men bij de indeling zich zelden iets aantrok van zo'n advies. Verteld werd, dat een
bakker tot chauffeur werd benoemd en andersom!
De tijd verstreek. Ik volgde de gebeurtenissen in Indië zo goed als dat ging via krant en radio. Ook de berichten
over de gesneuvelden hield ik bij. Het viel mij op dat dat vaak het gevolg was van trekbommen (bermbommen Afghanistan) en van kopschoten bij mensen op wacht in een "Pillbox" (zandzakkenstelling).
Het werk op het stadhuis was niet erg boeiend, maar ik had aardige collega"s, had goede vrienden, raakte
verliefd en tekende en schilderde veel.
1946 ging voorbij. een collega werd opgeroepen voor de 7 december divisie en vertrok naar Indië.
Toen mijn oproep kwam was dat voor november 1947.
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IN MILITAIRE DIENST
17 nov. '47 - 28 jan. '48

l7 November 1947 moest ik mij melden in Apeldoorn bij de Huzaren
van Boreel.
Per trein arriveerde men met koffers en tassen op het station van
Apeldoorn en van daar ging het naar de KONING WILLEM III kazerne
aan de rand van een nieuwbouwwijk, tegen de bosrand.
Daar werden wij in groepen ingedeeld (pelotons), die weer deel
uitmaakten van een eskadron van ca. 250 man. Er kwamen daar die
dag 4 eskadrons tegelijk op, dus zo'n 1000 man.
De kazerne was modern, kort voor de oorlog gebouwd, en schoon. Hij
behoorde eigenlijk aan de Marechaussee maar was tijdelijk in gebruik
bij de Cavalerie.
De manschappenverblijven waren zalen met houten vloeren voor ca.
30 man. Er stonden ijzeren britsen met strozakken er was per man een
stalen kledingkast en in het midden stonden lange houten tafels met banken.
Wij gingen naar de foerier, waar wij onze uitrusting ontvingen. Hierbij bleek er voor mijn maat geen uniform te
zijn hoewel ik toch niet echt een vreemd figuur had, noch heb, noch was, noch ben.
Ik heb nog dagen moeten rondlopen in een blauwe werk overall.
Dit had zo zijn nadelen. Als wij stonden opgesteld en er moesten mensen aangewezen worden voor
corveedienst of andere vervelende klussen, was het al gauw: "Hee blauwe, kom jij eens naar voren!" (Het kader
kende in het begin de namen van de manschappen nog niet uit het hoofd.)
Op de kamer moesten wij ons voor het eerst omkleden in militair tenue, wat ons vreemd was en hilariteit
veroorzaakte. 's Konings wapenrok (oftewel van onze koningin) bestond uit de Engels/Canadese Battledress met
canvas koppelriem en canvas Anklets en " On top of it " een grote, platte, groene baret. Wij rekruten moesten
de kraag gesloten houden en met dan nog die grote groene pannenkoek op het hoofd voelden wij ons echt de
onbenullige nieuweling in onze nog onwennige uniformen. Met afgunst en bewondering keken wij naar het
kader. Bij hen pasten lijf en uniform bij elkaar! Zij droegen de kraag open met daaronder een overhemd en das
en vooral . . . die zwarte cap van de huzaren!
Verder moesten wij onze bedden opmaken en spullen opbergen.
Later zouden wij leren hoe wij dit MODEL moesten doen. (Het wolletje opmaken heb ik nooit goed gekund, maar
daarover schrijf ik nog.)
Ook leerden wij nog hoe wij alle canvas onderdelen met een kalkachtig spul mooi licht beige-geel moesten
maken en schoenen en koper poetsen.
Het eten uit een messtin aan grote houten tafels in een heel grote kantine en het schoonmaken van het eetgerei
na afloop van de maaltijd in kokend heet water was ook even wennen. Zo ook het "toilet maken ".
's Avonds werden wij door de pelotonscommandant, een
tweede luitenant, "ONDER DE KRIJGSTUCHT GEPLAATST".
Dit bestond uit het voorlezen van enkele artikelen van de
WET OP DE KRIJGSTUCHT.
Toen waren wij MILITAIR, zij het dan REKRUUT.
Van het kader herinner ik mij verder alleen nog maar onze
korporaal. Het was een prettige knul van onze leeftijd, die
ons op goede en prettige wijze inwijdde in de geheimen
van het militaire vak.
Later vertelde hij ons, dat hij in de oorlog dienst had
gedaan bij de Nederlandse S.S. aan het Oostfront. Daarom
mocht hij niet mee naar Indië wat hem erg speet en ons
ook.
Dit feit staat in tegenstelling tot beweringen, dat deze oud
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SS'ers juist wèl naar Indië werden gestuurd.
Al gauw kregen wij te horen, dat wij een drie maanden durende basisopleiding zouden krijgen en dan naar Indië
zouden gaan om daar met het KNIL 4 eskadrons VECHTWAGENS ( tanks ) te vormen.
De verdere training en opleiding zou ter plaatse gebeuren.
In deze rekrutentijd mochten wij pas na 4 weken met verlof naar huis. Dat zal dus tegen de Kerst zijn geweest.
Zo'n peloton van dertig man verdeelde zich al snel in kleinere groepjes, die samen optrokken en ieder vond een
of een paar maten. De pittige trainingsoefeningen hielpen daarbij. Ik vormde al snel een groepje met Mennes,
Manusama (van Ambonese bloede) en Monty.
De eerste opleiding ( Primary training ) bestond uit exercitie, les in en oefenen met de lichte infanterie wapens
( geweer, sten- en brengun ) veldoefeningen, veldloop en stormbaan.
Nu was ik al nooit een hardloper geweest ( en zeker geen enthousiaste! ) Dus moest ik zien te voorkomen dat dit
excessief zou worden. De eerste keer een afstandje van 1 km. hardlopen met de soldatenkistjes aan was ik
waarschijnlijk de laatste en arriveerde bekaf met de tong op de schoenen. Later bij de SROC zou ik het brengen
tot 10 km. met volle bepakking! Maar dat verhaal komt op zijn eigen tijd.
Intussen was ik begonnen met een wekelijks stripverhaal te tekenen in de vorm van een A4-krantje. Deze
tekeningen, die ik uitbracht onder de naam " HUZARENSALADE " gingen vlot het peloton rond en vonden
waardering. Ook had ik vooraf al een mascotte getekend: een konijn ( kwaadwilligen konden er ook een
zandhaas in zien. ) met de naam Wimpie Boreel. Ik heb er toen in samen werking met mijn zus, geloof ik, een
pop ( een konijn met uniform ) van gemaakt en als wij in colonne liepen hing die met een koordje om de hals
van de middelste man in het voorste gelid.
Ook het kader bezag e.e.a. met welwillend oog. Men dacht waarschijnlijk: " Goed voor de teamvorming! "
Ik kreeg al gauw toestemming om tijdens instructie of oefening tekenwerkzaamheden te verrichten.
Het laat zich denken, dat ik daar al snel die oefeningen voor uitkoos die mij niet zo erg aanstonden. Men
producten werden dusdanig gewaardeerd, dat de pelotonscommandant in een vertrouwelijke bui mij
meedeelde, dat ik in Indië wel een soort p.r.functie voor het eskadron zou kunnen krijgen. Een luizenbaan dus in
het verschiet!
De voorbereiding op de uitzending bestond hoofdzakelijk uit inentingen. Over Indië en wat ons daar te wachten
stond werden wij niet veel wijzer. Schietoefeningen waren zeer schaars maar in Indië zouden wij nog alle
gelegenheid krijgen om te schieten. Zo werd ons verzekerd.
Op zekere dag benaderde de pelotonscommandant mij met de uitnodiging voor een test voor de S.R.O.C. (de
opleiding voor reserveofficieren bij de cavalerie).
Dit kwam voor mij helemaal onverwacht. Wat moest ik doen? Ik heb de uitnodiging aanvaard vanuit de volgende
gedachte: “Je doet verplicht dienst in dit leger. Dat is jouw taak. Dat leger heeft leiding nodig. Als men jou nou
geschikt acht om leiding te geven dan ligt daar ook jouw taak en dan maar geen "Luizenbaan"!
Het gemiddelde opleidingsniveau van de 4 eskadrons lag hoger dan van de doorsnee van de lichting omdat zij bij
de indeling bij de tanks specialistenopleidingen zouden krijgen. Ik denk, dat er daarom zo'n grote groep van ca.
200 man voor verdere kaderopleiding werd getest.
Ik kreeg een test van 3 dagen in een groep van 20 man. De test was een soort uitgebreide beroepskeuze test.
Enige tijd later kreeg ik bevel mij op 29 januari 1948 te
melden bij de S.R.O.C. PRINS WILLEM III kazerne
Amersfoort.
Ook mijn vrienden Mennes en Manusama (die intussen
Manoe werd genoemd ) moesten zich voor deze opleiding
melden.
Weg luizenbaan!
Op 29 januari begonnen wij in klas BLAUW met 26 man aan
onze opleiding tot reserve officier bij de cavalerie.
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S.R.O.C. BLAUW
januari - november 1948
School reserveofficieren cavalerie

29 Januari 1948 moesten wij ons melden op station
Amersfoort van waar wij met een drietonner naar de PRINS
WILLEM III, de kazerne van de cavalerie werden gebracht.
Bij de poort stond een Sherman tank. De kazerne was van
eind 19e eeuw en bestond naast een groot hoofdgebouw
met vleugels uit vele bijgebouwen, grotendeels oude
paardenstallen.
Paarden waren er niet meer bij de cavalerie. (In feite was het
paard van de schillenboer het enige "peerd", dat ik in mijn
cavalerietijd heb gezien.
Maar zoals er vroeger voor de paarden moest worden
gezorgd, leerden wij dezelfde zorg en onderhoud aan onze
wagens te geven.
Men spreekt ook van “uitgestegen” als je buiten de wagen opereert.
Vooraan bij de poort stond een gebouw apart. Dit was van kort voor de oorlog en dus modern. Het was het
SROC gebouw maar was in die tijd officiersmess.
Wij werden gelegerd in een vleugel van het oude gebouw op een grote zaal, alle 26 man samen.
Aan de kopse kanten waren hoge ramen en aan elk van de lange zijden stond een rij kribben met daarnaast de
bekende stalen kast. Er was een gietijzeren kachel en tussen de rijen bedden stonden houten tafels en banken.
Het opleidingskader voor onze klas bestond uit een eerste luitenant en twee wachtmeesters. Zij stelden zich
voor en wij, leerlingen (kadetten) maakten kennis met elkaar.
De genoemde kaderleden waren goede instructeurs. Ik heb vooral bewondering voor de beide wachtmeesters,
die ons tot officier moesten opleiden en daarbij de goede houding vinden en de juiste mate van autoriteit
houden.
Alles moest model worden ingericht en ons "Wolletje" keurig op het hoofdeinde van het bed. - Ik ben daar nooit
goed in geweest. Vaak werd bij inspectie mijn wolletje uit elkaar getrokken en moest ik het over doen. Vaak
deed een van mijn maatjes: Manoe of Mennes het dan maar voor mij.
Manoe en Mennes waren met mij van het tweede peloton in Apeldoorn en die kende ik dus al twee en halve
maand. Wij zochten ook kribben naast elkaar uit.
De eerste les, die wij die dag nog kregen was van de luit en ging over de krijgstucht.
Er bleek in het gebouw nog een SROC klas te zijn: "Rood". Die waren al een eind op weg in hun opleiding en
zaten net voor hun wachtmeesters examen.
Tussen de beide klassen was niet veel contact. Soms voetbalden wij tegen elkaar en als wij op wacht stonden
was meestal een leerling van Rood wachtcommandant.
De opleiding was zeer divers. De wapenschool: zowel de lichte infanteriewapens als zware wapens – Besa –
zware mitrailleur, 37mm kanon (Beiden behoorden tot de bewapening van de Humber pantserwagen) en zware
mortieren. Piet en ik waren zo geïnteresseerd, dat wij in onze vrije tijd op de museum-zolder een Duitse
Spandau mitrailleur bestudeerden, uit elkaar haalden, weer in elkaar zetten en . . . niets over hielden !
De radioschool. de infanterie radio (18-set ?)Daarmee oefenden wij op het terrein, maar het bereik was zo
slecht, dat als je om een van de stallen heen liep je vaak geen bereik meer had. Wij leerden dus vooral hier nooit
op te vertrouwen.
Ook kregen wij les op de 19-set . Dit was de radio die was ingebouwd in onze pantserwagens. Deze was wel
goed. In Indië konden wij hiermee contact onderhouden op afstanden tot wel 100 km.
Wij hadden ook een infanterie opleiding: "Het peloton in de aanval".
De rijschool gaf rij-instructie met de gepantserde 15Cwt. en daar leerden wij motortechniek.
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Wij hadden les in tactische oorlogsvoering met pantserwagens o.a. door een ritmeester, die van de invasie tot
in Duitsland meegevochten had. Van hem leerden wij veel waardevolle tips.
Het mooiste waren natuurlijk meerdaagse oefeningen. Door gebrek aan materiaal waren deze echter heel
zeldzaam. In ieder geval zo ondervonden wij het.
Ik ga hier niet een complete lijst van alle vakken maken. Maar natuurlijk waren er veldoefeningen,
schietoefeningen, stormbaan, uit rijdende wagens springen (opgevoerd tot 60 km/u) en de veldloop liefst op
zaterdagmorgen en daarna douchen, inspectie, lunch en afmars naar het station. Een goede veldloop en geen
aanmerkingen bij de inspectie waren voorwaarden om met verlof te mogen.
Het zal duidelijk zijn, dat ook de veldloop niet mijn favoriete sport was. Bij de rekruten opleiding had ik met
moeite, puffend en hijgend één kilometer hardgelopen en daarna zorgde ik meestal, dat ik moest tekenen. Nu
was het ernst. In Indië zouden anderen van mij afhankelijk zijn. Ook moest je voor de diverse examens aan
bepaalde eisen voldoen.
Ik charterde dus twee vrienden, Rob en Manoe, die goed waren in veldloop en die liepen links en rechts naast
mij en zo haalde ik tenslotte de 10 km met volle bepakking.
Ook alle andere lichamelijke oefeningen werden langzaamaan opgebouwd en het is verbazend tot welke
prestaties men kan komen.
De hele opleiding was verdeeld in drie stukken, die elk werden afgesloten door een examen: het korporaalsexamen, het wachtmeesters-examen en aan het eind het kornetsexamen.
Was je voor zo'n examen geslaagd, dan kreeg je de bijbehorende
strepen en aan het eind de kornetsknop. Deze moesten dan per
omgaande op het uniform worden aangebracht.
Er werd natuurlijk ook aan exerceren gedaan, zowel het exerceren zelf
als het geven van de daarvoor benodigde bevelen. Aanvankelijk werd
het met weinig enthousiasme gedaan maar naar mate wij langer bij
elkaar waren raakten wij er op ingespeeld en vonden het leuk om het
goed uit te voeren. Bij onze examens moest een kandidaat de
exercitiebevelen geven en zijn cijfer was dan mede afhankelijk van de
uitvoering door de groep. Dat was dan een extra motivatie om het goed
te doen.
Had ik voor de rekrutentijd mascotte "Wimpie" ontworpen, voor de SROC Blauw moest er ook een eigen
mascotte komen. Omdat het om het pantserwapen ging werd het een schildpad. Ditmaal grotendeels uit hout.
De mascotte was draagbaar en ook deze pronkte wanneer wij uitrukten op de borst van de middelste man in het
voorste gelid.
Ook pakte ik al weer snel het tekenwerk op en maakte wekelijks een aflevering van "Huzarensalade". Dat werd
gewaardeerd en al vlug kreeg ik de gelegenheid om stencils te tekenen en op die manier exemplaren te maken
voor alle leerlingen van SROC Blauw en het kader. Zo kon ik ook wat kritiek naar boven kwijt en zo nu en dan een
steek onder water geven.
Ik kreeg ook de gelegenheid dit tekenen tijdens lesuren te doen maar moest wel zorgen ook wat de opleiding
betreft goede resultaten te blijven boeken. Dat is mij ook gelukt, maar logischerwijs had ik toch nog wel eens
toevallig teken- en stencilwerk te doen wanneer er een vervelende les of oefening was.
Ik heb de gemaakte exemplaren en veel van de oorspronkelijke tekeningen bewaard en die vormen nu welkome
aantekeningen bij het beschrijven van de SROC tijd.
Toen ik in 1998 voor het eerst op een reünie ( een reünie van alle SROC klassen n.a.v. het beëindigen van
opleidingen voor reserveofficieren) kwam, trof ik daar zeven klasgenoten van SROC Blauw uit 1948.
Ik had mijn exemplaren van "Huzarensalade" meegenomen, maar een van de anderen had ze ook bij zich. Hij
had ze 50 jaar bewaard!
De opleiding verliep volgens een duidelijk schema met vaste lesuren, zowel voor theorie lessen als voor
oefeningen buiten, van maandagmorgen tot zaterdagmiddag.
's Morgens reveille, wassen, ontbijt, appel voor het gebouw bij de vlag en daarna begonnen de lessen met een
middagpauze en dan weer tot het eind van de middag, appel en avond eten en daarna regelmatig nog avond-
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instructie of avondoefening. Waren wij op
de kazerne, dan was er ook een koffie- en
een theepauze in de kantine waar je dan
de beruchte eierkoeken en
kokosmakronen kon kopen.
Wij hadden een druk programma, maar
wij waren jong en gezond en herstelden
vlug van de vermoeienissen.
Wat mij achteraf nog verbaast is, dat naar
huidige standaard de mogelijkheden om je
te wassen nogal beperkt waren. Wassen
gebeurde in het (onverwarmde) waslokaal
aan lange metalen bakken met kranen
daar boven. Er waren douches, maar die
waren maar een of twee keer in de week
open, o.a. op zaterdagmorgen na de
veldloop waarna wij met verlof gingen.
Afwijkend van het schema waren
meerdaagse oefeningen, parades en
afzettingen bij feestelijkheden elders en
wanneer je wacht moest lopen. Eerst als
wachtpost en later als wachtcommandant.
Dit duurde 24 uur vanaf het avondappel
tot het avondappel de volgende dag. Als
gewone wacht stond je 2 uur op en 2 uur
af. Wanneer je geen wacht had stond je
ter beschikking van de wachtcommandant
en moest in het wachtlokaal blijven, waar
je 's nachts als er niets te doen was in de tijd, dat je niet op post stond met een deken op een houten plateau
kon gaan liggen. Geheel gekleed en schoenen aan natuurlijk. Met de volgende aflossing ging je dan weer op
wacht.
Als wachtcommandant was je 24 uur"In touw".
De wachtcommandant stond weer onder de "Officier van piket". Dat zijn enkelen van ons nog geweest toen wij
kornet waren geworden.
Omdat er groeperingen waren die ageerden tegen het leger en in het bijzonder tegen het optreden in Indië en
ook omdat er materieel en goederen op het kazerneterrein waren, die gestolen of gesaboteerd konden worden
had het wachtlopen wel degelijk een functie. Sommigen vonden het "unheimisch" om twee uur met een geladen
geweer ergens achter op het kazerneterrein op wacht te staan. Er waren natuurlijk duidelijke instructies over
eventueel wapengebruik. Slechts na drie waarschuwingen en dan nog alleen in het uiterst geval mocht er
geschoten worden en dan moest daar rapport van gemaakt worden en moest je het waarom kunnen
verdedigen, anders werd je stevig gestraft. In soldaten termen: "Kreeg je een douw!"
Het was dus de vraag: "Zou er ooit iemand op wacht schieten?"
Natuurlijk was er een van ons die op een nacht schoot. Zijn verklaring was dat hij onduidelijke figuren over de
omheining zag komen en toen deze ondanks zijn waarschuwingen door gingen had hij geschoten waarna hij
niemand meer zag of hoorde. Dit werd gerapporteerd en geaccepteerd met een waarschuwing toch vooral
voorzichtig te zijn en alleen te schieten als dit echt noodzakelijk was.
Wij kenden de schutter en wisten, dat hij in de oorlog bij een knokploeg had gezeten en hadden zo onze
vermoedens.
Het lag in de lijn der dingen, dat na de opleiding een groot aantal van ons naar N.O.I. zou gaan.
Halverwege de cursus werd gezegd, dat wij konden kiezen tussen uitzending naar Indië of ingedeeld worden bij
de te formeren bataljons zware tanks. (Verbeterde Shermans).
Meer dan de helft van ons, waaronder ik, kozen voor Indië. Dat later de geslaagden op één na allemaal zouden
gaan is een verhaal, dat ik aan het eind van dit hoofdstuk wil vertellen.
Met die uitzending naar Indië werd rekening gehouden in de opleiding. Zo kregen wij les in Maleis en werd
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gesproken over tropenhygiëne zoals het mandiën; niet douchen, maar met een bakje water uit een grote bak
over je heen gooien, inzepen en weer afspoelen. Ook over het gebruik van water i.p.v. toiletpapier. Het leek ons
wel wat vreemd maar ter plekke waren wij snel gewend om met een conservenblik water uit een oliedrum over
ons heen te gooien.
Dat de kleding in de tropen i.v.m. de transpiratie vaak gewassen moest worden was duidelijk maar daarvoor
werden door het gouvernement baboes aangesteld, wat ons een prima oplossing leek en in de praktijk in Indië
ook was!. Het ging ook over slapen onder een klamboe, het slikken van anti malaria pillen en zout pillen en het
dragen van een lange broek en lange mouwen na zonsondergang. Die pillen werden later in de praktijk snel
vergeten. Wij hoorden, dat behalve het normale hoofdkussen er in Indië een langwerpig kussen op het bed lag,
dat was bedoeld om tussen je benen te houden i.v.m. het transpireren. De Engelsen noemden dat een
DUTCHMAN'S WIFE. Overigens bleek, dat alleen in hotels voor te komen en hebben wij er dus niet veel mee te
maken gehad.
Wij leerden over de Adat, maar dat bleek later niet erg van nut te zijn bij een wegsweep.
Over seksuele hygiëne werden films vertoond van geslachtsziekten en verteld dat dat het best te voorkomen
was door HET niet te doen en uiterst voorzichtig te zijn in de contacten met de dames in Indië.
Over condooms werd niet gesproken, laat staan dat ze weden verstrekt!
Omdat er ook militair wat te doen leek, bv. de eerste politionele actie, kregen wij ook een militaire opleiding
door onderofficieren van het KNIL.
Wij leerden patrouillelopen in de rimboe. Mannetje aan mannetje, geweer links, geweer rechts. Ik weet niet
waar deze KNILlers vandaan kwamen maar ze hadden geen flauw benul van de werkelijkheid zoals later in Indië
al ras bleek. Wij hadden te maken met geweer- en mitrailleurvuur en trekbommen, tegenwoordig bermbommen
genoemd. Door op een kluitje te lopen was het gevaar heel groot in een keer een groot aantal mensen te
verliezen. Het was dus ook in Indië net als in de oorlog in Europa steeds weer nodig te roepen: "UIT ELKAAR!!!",
want het is zo menselijk om onder vuur bij elkaar te kruipen, wat een vals gevoel van veiligheid geeft.
Wij waren dus niet voorbereid op het opereren in de omstandigheden zoals wij die in Indië zouden aantreffen.
Als ik mijn afleveringen van de "Huzarensalade" doorkijk zie ik naast dingen, die mij nu niets meer zeggen, zaken
als een bezoek van de Franse legertop met generaal Koenig ( Waarvoor wij een demonstratie stormbaan
moesten geven en exerceren.) tekeningen over oefeningen en uitjes, een voetbalwedstrijd tegen officieren (Die
wij met 3-2 wonnen.), dat Mennes de gewoonte had zijn motorfiets (een Zündapp of zoiets) op de zaal groot
onderhoud te geven, diverse stoei- en knokpartijen.
Ik zie ook, dat de 9e portie van 15-21 maart de eerste was, die door de stencilmachine in een grotere oplaag
verscheen en wij inmiddels de korporaalsstrepen hadden verdiend en dat wij met schieten met de piat (Een
Engels infanterie anti-tank wapen) waarmee werd geoefend op een uitgebrande Shermantank nadat wij
gemakkelijk de romp raakten met succes probeerden de loop te doorboren.
Bij het springen uit een rijdende drietonner kwam mijn maatje Mennes verkeerd op de weg terecht en brak zijn
enkel. Het bleef een zwakke plek en hij is daarom afgekeurd en verliet de militaire dienst.
Een van de leerlingen wilde naar de beroepsopleiding en werd overgeplaatst naar de KMA in Breda. Onze man
uit de illegaliteit heeft ons ook plotseling verlaten. Wij waren toen nog met 23 man.
Geloof het of niet, ik zie dat wij ook echt "Instructie rijwiel" kregen.
Al met al zagen wij, in ieder geval naar onze mening, veel te weinig pantserwagens en vonden, dat wij er te
weinig mee konden oefenen en dat gold ook voor het schieten. Als antwoord op onze klacht kregen wij te horen:
"In Indië kunnen jullie nog genoeg schieten!".
Wat die pantserwagens betreft was het een goed ding,
dat in de Rijschool les werd gegeven met 15 CWT's, die
leerden wij dus al gauw kennen en waarderen en ook in
Indië hebben die wagens zich volledig waar gemaakt.
Tijdens de rijschool gebeurde er echter iets bij het
wekelijks zwemmen in het Amersfoort zwembad. Wij
moesten achter elkaar van de hoge duikplank springen.
Toen ik na mijn sprong weer bijna aan de oppervlakte
was sprong de volgende met zijn knieën op mijn hoofd.
Een flinke dreun. Ik ging weer naar beneden en besefte,
dat in de drukte van 25 springende en zwemmende huzaren ik voorlopig niet gemist zou worden. Ik moest
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zorgen niet bewusteloos te raken en weer op de kant te komen. Toen ik daar aankwam wilde een "leuke" vriend
mijn nog even terugduwen waarvan ik hem wist te weerhouden.
Terug op de kazerne voelde ik mij nog flink beroerd en meldde mij bij de ziekenboeg. Daar werd ik "Ter
observatie opgenomen". Twee dagen later was het weekend mocht ik enkele extra dagen met verlof.
Ik had al een kleine twee jaar een vriendinnetje in Den Haag. Het was wel eens aan en het was wel eens uit,
maar ik was erg verliefd! Dus trok ik naar Den Haag en omdat het mooi weer was, samen met haar naar het
strand. De hoofdpijn was wel niet helemaal weg maar ja..... Voor dat ik terug moest werd die hoofdpijn erger en
op de dag dat ik naar Amersfoort terug moest liet ik mijn moeder de garnizoensarts van Rotterdam bellen. Die
kwam en was snel klaar: "Je hebt het in Amersfoort gekregen en je gaat je maar terugmelden in Amersfoort!
Ik, niet in de allerbeste stemming, terug naar Amersfoort en mij daar bij de militaire arts gemeld. Die vond het
nodig, dat ik in het militaire hospitaal van Amersfoort werd opgenomen. Daar werd het onmiddellijk
professioneel aangepakt. Volledige bedrust. In het begin zelfs zonder hoofdkussen!
Toen alles voorbij was had ik zo'n drie weken van de opleiding gemist o.a. praktisch de hele rijschool. Ik haalde
dus geen rijbewijs. Overigens de meeste anderen ook niet.
Het was tekenend voor die tijd, dat van de 26 man van de SROC Blauw er bij aanvang misschien vier van zich zelf
een rijbewijs hadden en een of twee een eigen auto + Mennes zijn stoomfiets.
Eind Mei waren er de wachtmeesterexamens en kregen wij onze derde streep. Degenen, die met extra goede
cijfers slaagden Hoefden als zij geen dienst hadden 's nachts niet in de kazerne te zijn maar moesten wel
aanwezig zijn bij het ochtendappel. Ik behoorde tot die gelukkigen. Je kon er niet zoveel mee omdat je toch in de
kazerne woonde. Het was handig bij een feestje of later bij de feesten in Amsterdam i.v.m. de kroning van
Juliana. Wij konden dan zo laat "thuiskomen" als wij wilden. De ongelukkige vrienden,die dit privilege niet
hadden werden met allerlei trucs toch ook na "Sluitingstijd” de kazerne in gesmokkeld.
Wat deden wij buiten diensttijd? Wat was er voor vertier?
's Avonds als er geen dienst of cursus was kon je Amersfoort in gaan. De Langestraat heen en weer, ook geen
feest op een doordeweekse avond; een bioscoopje. Veel geld hadden wij niet. Tot wij kornet werden hadden wij
alleen een dagvergoeding. fl. 1,25 en als wachtmeester fl. 1.75. Daarmee zette je Amersfoort ook toen niet op
stelten. Het werd dus het Militair Tehuis. Waar koffie met koek en een biertje goedkoop waren. Meestal bleven
wij echter op de kamer, met elkaar pratend, wat studerend, kleding- of wapenonderhoud, een brief schrijven
e.d.
Gelukkig woonde een van ons in Amersfoort en kwam uit een groot gezin met vele zussen. Zijn vrienden waren
daar welkom en de zussen boven de 17 jaar mochten met ons mee naar een feestje, bioscoop e.d.
Vooral herinner ik mij, dat wij in de feestweek n.a.v. de kroning van Juliana in september elke avond met een
gemengd groepje naar Amsterdam gingen en met de laatste extra trein terug kwamen. Wij brachten de dames,
die ver van het station woonden, netjes thuis en waren
dan ca. 3 uur 's nachts weer in de kazerne en ‘s morgens
om 7 uur weer op apèl, inclusief de broer van deze
meisjes, die niet tot de gelukkigen met nachtverlof
behoorde maar vanzelfsprekend "binnengeholpen"
werd.
Koninginnedag 1948, 31 augustus. De twee dagen er
voor werd er op het apèl voorgelezen dat en hoe de ka
zerne een gepast feestelijk aanzien gegeven moest wor
den. Onder andere moest er door de adjudant voor ge
zorgd worden, dat voor de kazerne een rij dennen
boompjes werd geplaatst.
De kazerne versieren voor de laatste verjaardag van
Willemien als koningin, daar wilden wij graag ons steen
tje aan bijdragen. Er werd een commando van drie man
benoemd. Ik weet zeker dat Rob en Piet er bij waren en
die hebben in de nacht van 30 op 31 augustus met een
pot menie de loop van de Shermantank bij de poort in een passend oranje geverfd en op de flanken van de tank
15

een grote W. Dit moest gebeuren zonder dat de wachtpost op korte afstand bij de poort het merkte. Daarin
slaagden zij, goede commando's als zij waren.
De volgende ochtend vroeg volgden wij met spanning van achter de kazerneramen wat er ging gebeuren.
Al heel vroeg kwam de adjudant de kazerne binnen, zag de tankversiering en kwam onmiddellijk op stoom.
Er kwam een grote breakdown (takelwagen voor tanks). Die had kennelijk druklucht en men begon de tank weer
groen te spuiten. Omdat dit vers groen was en de tank zelf er al een paar jaar stond, stak de nieuwe verf te sterk
af. Dan de hele tank maar spuiten!
Wij volgden e.e.a. met grote interesse.
Toen kwam de kolonel, de kazernecommandant, binnen. Hij zag de bezigheid bij de poort en ging zich er ook
mee bemoeien. Hij had kennelijk al gauw door uit welke hoek de wind waaide. SROC BLAUW aantreden!
Wie de Shermantank bekladderd heeft twee stappen naar voren!”
Prompt deed heel SROC Blauw twee stappen naar voren.
“Dat kunnen jullie nooit allemaal tegelijk hebben gedaan” brulde de kolonel.
Toen er uit de gelederen klonk: “Wij hebben de kwast om beurten vastgehouden kolonel”, verhoogde dit bij
hem niet de stemming.
“Heel SROC Blauw X dagen avondarrest!” (en ik geloof nog wat van dat soort straf) was de order van de kolonel.
Een van de eerste daden van onze nieuwe koningin was de Militaire Willemsorde verlenen aan haar moeder. Nu
prinses Wilhelmina. Samen met enkele anderen zou Wilhelmina deze ontvangen in Arnhem en voor die
ceremonie moest er een erewacht en defilé komen door een afdeling gevormd uit een peloton KMA (pas kort bij
elkaar), een peloton van de SROA ( School Reserveofficieren Artillerie )(op dat moment korporaal) en ons SROC-blauw - wachtmeester en het langst bijeen en geoefend in gezamenlijke exercitie.
Met een paar drietonners reisden wij af naar een kamp bij de golflinks van Arnhem. Daar werden alle drie de
groepen ingekwartierd in een lange barak. 's
Middags moest er gezamenlijk geoefend worden. De
parade- commandant was een officier van een ander
wapen en de man is die middag bijna wanhopig
geworden door die huzaren. Het bleek namelijk, dat
onze pas korter en sneller was, dan die van de
anderen.
Steeds klonk het weer: "Die huzaren langzamer!"
Maar onze pas zat er bij ons ingesleten en ook
hadden wij niet zoveel zin ons aan andermans
passen aan te passen.Na deze oefening waren wij vrij
en konden in het kamp rondlopen.
Naast het wachthok bij de ingang stond een 2cm
Duits luchtafweer kanon als "versiering". Dat trok
onze interesse, maar dat stond de
wachtcommandant niet aan en die vermaande ons
met "Sergeants niet aankomen!". Dat was niet
handig om wachtmeesters sergeants te noemen!
Wachtmeesters zijn Artillerie, Marechaussee of Huzaar. Sergeants, alhoewel van vergelijkbare rang, zijn dat niet.
Wij hebben hem dat duidelijk gemaakt! Ook groeide bij ons een plan: Dat kanon moest mee voor ons Cavaleriemuseum!Toen het donker was geworden heeft een daartoe door ons zelf aangewezen commando het kanon
geruisloos opgetild en in een van onze vrachtwagens gezet. De wacht, er pal naast, merkte niets. Niemand
mocht het ontdekken dus vulden wij onze plunjezakken met onze spullen en stapelden die voor het kanon. Het
moest dan maar een aangeklede nacht zonder dekens worden!
Later ontstond het idee dat het wel leuk zou zijn een robbertje te knokken met de twee andere groepen. De
artilleristen bleken daar wel voor in. Het KMA hield zich als toekomstige beroeps- afzijdig.
Bij deze stoeipartij werden een paar brandblussers gebruikt en na enige tijd ging de artillerie en de cavalerie als
grote vrienden uit elkaar.
Op het ochtendappel stonden de drie groepen er weer keurig bij. Onze SROC-commandant was wat verbaasd,
dat wij heel ijverig onze bagage al opgeladen hadden.
Na het ontbijt gingen wij met onze drietonners naar het park Sonsbeek waar de plechtigheid gehouden zou
worden.
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Het viel ons op, dat uit de voorzijde van het zeildoek van een van onze drietonners een punt stak. De loop van
het kanon!
Daar was nu niets meer aan te doen. Alle bagage lag er voor. Maar hopen, dat niemand het merkte.
De plechtigheid verliep prachtig. Wilhelmina en de anderen kregen hun Willemsorde en wij reden terug naar het
kamp.
Daar op appel kregen wij een standje voor de knokpartij van de avond er voor en werd medegedeeld, dat de
kosten van de brandblusapparaten van onze gage ingehouden zou worden.
Daarna lunch en terug naar Amersfoort.
Tegen, dat wij bij de kazerne kwamen reed de wagen met het kanon voorop. Het zeildoek werd verwijderd en 6
man aangewezen erewacht stond "In de houding - Groet" links en rechts van het kanon, dat ontdaan was van de
afdekking met plunjezakken.
Voor het Mess-gebouw, waar op zolder de museumverzameling was werd het kanon geplaatst met een bordje,
door mij gemaakt, met de tekst: "Geschonken door SROC BLAUW"met datum.
Deze grap zou nog een staartje krijgen!
Al snel moesten wij aantreden op de appelplaats. De kazernecommandant, een kolonel, was woest. Wij kregen
een enorme uitbrander. "Hoe kon je als je ergens te gast was daar iets stelen? ! "
Wie het gedaan hadden moesten naar voren treden, waarop wij allemaal, als op commando, een stap naar
voren traden. Daar raakten wij in getraind. Wij kregen collectief voor een tijd huisarrest en een aantal van ons
moest met de klassen-commandant het kanon naar Arnhem terugbrengen. Er was geen tijd voor het avondmaal.
Wij hadden het duidelijk als een studentikoze grap bedoeld en gehoopt, dat mannen uit Arnhem het een keer
zouden komen "terugveroveren".
Wij terug, Het kanon weer neer gezet. Wij moesten in de vrachtwagen blijven. Onze commandant ging naar de
officiersmess om een en ander te melden en daarna ging het weer zwijgend terug.
Enige tijd later kregen wij te horen, dat er geen sprake meer was van enige keuze. Na het kornetsexamen
moesten wij allemaal naar Indië.
Wij waren een groep waarvan de toelating tot de SROC, in tegenstelling tot de gewoonte, niet was bepaald door
de cavalerietop maar in dit geval had de afdeling van de landmacht verantwoordelijk voor het keuren, testen en
selecteren van kandidaten voor kaderopleidingen zijn zin doorgezet. Dat was tegen het zere been geweest! En
nu, zo heb ik het altijd gevoeld, kon men dit afreageren.
Zo zijn wij allemaal na het kornetsexamen behalve de twee, die niet waren geslaagd en een derde wiens moeder
goede relaties had in de legertop tegelijk naar Indië vertrokken. Maar daarover meer in het volgende hoofdstuk.
De cursus werd afgemaakt. Eind oktober deden wij ons kornets examen en per 1 november 1948 werden wij
benoemd tot kornet.
Wij kwamen toen in de officiersmess van de Willem III kazerne ( Het oorspronkelijke SROC gebouw ) maar
bleven i.v.m. plaatsgebrek gelegerd in de oude kazerne.
Van onze klasse commandant hoorden wij na het kornets examen en wij "Er dus
bij hoorden", dat men in Arnhem het kanon nog niet had gemist ( pal naast de
wacht bij de ingangspoort ! ) en dat men het een prachtige bak had gevonden.
Wij deden nog dienst als officier van piket en al snel kregen wij
inschepingsverlof, waarna wij ons op 1 december moesten melden in
Schoonhoven vanwaaruit de reis zou beginnen.
Zoals ik al eerder schreef had ik geen bezwaar om naar Indië te gaan. Ik liet
niemand achter waarvoor ik verantwoordelijk was. Ik was natuurlijk nog wel
verliefd op Willy en ik zal dat verlof ook wel ten dele met haar doorgebracht
hebben maar het was geen vaste relatie.
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DE REIS PER S.S. WATERMAN
3 t/m 25 december 1948

1 December moesten wij ons dus na ons inschepingsverlof melden in een oude kazerne in Schoonhoven. Wij
waren met 20. Wij hadden afscheid genomen van familie geliefden en vrienden want bij de inscheping zou er
geen mogelijkheid tot contact meer zijn. In feite zou het enig mogelijke contact de briefpost zijn. Ruim een week
heen en ruim een week terug ( Als je geluk had dus een antwoord na 3 weken ). Telefoon was praktisch
onmogelijk en zeker onbetaalbaar. Vergeet ook radio en televisie. Dit is nu ondenkbaar en lijkt middeleeuws
vergeleken met de huidige middelen.
Er zal nog wel het een en ander administratief te regelen zijn geweest en wij zullen wel wat door Schoonhoven
hebben gelopen en een café bezocht, maar iets uitbundigs kan ik mij niet herinneren.
Op 3 december ben ik begonnen aantekeningen te maken in een notitieboekje. Dat heb ik altijd bewaard en het
is heel prettig dat ik nu daaruit kan putten. Jammer genoeg ben ik daar half mei 1949, met een laatste
aantekening op 3juni 1949, mee gestopt. De redenen waren de drukke en heftige omstandigheden en het feit
dat ik als pelotonscommandant dagelijks al een rapport moest schrijven voor de staf van het eskadron.
De voor de eerste dag gemaakte aantekeningen zijn:
05u30 op in "Den Hoed"
08u30 weg uit SCHOONHOVEN. Net niet langs huis. (Beukelsdijk Rotterdam )
10u30 a.d. kade
11u30 aan boord
14u00 Vertrek
16u00 Buitengaats
24u00 Monding Thames
Toen de geallieerden tijdens de duikbootoorlog op de
Atlantische Oceaan zoveel schepen verloren is men in
Amerika begonnen met standaard schepen in rap tempo
te bouwen. Het eerste type was de "Liberty" het tweede
was de betere en snellere "Victory". Het waren voor die
tijd grote vrachtschepen van 7.500 ton.
De Waterman bezat 3 ruimen, in elk waarvan 350 tot 500
soldaten "Gehuisvest"konden worden. Grote ruimten met
stapelbedden drie-hoog. Daarnaast waren er in de
opbouw een aantal grotere en kleinere hutten.
Wij werden met z'n 20en gelegerd in een hut waarin dicht
op elkaar 10 of twaalf dubbele stapelbedden stonden. Er
was geen ruimte om te zitten. Aan de overzijde van de
gang bevond zich tegen de buitenwand van het schip de sanitaire ruimte met 2 douches, 2 toiletten en een paar
wastafels. Het was geen luxe, maar heilig vergeleken met de ruimen voor de manschappen.
Drie van onze vrienden van de SROC, die niet mee gingen waren op de kade kunnen doordringen om ons uit te
zwaaien . Verder liep er het nodige militaire gedoe inclusief veel marechaussee.
Dezelfde drie stonden later ook nog op de pier van Hoek van Holland en daarna stevenden wij de koude, grijze
Noordzee op.
Er stond een frisse bries. Genoeg om de loodsboot en vissersschepen flink te laten slingeren en stampen. Wij
hadden daar veel plezier om. De Waterman met zijn grote lengte had daar geen last van want er liepen
misschien wel 7 golven tegelijk in de lengte onder het schip door. Wij konden ons ook niet voorstellen, dat zo'n
enorm schip op welke zee dan ook zou schommelen of zo. Ook ik had mij als ik als kind, die grote boten vanaf de
kade of soms van dek af zag, nooit kunnen voorstellen dat dit door de golven kon worden bewogen.
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Wij bleven aan dek tot het donker werd en tijd voor de eetzaal. De avond brachten wij pratend door, zittend op
onze bedden; zo nu en dan even naar buiten en uitkijken over die donkere zee met hier en daar een lichtje. Om
24.00 u merkten wij, dat wij bij de monding van de Thames kwamen en gingen naar bed.
Tot onze verbazing lag het schip de volgende morgen stil. Wij lagen voor anker tussen Wight en Southampton.
Wij hoorden, dat een van de opvarenden die nacht een maagperforatie had gekregen en hij in Southampton
naar een ziekenhuis was gebracht. (Later op de reis werd meegedeeld, dat hij het goed maakte.)
Er was zo het een en ander te zien. o.a. het opstijgen, kort voor ons langs van een Sutherland vliegboot. Dit zijn
heel grote viermotorige vliegtuigen beroemd om de patrouilles over de Atlantische Oceaan en aanvallen op
Duitse duikboten in W.O. II. Dit de lucht in te zien gaan terwijl het water over de motoren stoof was een machtig
gezicht.
Aan het eind van de ochtend werd het anker geheven en vertrokken wij langs de Needles het Kanaal in. Wij
stonden dat alles op de punt van het voordek te bekijken. Het was mooi weer. Eenmaal op zee kwamen wij in de
deining. De voorplecht daalde in zee en kwam dan weer omhoog. Eerst tot aan het anker en dan steeds dieper
en dieper. Vol enthousiasme volgden wij dat tot het signaal voor de lunch luidde.
Ook in de eetzaal voelde je de deining. De soep op het bord schommelde tot aan de rand en de eetlust werd er
niet beter op.
Ik heb niet veel gegeten en dacht: "Ik neem maar een appel mee."
Na de lunch moesten wij namelijk naar de filmzaal waar de commanderend officier het kader zou toespreken en
instructies voor de reis geven.
Die filmzaal bleek zich te bevinden onder in de punt van het schip. Wij zaten daar op rijen houten banken te
wachten op deze commandant. Je ging met bank en al langzaam omhoog en dan . . . viel die bank ineens onder
je weg. Dit spel bleef zich herhalen en had behoorlijk invloed op mijn maag en niet op die van mij alleen!
De commandant kwam nog steeds maar niet en hier en daar stond er al iemand op en haastte zich de trap op
naar dek.
"Als ik eens een fris hapje nam van mijn appel" dacht ik. - Dit had ik niet moeten doen. - Mijn maag begon
heftig te protesteren en ook ik vluchtte naar dek.
Even later kwam iedereen uit de filmzaal. De zaak was afgelast de commandant is niet gekomen.
14u00 BREST en licht van OUESSANT. Golf van BISKAJE.
Het weer werd donkerder, de zee onstuimiger maar aan dek bleef het prachtig om te zien. Aan het diner heb ik
niet deel genomen. In bed kwam mijn maag tot rust.
Van onze club van 20 waren er misschien 4 of 5, die niet zeeziek waren. Die heerlijk konden eten en daarover
vertellen. Maar: "Elk voordeel had ook toen al zijn nadeel". Zij werden ingeschakeld om zeeziek kader van de
troepen aan boord te vervangen. Wat ik daarover gehoord heb was geen pretje. Die scheepsruimen met
honderden zieke, kotsende soldaten! ! !
Van onze groep was Rob er het ergst aan toe en hij was nou net die ruige huzaar. Het beste op de stormbaan,
met de veldloop en alle ruige sporten. Mede daarom was hij no.1 van het kornets examen.
Hij is beroerd gebleven tot wij de STRAAT SOENDA in liepen. Het heeft hem voor altijd geknakt.
05/12/48 Zondag ( 358 Mijl ) (Geen Mis wegens slingerend schip).
Toen ik de volgende morgen wakker werd ging mijn bed wel op en neer maar ik voelde mij fris en dacht: "Ik ga
mij eens lekker douchen".
Ook dit was verkeerd. De douchecel was een kil hok tegen de schuine buitenwand van het schip en uit de kop
kwam alleen een rechte straal, die niet op mij neerdaalde maar voortdurend om mij heen draaide.
Dat veroorzaakte ook bij mij de nodige draaierigheid en daarom dook ik (Na mij afgedroogd te hebben) mijn kooi
maar weer in.
Het zal rond 11 uur zijn geweest, dat ik mij goed genoeg voelde om als een haas in mijn kleren te schieten en de
trap op naar dek te vliegen. Daar was het fantastisch.
Het voordek was verboden. Het schip dook zo diep de golven in dat het water over het hele voordek golfde en
tot over de brug stoof. Hoe zo'n schip dan tekeer gaat konden wij het beste zien aan tegenliggers van
vergelijkbare grootte. Hoe zo'n hele voorsteven in een golf dook om even later tot en met druipende kiel er
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weer uit te komen.
Wij schuilden achter grote lieren aan dek en genoten. Met grote verbazing bekeek ik, dat de enorme
schoorsteen, zo groot als een toren, bij al dat heen en weer zwaaien niet omviel.
's Middags aten wij wat van wat de fitte collega's hadden meegebracht uit de mess. Maar hun verhalen over de
situatie in de manschaps ruimen wekte ook niet bepaald onze eetlust.
Later besloten wij dan toch maar wat aan Sinterklaas te doen. Meegekregen pakjes werden opengemaakt. en de
speculaas en pepernoten smaakten toch wel weer.
" s Avonds groeit de wind uit tot storm. Aan dek is het machtig mooi. Stortzeeën en schuim slaan zelfs over de
brug.
"Tegen zes uur FINISTÈRE in zicht, maar overzee: wolken en onweer.
06/12/48 Maandag
“Vannacht wakker geworden en moeite moeten doen om niet uit bed te rollen. Schrijven nog steeds erg
moeilijk. Later, uit bed, beter.
“'s-Middags weer kalmer. Langs PORTUGESE KUST. KAAP ROCCA. Ingang TAAG. LISSABON. Oplichtende zee.
Zachte avondwind en maanlicht.
Vandaag voeren wij langs de Portugese kust. De storm was weg, maar er was nog een hoge deining dwars op de
vaarrichting. Het schip slingerde sterk met uitzwaaiers van 45 graden.
De meeste zeezieken waren aan het opknappen. In rijen zitten ze aan dek op de luiken, weggedoken in lange
uniformjassen. Met bleke gezichten en holle ogen staren ze naar de Portugese kust. Hier en daar een windmolen
zoals die van Don Quichote. Het ziet er maar droevig uit: "Neerlands Hoop en Glorie"! Als we met dat stelletje de
oorlog moeten winnen ? ? ! !
07/12/48
“KAAP TRAFALGAR. Schetsjes gemaakt tussen KAAP TRAFALGAR en GIBRALTAR. SIERRA NEVADA met sneeuw op
grote afstand.
08/12/48
“Van morgen (langs) ALGIERS. Dolfijnen. 's Avonds naar de film.
Vroegere troepentransporten deden onderweg enkele havens aan en daar kon gepassagierd worden. Door de
internationale druk op Nederland kon dat nu niet meer. Wij konden onderweg nergens van boord.
Later na het begin van de 2e Politionele actie werd zelfs het Suez kanaal gesloten voor Nederlandse
troepentransporten. Een aantal schepen moest toen rond de Kaap (de Goede Hoop) varen.
Er was wel een luchtverbinding van de KLM met "Connies". Dat duurde vier dagen maar de capaciteit was veel te
klein voor de grote groepen militairen, die vervoerd moesten worden.
De volgende dag passeerden wij TUNIS en PANTELARIA met een berg van 832 meter hoog en daarna MALTA. De
kapitein legde zijn koers zoveel mogelijk langs kusten en kapen, zodat er zo nu en dan wat te zien was. Over de
omroepinstallatie werd dan uitleg gegeven.
De dag daarna (Vrijdag 10 december) vertelt mijn notitieboekje allereerst: NIXS ! Verder het 283 jarig jubileum
van de Mariniers, dat er spelletjes werden gedaan zoals touwtrekken, zaklopen en “Meelduiken”. (Je kop
moeten steken in een zak met meel) en dat wij vliegende vissen zagen. Ook kregen wij de gelegenheid om in
groepen de machinekamer te bekijken. Daar waren wij ook gauw van terug want het was daar 50 C.
Aan dek was het mooi Middellandse zee weer. en de Waterman stoomde steeds maar rustig door. Alle hupsheid
van de Golf van Biskaje was er uit. Behalve de voorwaartse, zat er geen beweging in.
De verveling begon toe te slaan. Een paar keer tijdens de reis werd er film vertoond in de bios aan boord. Ook
kregen wij een paar Engelse instructie films te zien, die de rauwe werkelijkheid van oorlog in al zijn
verschrikkingen toonden. Verder werd er gepraat en gekaart. Zelf heb ik op deze reis een aantal lange
gesprekken gehad met Bram, die altijd in mijn herinnering zullen blijven. Bram was protestant en ik katholiek.
Wij beseften allebei, dat wij in Indië de leiding van en de verantwoordelijkheid voor een groep jonge kerels
zouden krijgen. De meesten waren toen nog gelovig en daarvan de helft katholiek en de helft protestant.
Wij wilden daarom allebei zoveel mogelijk van "Dat andere geloof" weten. Zo hebben wij elkaar vragen gesteld
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en antwoorden gegeven. Het waren heel open en diepgaande
gesprekken. Ik heb daarom nog steeds een bijzondere waardering
voor Bram. Wij hadden ieder ons eigen vriendengroepje om mee uit
te gaan e.d. Maar voor een diepgaand gesprek zochten wij elkaar op.
En Bram is nog steeds mijn betrouwbare sobat.
Van wat ik toen heb opgestoken heb ik veel plezier gehad.
Er werd trouwens in Indië tussen de jongens heel veel over het geloof
gesproken en er was achting voor elkaars ideeën. Ik denk wel eens,
dat dit (En waarschijnlijk ook de gesprekken in de
concentratiekampen in de oorlog) het begin is geweest van de
Oecumene.
Zaterdag 11 december komen wij aan voor PORT SAID. Wij gaan voor
anker en de loods komt aan boord. wij zien het standbeeld van
Ferdinand de Lesseps en het kantoor van de Kanaalmaatschappij.
Rondom ons schip komen tientallen roeibootjes, die een touw naar
boven werpen, dat om de railing wordt gedaan en zo als hijsinstallatie
werkt voor alle waar, die zij te koop aanbieden.
Dat gaat gepaard met veel geroep en geschreeuw. De kooplui hadden
van voorgaande voorbijkomende transporten wat woordjes
Nederlands geleerd en die werden nu naar boven geschreeuwd:
"MOOI TASSS, MOOI TASSS, VOOR JE OUWE MOER! ! !" en het voor Nederlanders bekende: "JIJ KIJKEN, KIJKEN
NIKS, KOPEN JA ! ! !"
Het was een kleurrijk schouwspel.
Ook ik kon de verleiding niet weerstaan om een paar dingen van Marokkaans leer te kopen. Aan tawarren
(afdingen) waren wij nog niet gewend. Op de terugweg kochten wij dezelfde zaken voor de halve prijs!

Egypte

De volgende dag, zondag 12 december voeren wij het
SUEZ KANAAL in. ISMAILA - MENZALEHMEER - KLEINE
BITTERMEREN - GROTE BITTERMEREN - SUEZ.
De reis werd gedeeltelijk in konvooi afgelegd en op de
meren moesten wij een aantal uren wachten op een
tegemoetkomend konvooi. Het kanaal is namelijk te
smal om elkaar te kunnen passeren.
Wij stonden de hele dag te kijken naar de woestijn. Hier
en daar een gehucht, een pont, een man met
dromedarissen of een ezeltje. Vreemde tegenstelling.
Zo'n kanaal met grote moderne schepen dwars door
Bijbelse streken. Ismaila was een mooie stad met
palmen en villa's van leidinggevenden van de
Kanaalmaatschappij, die toen nog geheel in handen was
van Europeanen (Engelsen en Fransen).

Wij waren zo ook dicht bij ISRAËL waar zojuist de eerste oorlog tussen Joden en Arabiere was
begonnen en ik herinner mij, dat wij erg pro Israël waren en hen best hadden willen helpen in hun strijd van
David tegen Goliath (Zoals wij het toen zagen) Maar voor ons was er ander werk aan de winkel.
's Avonds arriveerden wij in SUEZ. Vanaf ons hoge schip een lage stad met donkere straatjes met kleine lichtjes,
Hier begon het Oosten! ! ! ( Op de terugreis zouden wij vinden, dat hier het Westen begon.
Toen wij de RODE ZEE in voeren zagen wij in het licht voor de boeg haaien zwemmen. Later heb ik bedacht, dat
het ook dolfijnen geweest kunnen zijn.
De reis door de Rode Zee zou duren tot de avond van 15 december. Het was interessant te bedenken, dat je
door het deel kwam, waar Mozes met zijn volk door de Rode zee was getrokken en om langs de SINAÏ te varen
en de berg SION te zien waar Mozes de Stenen Tafelen kreeg.
De temperatuur was aangenaam warm. Niets van de beruchte hitte! De tweede dag kregen wij onze tropenuitmonstering.
Wij ontmoetten veel schepen (vooral tankers, 20.000 ton schepen, niet zo groot als tegenwoordig), die nog wel
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door het kanaal konden. Ook zag je regelmatig een Dohw (Arabisch zeilschip).
Wij deden onze eigen was aan dek en via STRAAT BAB EL MANDEB ( 15 mijl breed ) kwamen wij in het gedeelte,
dat nu zo berucht is door de Somalische piraten.
's Avonds lagen wij op de rede van ADEN.
Volgens mijn aantekeningen was er Community singing. Er staat bij: "PET ! !
16 December vertrokken wij van Aden om in een stuk door te varen naar STRAAT SOENDA., waar wij 25
december aankwamen.
Mijn "Logboek" vertelt over die periode:
17 December: Lucht en vliegende vissen.
18 December Vliegende vissen, lucht en water.
19 December Luchtige vissen en vliegend water.
20 December Waterige vissen en luchtige vliegen.
21 December Vissende vliegen en waterige lucht.
22, 23, 24 December: Zee - - Zee - - Water - - Zwater - - Zweeter - - Oceaan - - Dolfijnen een beetje
Fijne dollen allemaal
Nog steeds geen land
WWWW
WWWW
Wa Wa Wa
water WATER zo ongeveer
En bij mijn weten was er geen Bokma!
In die tussen tijd hadden wij nog twee films gezien, een cabaret waarvan ik mij niets herinner en waarvan je je
ook niets hoeft voor te stellen, een paar keer naar de H. Mis geweest, een excursie op de brug gekregen, Maleis
geleerd, brieven geschreven, en Neptunus ontvangen op 21 december, toen wij de evenaar passeerden. Dit ging
gepaard met de bekende festiviteiten en ieder die toen als militair naar Indië is geweest heeft nog steeds het
DIPLOMA van NEPTUNUS waarin onder andere vermeld staat, dat hij/zij in zijn ogen geschikt is bevonden om
alle gevaren in het verre Oosten te trotseren.
Ook hoorden wij van 18 op 19 december dat de Tweede Politionele Actie om 24 uur Java tijd was begonnen.
Wat moesten wij ons daarvan voorstellen?
Zaterdag 24 December in de middag gingen wij onze spullen pakken en brieven afschrijven. Er was een avondKerstviering van katholieken en protestanten samen en een Nachtmis, die erg vol was, met krentenbollen toe.
Daarna heb ik tot 3 uur met Piet aan dek staan praten en mijmeren. Het onweerde boven STRAAT SOENDA: De
natte Moeson!
Zondagmorgen 25 December 7.30 op. Wij hebben JAVA en een aantal eilanden in zicht op de achtergrond liggen
vulkanen met zware wolkenpartijen.
Ongeveer 12 uur lopen wij PRIOK binnen. In de haven ligt ook de Willem Ruijs, het vlaggenschip van de
Rotterdamse Lloyd. Geen troepentransportschip maar een luxe-liner.
De post kwam aan boord. Dat was heel prettig na een maand van niemand iets te hebben gehoord.
Daarna begon de debarkatie en werden wij met vrachtauto's naar TJILITAN gebracht. Dit was een kazerne voor
de opvang van net aangekomen militairen en werd gerund door het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)
Wij waren in Indië!
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VAN PRIOK NAAR SOERABAJA
25 december 1948 t/m 26 januari 1949

TJILITAN was een kazerne of kampement, in niets vergelijkbaar
met kazernes zoals wij die gewend waren.
Op een groot terrein stonden een aantal éénverdiepinghoge witte
gebouwen. Dit waren kantoren, keuken, mandiplaatsen en de wat
grotere waren slaapzalen met aan iedere kant een rij veldbedden
met klamboes,
Er waren ook een groot aantal bamboe huisjes. Die stonden in
rijen en hadden een klein terrasje aan de voorkant. Dit waren
slaapruimtes voor gezinnen en kader. Wij sliepen met vier man
geloof ik in een zo'n huisje.
Het was bloedheet! Ik heb bij de groep baboes er een voor ons
gecharterd in mijn beste Maleis, dat prompt in goed Hollands
werd beantwoord met: "Ik kom al."
Toen wij ons een beetje ingericht hadden bracht de baboe, die ook
het huisje schoon hield en de was deed, ons onze eerste Indische
maaltijd. Ik denk nog steeds, dat het keukenpersoneel dat expres
voor de BAROES (nieuwelingen) extra PEDIS (heet gekruid)
maakte. Na de eerste hap sloeg het vuur al in je mond.
Wij zaten te eten op het terrasje en daarvoor stond een lange rij
van met dezelfde boot aangekomen soldaten voor het kantoortje van de betaalmeester waar zij hun eerste
soldij zouden krijgen en daarna zouden zij eten.
Zij vroegen nieuwsgierig "Kornet hoe smaakt het?" Dus moesten wij ons nog groot houden ook en mompelden
met scheve mond: "Valt best mee!"
Wij bleven een paar dagen in dit zelfde kamp, maakten contact met bekenden, die al eerder naar Indië waren
gegaan en bezochten met hen verschillende delen van BATAVIA (Jakarta). Buiten het centrum was het allemaal
erg kampongachtig. Al die bamboe (tjilik) hutten. Men waste zich, deed zijn behoefte en poetste zijn tanden in
de KALI (rivier). Het is één warboel van BEDJAKS, PIKOLANS, TJIKARS enz. Heel bijzonder was ook de eerste
PASAR. Langs de weg een hééél lange rij kraampjes met van alles en nog wat. Heel veel eetstalletjes en mannen
met PIKOLANS (draagstok) met daaraan twee kastjes met alle ingrediënten en een houtskoolstoofje
. Hierop werden SATEH'S (AJAM, BABI of GAMBING ,kip, varken of geit) klaar gemaakt met daarbij een saus naar
wens. Nu is dat niet meer zo ongewoon en vreemd als toen. Wij kenden alleen maar Hollandse pot en hadden
hooguit in een film of op een foto iets van Indië gezien. EN NOG NOOIT GEROKEN ! ! !
Ik schrijf in het dagboekje: "Het water loopt tappelings langs mijn hoofd. Ik ontmoet mensen van het 7e
eskadron vechtwagens, dat in SALATIGA lag. En de maaltijden worden nog steeds "Gewaardeerd"als erg PEDIS.
Ook moet ik kennelijk wennen aan de houding en het uiterlijk van de Nederlandse militairen. Zij lieken mij niet
erg geïnspireerd
's Avonds moest men na 6 uur met lange mouwen en lange broek lopen en gewapend zijn. Overigens merkte ik
niets van militaire dreiging of zo iets.
Hoewel voor mij nog nieuw, leek dit gewoon een stad in het Oosten.
Een extra woord had ik voor de wijk PASSAR GLODOK met zijn vele Chinese winkeltjes en restaurants: (Reuze
gezellig. Praktisch geen blanken.)
“Wij weten nog steeds niet wat onze bestemming is of waar wij worden ingedeeld. Niemand schijnt iets te
weten van een groep van 20 kornetten, die naar Indië zijn gestuurd als aanvulling voor het kader. Waarschijnlijk
is dit ook een gevolg van de tweede politionele actie, die ook bij de Nederlandse militaire organisatie alles op
zijn kop heeft gezet. Er komt bericht, dat wij dinsdag 28 december naar BANDOENG moeten verkassen.
Na veel spanning of de bagage wel op tijd zou zijn vertrokken wij om 14.oo uur met de trein naar BANDOENG.
Wij waren die week de tweede trein die doorkwam.
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Om 20.00 uur waren wij in BANDOENG en arriveerden drie kwartier later in hotel "Van Engel"in sw Oude
Schoolstraat. (huis 1, bed 1.)
Van 28 December tot 4 januari hebben wij op nadere orders moeten wachten. In de tussentijd hebben wij
BANDOENG verkend. Deze stad deed meer Europees aan dan Batavia. De bezigheden waren: zwembad,
bioscoopje, militair tehuis wat inkopen doen, tekenen en brieven schrijven. Het was meestal prachtig weer met
een aangename zomerse temperatuur. Niet dat vochtig-hete van Batavia.
In het hotel konden wij kiezen tussen "Hollandse"gerechten met aardappelen of nasi. De eerste dagen koos ik
nog aardappelen, maar dat was ook niet alles en op 30 december schreef ik: " De nasi wordt lekkerder."
Op 4 januari kregen wij onze bestemming: 4 naar het 1e reg. R.H.v.B. op West Java, 4 naar de NEFIS
(inlichtingendienst) in Batavia Zij hadden een Ned. Ind. achtergrond, 2 naar MEDAN - SUMATRA. 1 naar
SALATIGA, 2 naar SEMARANG - Midden Java en 7 , waaronder ik, naar de 2e afd. R.H.v.B. op Oost Java.
13 van ons vertrokken kort daarna naar hun bestemming, alleen de 7 kornetten voor Oost Java hoorden de
volgende twee weken niets en gingen met hetzelfde leventje door.
Tussendoor hadden wij op 9 januari de opdracht gekregen om de volgende dag naar GAROET op West Java te
gaan. Zouden wij dan toch op West i.p.v. Oost Java gestationeerd worden?
10 Januari 5 u op. naar de trein, die pas om 10 uur vertrok. Het was een reis dwars door de bergen. Ook op deze
trein was een afdeling militairen ter bewaking.
De commandant was eerst erg blij met een "versterking" van 7 kornetten maar toen hij merkte, dat wij geen
wapens hadden werd hij pisnijdig!
Om 2 u waren wij in GAROET, waar wij heel vriendelijk ontvangen werden door een hoogst verbaasde
commandant. 7 kersverse kornetten? Nooit iets van gehoord.
Hij pleegde wat telefoontjes en wij werden om 17u met een open vrachtwagen teruggebracht. Over de GROTE
POSTWEG, door de pas waar een tropische onweersbui over ons losbarstte waren wij om 18,30 uur weer bij Van
Engel. Dat dit zonder begeleiding met een open vrachtwagen kon geeft volgens mij aan, dat het gevaar daar op
dat moment wel meeviel. Op Oost Java zou dat anders worden!
Terug in BANDOENG ging alles op de zelfde wijze door. Wij maakten een tocht naar de DAGO waterval, gingen
zwemmen in TJIHAMPLAS. Tekenen, schrijven. een bioscoopje e.d. Op een dag ontmoetten wij een
wachtmeester van een eskadron, dat had deelgenomen aan de 2e politionele actie. Van zijn verhaal over
mitrailleur vuur uit hinderlagen en van een trekbom onder een brencarrier werden wij stil en het deed ons
beseffen, dat wij andere dingen tegen zouden komen dan waar de instructeurs van het KNIL ons voor hadden
opgeleid.
Op woensdag 19 januari kregen wij zevenen het bericht, dat wij de volgende dag naar BATAVIA moesten om van
daar per boot naar SOERABAJA te gaan.
20 jan. 13.00 u vertrok de trein uit BANDOENG en om 18.15 u. waren wij weer in BATAVIA. Wij werden
ondergebracht in hotel SAVOY.
Daar onmoette ik die avond lt. B., een oud leerling van de HBS in Rotterdam en Lt. van V. Deze laatste was net
terug van een missie waarbij hij SOEKARNO had moeten begeleiden naar het eiland BANKA waar hij, na
gevangen te zijn genomen bij de verovering van DJOKJA aan het begin van de tweede pol.actie in detentie werd
gehouden. Het was een interessant verhaal.
De volgende ochtend stond heel SAVOY blank door een heftige Moesson-bui.
Zo'n hotel was geen hoogbouw maar bestond uit een centraal gebouw van een verdieping met restaurants,
keuken, zalen en in de tuin daar om heen stonden rijen kleine huisje: de kamers. De kamers waren met elkaar
verbonden door tegelpaden met daar boven een afdak. Deze verbinding heette "KAKKI LIMA" = vijf voeten of
vijf passen. Zo kon je ook in een moessonbui droog van de ene naar de andere kant komen. Deze hotels waren
heel prettig en door deze wijze van bouwen heel fris. Er zat geen glas in de raamopeningen, wel luiken met
louvres. De wind kon dus vrij door stromen. Air conditioning was nog zeldzaam maar in de zalen hingen
langzaam draaiende propellers aan het plafond, die de lucht in beweging hielden. Precies als in oude koloniale
films.
Die dag hebben wij door Batavia gewandeld en kwamen een drietal vrienden van de SROC blauw, die al twee
24

weken eerder naar Batavia c.q. SALATIGA waren overgeplaatst ons opzoeken en afscheid nemen voor een
onbekend lange tijd.
De volgende dag, zaterdag 22 jan. werden wij door Piet met een wagen van zijn eskadron naar PRIOK gebracht
en gingen wij aan boord van de "PLANCIUS", die om 17.uur vertrok. De, of liever het s.s."PLANCIUS" was een
luxe passagiersschip van de KPM gebouwd in het begin van de twintiger jaren. Onbeschadigd de oorlog door
gekomen, was het, hoewel verouderd, nog steeds een beauty! Een chique oude dame. De KPM (Koninklijke
Pakketvaart Maatschappij) was een scheepvaartlijn speciaal voor N.O.I en zijn verbindingen in Azië. Wij vonden
het heel prettig aan boord. Ik deelde met Herman een mooie hut.
Voor het diner liep een DJONGOS (bediende) rond met een gong ( Weer die koloniale film! ). In de eetzaal was er
een tafelschikking. Dames en heren afgewisseld. Ik kreeg als tafeldame mej. Vogelenzang. Zij was verpleegster
en op weg naar het Marinehospitaal in Soerabaja.
Voor de rest valt er over de reis niet veel te vertellen. De JAVAZEE was heel rustig en wij brachten de tijd aan dek
door met praten, lezen e.d.
Kennelijk hadden wij erwtensoep bij de maaltijd, want ik schreef in mijn notieboekje: "Last van de erwtensoep"
en 's avonds anker uit voor Soerabaja.
De reis had dus ruim 24 uur geduurd.
De volgende morgen stoomden
wij SOERABAJA binnen. Een
moderne haven met een groot
marine gedeelte waar diverse
Nederlandse oorlogsbodems
lagen.
Wij débarkeerden en werden
gebracht naar de NGJENPLAK
mess. (Een hotel voor
officieren.) Die zelfde middag
hoorden wij onze bestemming.
Bram en Max gingen naar het 1e
esk. in SOERABAJA. Herman
naar het 2e in LAWANG bij
MALANG en de overigen, Dick,
Henk, Pier en ik naar het 3e esk.
in MADIOEN.
Van dit verblijf herinner ik mij
s.s. Plancius: een passagiersschip
een avond, dat wij op de
veranda zaten terwijl het hevig onweerde en het water met bakken van het dak af gutste. Na de bui stonden de
straten blank en waren bezaaid met kikkers. De auto's reden daar dwars door heen en jongetjes verzamelden de
kikkers om ze te verkopen aan de Chinese restaurants. Morgen naar MADIOEN Een stad ver in het binnenland,
tegen de grens van MIDDEN JAVA: "Het actie gebied". Morgen zouden wij voor het eerst het gebied verlaten,
dat al vanaf de 1e politionele actie in Nederlandse handen was. Wat zouden wij daar aantreffen?
Een van de bewoners van het hotel was een 1e Lt, van de Marechaussee, die die avond in
"Gevechtstenue"binnenkwam met een zwaar verhaal over een moeilijke en gevaarlijke patrouille bij de
begraafplaats in SOERABAJA. Wij luisterden beleefd. Wisten wij veel! Nu spijt het mij gezicht en uiterlijk niet
beter onthouden te hebben. Het had mij een jaar later te pas kunnen komen.
Het lijkt mij dat ik hier, voor het begrip van ieder die die tijd niet heeft meegemaakt, iets moet vertellen over de
gebeurtenissen in N.O.I na 1945 en de situatie zoals ik die daar toen aantrof. Ik doe dit met veel schroom vanuit
mijn eigen gezichtspunt van toen en dat van nu. Het gaat ook over politiek en daar bestaan vele verschillende
interpretaties van. Ik raad iedereen aan er zelf meer over te lezen en te proberen zijn eigen oordeel te vormen.
Na de aankomst van de Nederlandse troepen en de formering van diverse KNIL eenheden werden vooral
posities ingenomen rond de grote steden van Java en SUMATRA Op het eiland CELEBES (SULAWESI) werd orde
en rust hersteld door een speciale eenheid onder leiding van de bekende kapitein Westerling. Dit gebeurde op
een wijze, waar m.i. terecht veel kritiek op is. O.a. liet hij mensen standrechtelijk executeren.
Ondertussen vormde zich een Republikeinse Regering onder SOEKARNO en HATTA in DJOKJA, een belangrijke
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hoofdstad van een van de historische rijken op Java van vóór en tijdens de tijd van de VOC. De Republiek
wendde zich tot de Verenigde Naties en de groep Aziatische Landen om druk uit te oefenen op Nederland om
zijn troepen uit Indonesië terug te trekken en om als zelfstandige staat erkend te worden en de soevereiniteit te
verkrijgen.
Een van de afwijkende standpunten van Nederland was, dat de N.O.I archipel, met een oppervlak, dat heel
Europa besloeg, een groot aantal totaal verschillende volkeren bevatte, die ieder recht hadden op de
verwerkelijking van hun eigen identiteit.
Onder druk en begeleiding van de Verenigde Naties waren er rondes van overleg tussen de beide partijen. Dit
ging zeer moeizaam. Wanneer er iets werd overeengekomen, werd dat waarschijnlijk door beide partijen
geschonden, maar wij hoorden alleen de fouten en wandaden van de andere partij.
Nederland achtte de situatie niet langer houdbaar en startte in de zomer van 1947 de eerste politionele actie.
Militair werd de Republiek al ras teruggedrongen, maar hun appel op de Ver. Naties had succes en Nederland
moest deze actie, die voor het oog “Politioneel” werd genoemd maar gewoon een militaire actie was, stoppen.
Om de door Nederland bereikte gebieden werd een status quo lijn getrokken. Ieder van de beide partijen moest
daar aan zijn eigen kant achter blijven.
Het gebied onder Nederlands gezag besloeg grote delen op SUMATRA rondom de grote steden maar niet ATJEH,
dat altijd als zeer opstandig gold.
Op Java bijna heel West Java m.u.v. BANTAM in het westen. Midden Java een stuk rondom SEMARANG en op
Oost Java de hele Oosthoek met aan de Westkant een lijn, die ruwweg een 20 km ten westen van Soerabaja en
MALANG van Noord naar Zuid liep. Ook Madoera en Bali èn de overige kleine SOENDA eilanden vielen onder dit
Nederlandse gedeelte.
Het grondgebied van de Republiek bevatte dus vooral een aaneengesloten gebied bestaande uit een rand van
West Java, het overgrote deel van Midden-Java en het Westelijke deel (ruim de helft) van Oost Java.
Op heel Java met een oppervlak van ca. 5 X Nederland woonden in die tijd zo,n 50 à 60 miljoen mensen, voor
3/4 Javanen en verder Soendanezen in het westen en Madoerezen in het oosten.
Nederland had het grootste deel van zijn troepenmacht op Java. Ik schat ca. 150.000 man. In totaal had
Nederland op dat moment in N.O.I. een troepenmacht van ca. 200.000 man: Kl.- 120.00, KNIL - 60.000 en Marine
- 20.000 man. Volgens de meest betrouwbare gegevens kwamen er in totaal van hen 5.315 om. Kl: 2530, KNIL:
2340 en Marine 445.
De Republiek trachtte de verschillende losse strijdgroepen van diverse kleur en pluimage, bestaande uit jonge
mensen, vaak studenten, vaak afkomstig uit door Japanners in de tweede wereldoorlog gevormde en getrainde
hulptroepen samen te voegen in een nationaal leger de TENTARA NATIONAL INDONESIA (TNI).onder de leiding
van officieren, die gedeeltelijk al voor 1941 een kaderopleiding van het KNIL in BANDOENG hadden gekregen en
of nadien van de Japanners. Zij werden gelokt met de kreet "Azië voor de Aziaten!".
Nederland probeerde een regeling te verkrijgen waarbij de soevereiniteit zou worden overgedragen aan een
bond van staten gevormd naar de streken van de aparte bevolkingsgroepen of rassen. Er werden zelfs diverse
eigen regeringen gevormd voor die deelstaten.
De Republiek wilde steeds het enige totale gezag van de hele archipel zijn en vond vooral zijn steun bij andere
Aziatische landen. Maar in de VN waren er ook leden, die die statenbond (Engeland had net zijn DOMINIONS
gevormd) wel zagen zitten.
Met beide benen op de grond of in de sawah's liepen de Nederlandse militairen intussen hun patrouilles langs
de demarcatielijn. Soms werden zij vanuit hinderlagen beschoten. Soms ook binnen het "Nederlandse" gebied.
Soms werden de daders tot over de demarcatielijn achtervolgd. Soms constateerden de Nederlanders, dat de
lokale bevolking onder druk werd gezet en gebrutaliseerd. De inlandse bevolking, maar meer nog de Chinezen,
die in NOI de middenstand vormden en het in de Jappen tijd ook moeilijk gehad hadden. Japan was toch vanaf
zijn inval daar al sinds 1937 in oorlog met China waar zij ook gruwelijk optraden tegen de Chinese bevolking.
Ook intern in de republiek waren grote spanningen, zowel in de regering als in de in opbouw zijnde TNI. Men
had vele verschillende ideologische achtergronden, grote verschillen van inzicht hoe de strijd gevoerd moest
worden en een strijd om de macht. Ook waren er de rampokbendes, die slechts op roof en moord uit waren.
Najaar 1948 kwam dit tot een uitbarsting in MADIOEN. Een naar zeggen vooral communistisch getinte groep
kwam in opstand. Dit is van de zijde van de Republiek hardhandig en met veel bloedvergieten onderdrukt door
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Nasoetion met de Mobiele Brigade van het TNI.
De onderhandelingen tussen Nederland en de republiek vorderden niet en de vele incidenten maakten de
situatie steeds moeilijker houdbaar tot Nederland besloot tot de 2e politionele actie op 18/19 december 1948.
Onmiddellijk werd een aanval gedaan op DJOKJA en SOLO, de leiding van de Republiek. Nederlandse
parachutisten bezetten het vliegveld en er werden Stoottroepen ingevlogen. De regering, waaronder Soekarno
en Hatta werd gevangen genomen en eerst naar Batavia, en daarna naar andere plaatsen ter detentie gebracht.
De verdere aanvalsrichtingen waren: Vanuit West Java naar BANTAM en en verder Midden Java in. Vanuit
omgeving SEMARANG Midden Java en zelfs bezette een jeep peloton van het 4e eskadron Huzaren van Boreel
MADIOEN.
Op de Noordkust van Oost Java landden de mariniers, versterkt met een peloton huzaren van het 2e eskadron
die moesten doorstoten naar MADIOEN en KERTOSONO.
Vanuit MODJOKERTO ( even ten westen van SOERABAJA ) vertrok een colonne ook naar KERTOSONO.
En "Last but not least" vetrok uit MALANG een colonne bestaande uit het 3e eskadron versterkt met een peloton
vechtwagens en infanterie om om de Zuid KEDIRI te bereiken.
Over deze tochten zal ik hier niet verder uitweiden. Zij zijn in andere boeken beschreven.
MADIOEN en KERTOSONO werden niet op tijd bereikt waarna het 3e eskadron van uit KEDIRI naar KERTOSONO
moest oprukken. Toen de colonne vanuit MODJOKERTO in KERTOSONO aankwam ging het 3e eskadron terug
naar MALANG, waar het opnieuw bevoorraad werd en kreeg daarna de opdracht om naar MADIOEN te gaan en
zich daar te vestigen. De Mariniers werden teruggetrokken tot een lijn die zo'n 50 km ten Noorden van Madioen
- Kertosono - DJOMBANG liep.
Intussen was er internationaal heel wat te doen geweest! Nederland werd om deze actie veroordeeld. Zij moest
onmiddellijk gestopt worden en de onderhandelingen voortgezet. Ook de U.S. en Gr. Brittannië keerden zich
steeds meer tegen Nederland. Er werd gedreigd, dat de Marshal hulp, die Nederland zo nodig had om zich te
herstellen van de geleden schade en verliezen van de oorlog 40/45 gestopt zou worden en het SUEZKANAAL
werd gesloten voor Nederlandse transporten. Zo kwam men weer terug aan de onderhandelingstafel.
Het was in deze situatie, dat wij 4 kornetten de volgende morgen met een konvooi naar MADIOEN zouden
reizen om ons daar te melden bij 3e eskadron - 2e afdeling Huzaren van Boreel. Commandant: majoor
HOLLERTT.
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WIE WAREN ONZE TEGENSTANDERS?

Tijdens de bezetting van N.O.I. probeerden de Japanners zoveel mogelijk de invloed van het Westen in Azië uit
te schakelen. Alle Europeanen werden vervolgd en in krijgsgevangenen- en interneringskampen ondergebracht.
De "weerbare” mannen, ex militairen, beroeps en dienstplichtig, hulpdiensten e.d. belandden in de beruchte
werkkampen zoals in Birma en Japan. Voor de overigen waren er in Indië zelf de vrouwenkampen voor vrouwen,
meisjes en jongens tot 10 jaar en de mannenkampen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Ook daar heersten
onderdrukking en kwelling, honger en ziekte.
Verschrikkelijk, die jongens, die met hun 10e jaar overgebracht werden naar de mannenkampen. Weggesleurd
van moeders, zusjes en jongere broertjes. Nu alleen zich moeten handhaven tussen ouderen, meestal
vreemden. Weer een apart verhaal, interessant om te bestuderen.
Bij de inlandse bevolking werd door de Japanners een haat gekweekt tegen de Europeanen:" Kolonisten,
uitbuiters, onderdrukkers". Het motto luidde "AZIË voor de Aziaten !" Het betekende in de praktijk echter "Azie
voor de Japanners. Denk ook aan de toen al jaren durende wrede bezettingsoorlog van de Japanners in China.
Enerzijds werden, vooral de jonge mensen gepaaid maar anderzijds werden vele honderdduizenden vooral van
de eenvoudige bevolking ingezet in zware dwangarbeid onder slechte omstandigheden en ook van hen zijn er
honderdduizenden ellendig omgekomen.
De in N.O.I. bestaande bevrijdingsbeweging werd gepaaid en er werd geprobeerd hiervan een werktuig voor de
Japanse doeleinden te maken.
Er werd een hulpleger samengesteld van jongeren, die militair getraind werden, maar uit voorzorg slechts
bewapend met bamboe speren. Beloofd werd MERDEKA - VRIJHEID. Zij werden ingezet zijn voor hand en
spandiensten.
Het kader van deze troepen werd vooral gevormd uit mensen van JAVA en SUMATRA. Hierbij waren kaderleden
van het KNIL en mensen uit KNIL kaderopleidingen. De Japanners trainden en indoctrineerden deze en nieuwe
groepen jongeren voor diensten onder het Japans bewind. Deze groepen jongeren waren radicaal antiNederlands.
De voor de oorlog verboden politieke vrijheidsbewegingen met als bekende voormannen Soekarno en Hatta
werkten ook met de Japanners samen.
Toen de Japanners op 15 augustus 1945 capituleerden Oefenden massa's jongeren, waaronder veel Pemuda's
(vechtgroepen van radicale jongeren) zoveel druk op de politieke leiders uit, dat deze op 17 augustus de
Republiek Indonesia uitriepen en hiermee voorbijgingen aan de rede van Koningin Wilhelmina van 7 december
1942. Er heerste een grote chaos van allerlei vechtgroepen en bendes. Men kreeg Japanse wapens of plunderde
Japanse opslagplaatsen. Onder de kreet MERDEKA (Vrijheid) werden aanvallen gedaan zoals ik ook al beschreef
in het hoofdstuk "Wie waren wij". Vele Japanners, die de overgave van hun land niet konden verkroppen sloten
zich bij deze strijdgroepen aan en leerden ze met wapens om te gaan en hoe te vechten. Regelmatig stuitten
onze troepen op deze Japanners, die zich liever doodvochten dan zich over te geven.
Uit al die groepen vormden zich eenheden van Islamitische JIHAD strijders; communistische groepen;
nationalistische groepen plunderaars; rampokkers en moordenaars.
De republiek probeerde hieruit een nationaal leger te vormen: de Tentara National Indonesia met kader, dat
deels Nederlands en deels Japans was opgeleid. Zij hadden middelbare scholen bezocht en soms hoger- of zelfs
universitair onderwijs gevolgd. Dit laatste vaak in Nederland. Soms ook waren het onderofficieren van voor de
oorlog van het KNIL.
Hoewel de meeste groeperingen Soekarno erkenden als staatshoofd wilden velen zich niet onder de TNI
plaatsen. Een goed voorbeeld hiervan is de MADIOEN opstand in het najaar van 1948. Waarbij Communistische
en communistisch getinte troepen in de streek van MADIOEN en zuid Oost JAVA. in opstand kwamen tegen de
toenmalige vorm van bewind. Soekarno was geboren in BLITAR in het zuiden van Oost Java dit was een
communistische streek en het was bekend, dat Soekarno communistische sympathieën had.
Nasoetion stond aan het hoofd van het leger en trok met zijn Siliwangi divisie naar deze streek en onderdrukte
de opstand op een uiterst bloedige wijze. Bracht de streek onder controle van de regering in DJOKJA en dwong
een aantal militante groeperingen zich onder zijn commando te stellen.
Het was een lang proces, waarbij Nasoetion probeerde een goed functionerend militair apparaat te vormen.
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Met oog op de strijd tegen de Nederlanders besefte hij, dat zijn troepen militair niet tegen het Nederlandse
leger waren opgewassen. Training, uitrusting en mentaliteit waren sterk onvoldoende.
Hij formuleerde daarom een guerrilla tactiek: Infiltreren, niet als militair herkenbaar vechten vanuit de
bevolking, beschietingen op afstand, hinderlagen, de Nederlanders afbreuk doen met bommen en mijnen en
vertragingen veroorzaken door het vernielen van bruggen en wegen en het aanleggen van versperringen. De
bevolking moest, zo nodig gedwongen, hierbij assisteren en faciliteren.
Door bij infiltraties en hinderlagen niet in militair tenue te strijden was men niet van de bevolking te
onderscheiden en kon men een zo groot mogelijk verrassings- en verwarringseffect bereiken.
Bij een aanval moest men zich terugtrekken of uitwijken, bruggen vernielen en de verschroeide aarde tactiek
toepassen. Dat wil zeggen alles wat voor de Nederlanders van nut zou kunnen zijn vernielen en verbranden. Dat
gold ook voor fabrieken, energievoorzieningen,
afwatering etc. Ook de burgerbevolking werd
hierdoor zwaar getroffen.
Dit alles was mij toen niet zo duidelijk als nu. Dat
is jammer want ik had er mijn voordeel mee
kunnen doen.
Na de tweede politionele actie trokken alle
troepen zich in kleinere eenheden terug uit de
steden en zwierven met vrijwillige of
afgedwongen steun van de bevolking door de
buitengebieden. Zij verplaatsten zich zo min
mogelijk overdag en vernielden 's nachts bruggen
en dwongen de bevolking versperringen te
bouwen, bomen om te hakken en tankvallen te
graven.
Vaak moest diezelfde bevolking overdag van ons
dit weer ongedaan maken. Soms werden koelies
daarvoor betaald en deelden wij kretek sigaretten
uit, maar soms ook niet.

tegenstanders

Voor de Nederlandse troepen leek het vaak op
een bokspartij waaraan wij moesten deelnemen met een hand op de rug gebonden en een blinddoek voor de
ogen.
In de jaren daarna bevonden nog vele andere legers zich in een vergelijkbare positie.

29

MADIOEN - deel 1
26 januari t/m 3 maart

Wij vertrokken met z'n vieren om 6.45 u. uit de
mess naar het konvooi. Dat vertrok om 7.30 u uit
SOERABAJA voor een reis van ongeveer 200 km
naar MADIOEN. Het bestond gedeeltelijk uit
militaire vrachtwagens van de A.A.T. (Aan en
Afvoer Troepen.) plus een groot aantal burgervrachtwagens. Eerst ging het 50 km. vlot naar
MODJOKERTO. Tot daar was de weg meestal
veilig. Dit was het gebied waar de Nederlandse
troepen al anderhalf jaar waren. Ik vond, dat
overal waar ik tot nog toe was geweest alles goed
was onderhouden en de bevolking er goed
gekleed en welvarend uitzag.
Vanaf MODJOKERTO nam een groep huzaren de
beveiliging van het konvooi waar. Waarschijnlijk een peloton van het 3e eskadron.
Voorop reden een paar pantserwagens, vaak in het midden ook nog een en dan weer een aan de staart. Indien
beschikbaar was er ook een takelwagen.
Bij een hinderlaag onderweg moest de kopgroep dit oplossen. Een wagen op die plaatst bleef het vuur uit het zij
terrein onderdrukken. De colonne werd er langs geloodst en zo spoedig mogelijk werd de kop weer met een
pantserwagen versterkt.
Ik heb heel veel waardering voor de jongens van de A.A.T. In Nederland werd er nog al eens op neer gekeken.
“Joris Vetlap” werden ze wel genoemd omdat ze al gauw een olievlek hier of daar hadden en hun uiterlijk
vertoon niet altijd helemaal volgens de militaire maatstaven was. Maar zij zaten wel alleen in een blikken cabine
als er vuur kwam uit het zijterrein. Zij liepen òòk kans om op een bom of mijn te rijden. Van mij: "Petje af voor
de A.A.T!”
Dat geld natuurlijk ook voor de burgerchauffeurs in de burgercolonnes. Wel reden die een stuk slechter.
De weg was beroerd. De bovenlaag was in al die jaren weggeërodeerd en zat vol met gaten en kuilen. Soms hele
grote waar omheen gereden moest worden.
De meeste bruggen waren vernield geweest en haastje-repje gerepareerd door de genie. Een tweede afdeling
van meestal niet bepaald modelsoldaten. Maar die zwoegden en sjouwden en flikten het steeds weer om met
de nodige improvisatie de bruggen te repareren.
Later kreeg ik wel eens opdracht om met een pantserwagen zo'n afdeling genie te beschermen tijdens hun
werkzaamheden. Daar waren zij het vaak niet mee eens: " Jullie Huzaren hebben genoeg en moeilijker werk te
doen. Wij beschermen ons zelf wel!" Wat waren zij trots op die Bren met een deuk in de mondingsvlamdemper
die daar tijdens een vuurgevecht door een vijandelijke kogel ingeslagen was!
Logisch, dat met zo'n waardering over en weer de verstandhouding tussen Huzaren en Genie heel goed was.
"Kerels die bouwden en waar je op kon bouwen!"
Wij vieren hadden een plaats gekregen midden in de colonne achter op een A.A.T. vrachtwagen naast een
brenschutter en zijn helper. Zelf hadden wij nog steeds geen wapen.
De legerwagens vervoerden spullen voor de Nederlandse militairen in MADIOEN en omgeving. De burgerwagens zaten vol met voedsel voor de bevolking en materialen voor de wederopbouw en dat was wel nodig
want het verschil was al gauw te zien. Niet alleen de wegen zagen er beroerd uit, de huizen in de grotere
plaatsen waren verwaarloosd en grauw. In de andere delen was juist opgevallen, dat alles er helder wit en
verzorgd uitzag! Zelfs het kleinste afwateringssluisje was daar goed verzorgd.
Deze weg zou mij later heel bekend worden om dat hier maandenlang mijn werkterrein zou liggen.
Nu was alles nog onbekend en vreemd. Even voorbij DJOMBANG bij de kampong PERAK hadden wij oponthoud.
De brug was die nacht voor de zoveelste keer gesaboteerd en de genie was nog bezig met het herstel. Men liep
wat langs de zijkant van de weg en wachtte. Toen wilden een paar jongens het dak van een van de
kamponghutten gaan aansteken. "Dit gebeurt niet !" riep ik naar hen en heb hen er toen ernstig over
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onderhouden, dat zoiets ABSOLUUT NIET kon.
Intussen was iedereen zwart van al het stof, met grote witte randen om de ogen van de stofbrillen.
Wij kregen die dag geen vuur en ongeveer 17.u, dus kort voor het donker waren wij in MADIOEN.
Er was ons gezegd, dat wij naar Indië gestuurd waren om het daar aanwezige kader aan te vullen. Er waren
mensen uitgevallen wegens ziekte of verwonding. Soms ook omdat ze de spanning niet aankonden en er waren
oorlogsvrijwilligersofficieren, die al sinds 1945/46 in dienst waren en aan de beurt om af te zwaaien.
In september/oktober 1948 was er een begin gemaakt met demobiliseren van de eerste afdelingen
oorlogsvrijwilligers. Dat was plotseling stopgezet voor de 2e politionele actie. Er waren dus afdelingen, die al
naar huis mochten maar nu daar nog rondliepen. Eén daarvan noemde zichzelf daarna: "De Blijvertjes".
Toen wij ons meldden bij majoor HOLLERTT, de commandant van het
3e eskadron, kregen wij te horen dat hij verrast was door onze komst.
Wij moesten niet denken, dat wij nu onmiddellijk het commando over
een peloton kregen. Hij wilde eerst wel eens zien hou wij ons zouden
houden onder vijandelijk vuur.
Wij kregen een stengun en werden gelegerd in het leegstaande
"paleis"van de REGENT van MADIOEN. Dat was tegelijk bescherming
tegen rampokkers.
Indeling van wachtbeurten en dergelijke moesten wij zelf maar
regelen.
In de mess, waar wij ook de maaltijd kregen leerden wij 'n paar
collega's kennen maar de meesten waren op actie elders.
De volgende dag werden wij met z'n vieren meegestuurd met lt de
Cleen (Rob) met een patrouille van ca. 30 man. Rob was commandant
majoor Hollertt
van een compagnie oorlogsvrijwilligers van 4-2-15 RI. De avond er voor
moesten wij natuurlijk door de mannen van Rob gedoopt worden vòòr
onze eerste patrouille. Dat bestond daaruit, dat wij in de kantine voor iedereen bier moesten kopen en zelf een
hele fles ( 1 ltr ) opdrinken, wat een niet al te moeilijke opgave was.
Deze soldaten hadden al zo'n drie jaar ervaring. Dat kon je op patrouille merken aan alles. Zij keken niet neer op
de groentjes, die wij in hun ogen toch moesten zijn. Bij een militaire keuring zouden de meesten waarschijnlijk
zijn afgekeurd. Vooral aan versleten voeten. Zij hadden in een deel van de actie als infanterie- ondersteuning
samen gewerkt met het eskadron. Daar waren zij bar trots op!
Wij vertrokken om 7.30 u en maakten een patrouille door diverse kampongs en sawah's van zo'n 20 km. Binnen
een kwartier begon je zwaar te transpireren. Je zag de ruggen van al die groene overall's helemaal donker,
kletsnat dus, worden. Dit was levensbehoud. Als je dit niet kon hield je het niet vol. Er zijn jongens om die reden
naar Nederland teruggestuurd. Er was geen vuurcontact wel namen wij een man gevangen, die communist was
geweest en nu lid van de TNI en hoorden, dat een groep bewapend met 17 geweren en handgranaten ons was
ontglipt. De Patrouille vuurde nog op verdachtdoende personen in de sawah en keerde terug. Dat was meestal
in de middag. Daarna heerlijk mandiën. De baboes hadden schone kleren klaar- liggen en brachten de hap. Er
stonden op de post altijd grote kannen met "IJsthee" klaar. Dit was gekoeld GEKOOKT water met een heel klein
beetje thee om de laffe smaak er af te halen. Er moest veel gedronken worden. Ook op patrouille. Op patrouille
werd vaak aan een tani (boer) gevraagd een paar klappers uit een palmboom te halen. Hij sloeg die dan met zijn
kapmes aan de bovenkant open en wij dronken dan, alsof het een veldfles was het heerlijke sap uit die
klappervrucht. De man ontving dan wat geld of sigaretten.
Zondag 30 januari was er een grotere actie. Er werd een "sweep" gehouden aan weerszijden van de weg naar
DOENGOES Z.O. van MADIOEN in de uitlopers van het WILIS gebergte. Wij met Rob en 30 van zijn mannen aan
de Z.O. kant van de weg en aan de andere kant een groep Jagers
Wij begonnen bij een suikerfabriek. Het was zwaar terrein en het contact met de Jagers was slecht. Op grote
afstand zagen wij in de sawah's groepjes vluchtende PLOPPERS (naam voor vijandelijke soldaten) Er is wel op
gevuurd en misschien werd er een man geraakt. In mijn dagboekje schrijf ik er bij:
"Het uithoudingsvermogen van de troep is niet groot meer."
's Avonds liep ik mee op piket met lt. Cees S. Hij was intendance officier bij het eskadron en een hele goede. Het
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lijkt misschien een makkelijke administratieve job om te zorgen voor alles wat een eskadron nodig heeft. Niets
was minder waar in Indië waar heel veel nooit klopte, waar voortdurend geïmproviseerd moest worden en alles
van ver over gevaarlijke wegen moest komen. Cees is een goede vriend geworden.
1 Februari ging ik met de huzaren op patrouille Z.W. van MADIOEN. Dat was dus richting MAGETAN. Het
vliegveld. Op een bepaald punt waren er zoveel versperringen, dat de wagens niet verder konden. Te voet
( uitgestegen zegt men tegenwoordig. ) verder en in een vuurgevecht werden enkele tegenstanders gedood.
Wij constateerden, dat de kampongwegen waren afgezet met lichte versperringen.
Uit het boek: "Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd 1948 - 1949 "van Dr. T.B. Simatupang,
voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten weet ik nu, dat juist in die tijd leden van de staf van de
TNI, die ontsnapt waren uit DJOKJAKARTA zich ophielden in het WILIS gebergte en het gebergte tussen
MADIOEN en SOLO.
Twee dagen later ging ik 's morgens vroeg mee met pantserwagens en een konvooi van het Binnenlands Bestuur
naar NGAWI, 30 km N. van MADIOEN. Hoewel wij geen vuur kregen vertraagden de slechte wegen en
wegversperringen de opmars. NGAWI ( bekend als de heetste plaats van JAVA ) ligt op een schiereiland
gevormd door de samenkomst van twee grote rivieren: de KALI SOLO en de KALI MADIOEN. De brug vlak voor
NGAWI was kapot en wij moesten de lading rijst uitladen en naar NGAWI laten dragen. Wij waren terug om 6,00
uur. Een hele dag voor 30 km heen en 30 km terug. Het gebeurde ook, dat een konvooi er twee dagen over deed
en zwaar werd aangevallen.
Ik moest nu een week op piket. Dat betekende, dat ik van het eind van de dag tot de volgende ochtend
verantwoordelijk was voor de veiligheid van onze kampementen in MADIOEN. Dat betekende vooral controleren
of de wachtposten goed functioneerden en alert bleven en men goed was voorbereid wat er moest gebeuren bij
een aanval. Gelukkig was het in die tijd betrekkelijk rustig in MADIOEN. De wachtposten bestonden allemaal uit
mensen met een behoorlijke ervaring, die niet meer op vuurvliegjes schoten en de geluiden van de nacht in
Indië wel kenden.
Soms vielen er weleens enkele schoten, maar waarschijnlijk niet
gericht. Geen reden voor alarm. Later toen er troepen vers uit
Nederland in MADIOEN werden gestationeerd schijnt dat wel
anders geworden te zijn. Een paar schoten in de lucht waren
voldoende voor de wachtposten om met hun brens over de
straten te gaan vuren op alles wat zij dachten te zien. Arme
officier van piket, die dan in zijn jeep e.e.a. tot bedaren moest
zien te brengen.
Het 3e Eskadron
Nu ik steeds meer taken krijg samen met de huzaren wordt
het tijd iets meer te zeggen over het 3e eskadron. Zo'n eskadron
15 CWT
bestond uit 3 verkenningspelotons, elk met twee FORD LYNX
SCOUTCARS, drie HUMBERS ( De verkenning) en een z.g. groep
stormers in 4 gepantserde 15 CWTs + een ongepantserde 3/4 tonner ( totaal ca. 33 man); verder een
mortierpeloton van ongeveer 25 man, met 4 drie-inch mortieren en als wagens een Ford lynx, 6 gepantserde 15
CWT en een ongepantserde 3/4 tonner. De mortieren zaten
opgebonden aan de buitenzijde van de wagen en moesten daar
vanafgehaald worden en geplaatst worden voor er kon worden
gevuurd. Verder was er bij het eskadron een uitgebreide staf omdat
er ook nog een werkplaats voor onderhoud van de wagens bij
hoorde. Een Compleet Eskadron was ca. 250 man.
Er was een commandant: Ritmeester of Majoor, een plv.
commandant: 1e Lt of Ritmeester. 4 pelotonscommandanten 1e of
2e Lt. En bij de verkennings pelotons een plv. pelotonscommandant,
2e lt of kornet. Bij de staf een intendance off. Lt 1 of 2 en ook voor
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Ford Lynx

de techniek een 1e of 2e lt.
Verder was er een eskadrons opperwachtmeester en een grote groep wachtmeesters en korporaals. Op volle
sterkte had een eskadron zo,n 250 man. maar na anderhalf jaar Indië was het niet meer op volle sterkte noch
qua mensen, noch qua voertuigen.
De commandant was maj. J.L. Hollertt. Hij was zeer geliefd bij het hele eskadron. Dat was vooral na de 2e
politionele actie waar hij op uitmuntende wijze leiding had gegeven tijdens de reeds eerder beschreven tocht
van MALANG via WLINGI, KEDIRI naar KERTOSONO. Het eskadron was oktober 1947 uit Nederland vertrokken.
Had eerst op West JAVA in een gebied patrouilles gelopen, had in
de zomer van 1948 de volledige uitrusting gekregen en was toen
met een landingsvaartuig naar SOERABAJA gebracht en van daar
uit gestationeerd in LAWANG bij MALANG, van waar het op 20 dec.
1948 vertrok, op 22 dec. WLINGI en BLITAR bereikte, 25 dec.
KEDIRI en 27 dec. KERTOSONO. Hierbij kreeg het alle bruggen in
bruikbare toestand in handen. . Op die tocht sneuvelden echter
ook een wachtmeester en twee huzaren en werd een officier
zwaar gewond. Omdat e.e.a. al elders is beschreven zal ik hier niet
verder in gaan op gebeurtenissen waarbij ik niet zelf aanwezig was.
( Bij het Cavaleriemuseum vond ik een kopie van de beschrijving
van deze tocht , die majoor Hollertt aan het einde van deze tocht
Humber
naar zijn vrouw stuurde. Zie bijlage.)
Ook de commandanten van de drie verkenningspelotons, Hein (Lange Hein genoemd door zijn mannen), Mig, en
Max, waren zeer gezien bij hun manschappen. Hoewel zij alle drie als persoon totaal verschillend waren,
hadden zij elk een volledig vertrouwen van en een goede band met hun mensen weten te scheppen. Tijdens de
actie hadden de pelotons om beurten de spits afgebeten bij het binnenstormen van de diverse grote plaatsen.
Het 3e in BLITAR, het 2e in KEDIRI en het 1e in KERTOSONO. Na de actie kwam op het embleem van het
eskadron (een autoband met een paardenhoofd ) per peloton de naam van de stad waar zij de eersten waren.
Het mortier peloton en de staf droegen alle drie de namen. Men was daar danig trots op. En terecht! Vaak heb ik
het verhaal gehoord van de pelotonscommandant, die toen bij het binnenstormen de eerste wagen zwaar vuur
kreeg en aarzelde, over de radio, voor het hele eskadron hoorbaar, zei "Doorgaan mannen, dit is net zo gewoon
als een kind dat de mazelen krijgt!
Het was een ervaren Eskadron. Hollertt hield de mannen alert. Ook de mensen van de stafdiensten moesten
wacht- en patrouille lopen!
Bijna dagelijks ging ik wel met een of andere actie mee.
Op dinsdag 8 feb. gingen Dick en ik mee met het 1e peloton van Hein. Langs de grote weg richting KERTOSONO,
SOERABAJA gingen wij naar het Djatibos bij NANDJOEK. Dit was een streek, die berucht was om zijn hinderlagen.
Voor een stuk holle weg moesten de stormers uitstijgen en links en rechts in het zijterrein naar voren tot het
eind van de holle weg om eventuele hinderlagen op te ruimen. Deze keer kwamen wij niets tegen. De wagens
waren een stuk doorgekomen en stonden op ons te wachten. wij zaten even te rusten op een muurtje toen de
eerste wagen begon op te rijden. Het was een Humber en plotseling zag ik kort voor het rechter voorwiel een
koperen puntje in de weg. Ik sprong voor de wagen en beduidde de chauffeur te stoppen. Het bleek een
ingegraven artilleriegranaat te zijn, die door de pionier onschadelijk gemaakt werd en uitgegraven. Dat was voor
mij een goede "binnenkomer" bij dit peloton en ook voor mijzelf beter dan dat dat ding van dichtbij was
ontploft.
In NGANDJOEK sloegen wij een zijweg in om deze te verkennen. Al gauw bleek deze weg vol met om gekapte
bomen te liggen.
Twee 15 CWT's naar voren en wegslepen die bomen! Als de eerste boom half opzijgetrokken was, reed de
tweede er langs, er werd een kabel tussen de volgende boom en de wagen gespannen en getrokken. Als deze
boom weer genoeg opzij getrokken was, kwam de eerste wagen erlangs en reed naar de derde boom. Dat
verliep redelijk vlot. Dat hadden de jongens meer gedaan!
Een kleine groep stormers was zo'n 60 meter vooruitgegaan met een bren om dekking te kunnen geven. Dick en
ik hadden ons bij deze groep aangesloten. Wij waren toen nog maar meelopers en hadden geen commando en
geen verantwoordelijkheid behalve voor ons zelf. Even later kregen wij zwaar automatisch vuur uit het zijterrein
van ca. 200 m. uit een kampongrand. Dick en ik hadden stenguns, waarmee je na een meter of dertig geen
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gericht vuur kon afgeven. Ik stelde Dick voor samen van achter een dikke boom de zaak te bekijken. Hij rolde een
sigaretje en ik stopte mijn pijp.
Plotseling zag ik naast een huis mondingsvuur. Ik vroeg aan de brenschutter, die dichtbij lag, op een door mij
aangegeven plaats een paar stoten af te vuren. Daarna werd het vanuit die richting stil. Het vuur was die plopper
na aan de schenen gelegd.
Wij vorderden langzaam met zo nu en dan weer vuur uit het zijterrein. Aan het eind van de weg lag een
dwarsweg maar daarvoor lag een brug. Die bleek te zijn verdwenen. Wij hebben toen nog te voet daar een klein
stuk verkend. Intussen waren de wagens gedraaid en reden wij terug naar MADIOEN. Ik met het verlies van mijn
vulpen.
Een kampongsweep
De volgende dag was er een kampongsweep waaraan wij deelnamen en waarbij een paar verdachte figuren
werden aangehouden. Een kampongsweep bestond er in, dat een kampong onverwacht zo goed mogelijk werd
omsingeld. Daarna trok een groep militairen over een zo breed mogelijk front door de kampong, terwijl aan de
andere zijde een z.g. stoplijn werd geplaatst. Deze moest de vluchtenden uit de kampong opvangen en
aanhouden. Als zij vluchtten, waarschuwen en wanneer men dan toch doorliep, schieten.
Donderdag, 10 feb. kreeg ik voor het eerst de leiding bij enkele acties.
's Morgens moest ik met twee 15 CWT's naar MAOSPATTI, het vliegveld op 10 km van MADIOEN, Om de
generaal op te halen, die met een Mitchel ( tweemotorige bommenwerper ) uit SOERABAJA was gekomen.
Later die ochtend nadat hij een bespreking had gehad met maj. Hollertt, moest ik hem weer terugbrengen. Er
was een militaire bezetting op het vliegveld maar van het stuk tussen vliegveld en MADIOEN wist je niet of het
veilig zou zijn.
's Middags kreeg ik de opdracht met het halve mortierpeloton ( Dat toen nog als enige van zijn pelotons ter
beschikking stond van maj. Hollertt, commandant van het gebied MADIOEN met een straal van ca. 50 km er
omheen.) versterkt met 20 jagers naar de krachtcentrale te gaan om daar assistentie te verlenen en slachtoffers
op te halen.
Een 15 CWT was ook zeer geliefd voor gewondentransport. Door zijn grotere gewicht sprong en stootte hij
minder op deze slechte wegen dan een legerambulance en de pantserplaat gaf een gewonde een beter gevoel
van veiligheid dan de linnen wand van de ambulance. Rode kruis er op of niet er werd toch op geschoten!
Het was al in de middag en het regende hard. De krachtcentrale lag een eind tegen de WILIS op bij een
stuwmeer. Het was dus omhoog met de wagens over slechte natte glibberige wegen door bosachtig gebied.
Iedereen was gespannen om alles, dat zomaar kon gebeuren. Met moeite maar zonder vijandelijke tegenstand
bereikten wij de post bij de krachtcentrale. Daar was een aanval geweest en er was een jongen van de jagers
gedood en een ( gelukkig niet levensgevaarlijk ) gewond. Terwijl het e.e.a. werd voorbereid voor de terugreis
hebben een paar huzaren en ik met een groepje jagers nog een patrouille gemaakt rondom het stuwmeer om
eventuele vijanden te verdrijven. Daarna verlieten wij de jagers. Op de terugweg begon het al knap te
schemeren en in het donker kwamen wij MADIOEN binnen. Missie volbracht.
Twee dagen later moesten wij weer naar de krachtcentrale. Er moest een waterbouwkundige en een kleine
vrachtwagen heen gebracht worden. Volgens mijn aantekeningen durfden de jagers weer niet naar de stuwdam
op patrouille. Te link! Een slechte instelling als je de vijand van je nek wilt houden. Ook later in PERAK zou ik dit
tegenkomen. Met een paar huzaren en jagers toch die patrouille gemaakt en daarna terug Naar MADIOEN.
De bevrijding van gijzelaars
De daarop volgende dag: Een grote actie met lt. de Cleen en zijn mannen. Alle vier de kornetten gingen mee als
"Mede infanteristen". Een informant had bericht gebracht, dat op een plaats in het WILIS gebergte een
commandopost was van de TNI, waar een groep vooraanstaande burgers, o.a. de regent van MADIOEN
gevangen gehouden zouden worden. Hij zou de weg wijzen. Al met al waren wij met een man of veertig. Met
wagens werden wij zo ver de WILIS ingebracht als dat mogelijk was. Op dat punt nam de Cleen ons apart en
ontvouwde zijn stafkaart en zei met zachte stem tegen ons: "Deze man zegt dat wij over dit pad naar boven
moeten" en wees het aan op de kaart. "Maar", zei hij, "Ik weet het niet, maar ik voel mij niet helemaal happy
met deze man. Hier iets verder naar het Westen loopt nog een pad. Ik wil dat nemen."
Zo gingen wij dat pad op. Ik weet niet meer of de gids protesteerde, maar neem aan van wel. Het pad liep hier,
zoals alle paden over een kam van de vulkaan. Uit alles bleek de ervaring van deze troep. Rustig deden de beide

34

verkenners voorop hun werk en hielden contact. De rest volgde in groepen op contactafstand van elkaar
ondanks het zware terrein. Ik was blij, dat ik geen brenschutter was. Aan mijn stengun (pistoolmitrailleur) had ik
genoeg. Op een bepaald punt kregen wij zwaar vuur van over het ravijn links van ons. De afstand was te groot en
er was voldoende zichtdekking voor ons om door te kunnen gaan zonder geraakt te worden. Nu wij dus kennelijk
waren opgemerkt was het zaak zo snel mogelijk onze opdracht te volbrengen. We gingen zonder pauze op ons
doel af. Daar stonden op een klein terreintje een paar hutten. Wij kregen vuur van de bewaking, maar na een
paar stoten vuur uit brens en stens kozen zij snel het hazenpad. Bij de hutten aangekomen, bleek daar inderdaad
een groep gevangenen te zijn en een jonge vrouw ( naar later bleek de verloofde van de commandant van dit
bataljon ) en een paar ongewapende militairen. Rondom beveiliging uitgezet en iedereen snel zijn belangrijkste
spullen laten pakken, waarna wij de terugreis aanvaardden. Wij namen ook nog een typemachine mee en een
revolver met een parelmoeren kolf van de commandant. Ook onze gids werd voor alle zekerheid maar geboeid.
Op de terugweg werden wij op ongeveer de zelfde plaats weer beschoten, maar nu meer gericht en van
dichterbij. Het was duidelijk, dat het hele bataljon op de aangewezen route voor ons in hinderlaag had gelegen
en nu zij wisten dat wij een alternatief pad genomen hadden, probeerden zij ons daar de weg en misschien de
keel af te snijden. Het was even moeilijk om de niet militairen veilig over de open stukken te krijgen.
Maar in groepjes en telkens even dekkend vuur gevend lukte dat zonder dat iemand geraakt werd. Zo vlot
mogelijk verder naar beneden. Op de afgesproken plaats stonden de wagens klaar. Terug naar MADIOEN!
Daar kregen wij zowaar een onthaal! Er was iemand van de pers en korte tijd later stond er in de krant een foto
van de hele groep met de bevrijde oud-regent in het midden. Die foto heb ik natuurlijk altijd bewaard.

Vrijdag, 18 feb. Met de jagers naar boven en kampong GEMPOL gesweept. Wij kregen weerstand. Toen wij terug
waren werden plannen gemaakt voor een meerdaagse patrouille in diezelfde omgeving.
Twee dagen later om 6.45 u, vertrok met wagens naar de krachtcentrale een groep bestaande uit 16 jagers met
een luitenant als commandant en ik met 5 huzaren daaraan toegevoegd .
Van daar begon de patrouille, die drie etmalen zou duren. Bij een kampong aangekomen stelde ik voor, dat de
jagers in hinderlaag zouden gaan liggen en ik met de huzaren de pasar ( markt ) op zou gaan.
Dit plan werd aangenomen. Vlak bij de pasar sprongen ineens twee kerels in witte pakken met geweren voor
ons op. “Wij drijven ze in het vuur van de jagers. Die missen. Bij ons weigert de bren (Opzettelijk?) en mijn sten.
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De kerels ontkomen. Van de bevolking horen wij een verhaal hoe mensen uit het dorp mishandeld en bestolen
zijn. De bevolking lijkt op onze hand. ”Nu ik weet, dat er in die tijd grote groepen TNI zich schuil hielden in de
bergen om ons van daar uit aan te vallen is het duidelijk, dat die op een of andere manier aan leeftocht moesten
zien te komen en dat zal niet altijd netjes en zachtzinnig zijn gegaan.
De patrouille ging door tot het einde van de middag. Bergachtig terrein, dun bevolkt. Wij maakten bivak in een
klein gehucht. 's Nachts van 2 u. tot 5 u. in hinderlaag gelegen, maar niets gevangen.
De volgende dag ging de voetpatrouille verder. Het landschap met al die ravijnen was prachtig maar voor ons
erg zwaar begaanbaar. Onderweg toonden gidsen ons sporen van tijgers, die toen nog in de WILIS voorkwamen.
Wij sloegen bij een andere kampong ons bivak op. Ik heb nog met 11 man een aparte patrouille gelopen. 's
Avonds onweert het tijdens de natte moesson altijd in de bergen. Wij mandieden in de regen. Ondanks de hete
dag toch wel koud!
De derde dag vertrokken wij weer en om 9.30 uur kwamen wij in een andere kampong op de pasar, waar wij wel
een tegenstander neerschoten. Het was een man van de Mobiele brigade van de TNI, die een geschreven verslag
van onze patrouille bij zich had. Wij maakten een revolver buit. Tegen de bevolking werd een rede afgestoken,
dat ze de tegenpartij niet moesten helpen! " Saja, (ja) toean! "
Eind van de ochtend waren wij terug op de krachtcentrale. Een andere groep bleek van daar uit 358 mijnen en
nog een hoop andere munitie buit gemaakt te hebben.
In de tweede helft van de middag waren wij terug in MADIOEN.
Donderdag 24 feb. de volgende dag, Moesten wij naar aanleiding van een bericht 's middags plotseling uitrukken
om kolonel Bangsa Soekomo te vangen. NIKS!
Vrijdags 25 feb. een sweeppatrouille boven TJAROEBAN.
Ruim 20 km. door modder lopen enz. Bijzonder zwaar.
Actie Cobra
Gezien de problemen met een stengun en het feit, dat het
belangrijker bleek om te zeggen hoe anderen moesten
schieten dan om zelf te schieten, ruilde ik mijn sten in voor
een pistool.
Er werd een vergadering gehouden om plannen te maken
voor de acties COBRA en Panter. Verschillende gelijktijdige
acties van diverse onderdelen in de hele streek. De acties
waren zo geheim, dat de uitvoerenden alleen de nodige
informatie kregen voor hun eigen taak.
Grotere acties lekten steeds uit. Er waren overal
informanten en verraders.
vriend(in) of vijand
Aan deze actie was ook een afdeling van de Special Forces
toegevoegd. Dit was een speciale KNIL afdeling met parachutisten en commando's opgericht door kapt.
Westerling. Ook Nederlandse KL militairen waren hier op eigen verzoek naar overgeplaatst. Zij waren o.a.
bekend van de beruchte zuivering op Celebes met kapt. Westerling. Ik denk ook van de affaire RAWAGEDE. en
voorts van de verovering van het vliegveld van DJOKJA bij het begin van de 2e politionele actie en "Last but not
least" de aanval op BANDOENG ( 1950 )
Nu zouden er tijdelijk 400 man naar Oost Java zijn gekomen om daar te helpen bij de zuiveringsacties.
Er was in ieder geval een afdeling in MADIOEN. Wij van de KL hadden het niet zo erg op hen vanwege de
historie, maar vooral vanwege hun branie. Ze zouden het werk waarvoor wij al een hele tijd zwaar aan het
zwoegen waren wel even klaren. Ook waren wij jaloers op hun bewapening, vooral de junglekarabijnen, lichte
half automatische geweren, met grotere vuurkracht en lichter te hanteren, dan onze Lee Enfields van voor de
Eerste Wereldoorlog. (Ook op de Mariniersbrigade waren wij jaloers om hun US uitmonstering. Beter dan de
Britse van de KL. Ook zij hadden de Jungle karabijn en de Tommy gun.)
Het was dan ook met het nodige leedvermaak, dat wij ervoeren, dat ook deze Special Forces bij deze acties niet
veel meer dan een paar peloppers en wat geweren te pakken konden krijgen.
In het boek van Dr. T.B. Simatupang heb ik gelezen dat de troepen en de militaire leiding zich na de verovering
van deze steden door de Ned. troepen uit de gebieden DJOKJA, SOLO, KEDIRI en MADIOEN hadden
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teruggetrokken in de berggebieden tussen deze steden. In vele van onze acties zijn wij hen dus duidelijk gaan
zoeken om ze uit te schakelen. Vaak zijn wij hen dicht op de hielen geweest maar men wist zich steeds weer aan
ons te onttrekken, hierbij vrijwillig of gedwongen geholpen door de bevolking.
Maandag 28 feb met de wagens van MADIOEN via MLILIR naar SEMANDING. Van daar naar PONOROGO ca. 11
u. Om 2, u in POELOENG ( 4-2-15 RI ) van daar te voet de bergen in en overnacht in SORODIPO.
Dinsdag 1 maart. De volgende dag door naar NGEBEL en oostelijk dwars door de bergen. Schitterende uitzichten.
Genoten van alles wat ik heb gezien, maar het was wel een heel zware tocht. Om 14,40 u bij het meer van
NGEBEL. Daar zal gezwommen zijn denk ik.
Toen doorgelopen naar de wagens, die 6 km naar het Westen richting MLILIR stonden. Zij waren zo ver gereden
als zij maar konden over een slechte bergweg.
Wij reden weg met de Ford Lynx voorop. Opeens zakt de eerstvolgende 15 CWT naar links in de berm weg en
komt boven het ravijn te hangen. De Overige wagens waren hierdoor opgesloten. Het was duidelijk, dat wij op
geen enkele manier de 15 CWT uit zijn benarde positie konden halen. Hier moest een kraanwagen bij komen.
Met kabels de 15 CWT aan bomen beveiligd tegen verder afglijden.
Wij konden geen radioverbinding krijgen. Dan maar een takelwagen gaan halen! Opdracht gegeven voor een
goede rondom beveiliging en daarna met de Ford Lynx verder. De chauffeur en de brenschutter in het "bakkie"
en ik achterop op de motorkap. Halfweg tussen MLILIR en PONOROGO raakt de Lynx defect, staat stil en
bemanning krijgt hem niet meer aan de praat. Goede raad wordt alsmaar duurder!
Ik heb de huzaren aanwijzingen gegeven hoe zij zich daar het beste konden verdedigen. Een stengun uit de
wagen geleend en een tjikar ( tweewielig karretje met paard) gecharterd en verder richting PONOROGO.
Verderop loopt de ijzeren band van het
wiel. Een andere tjikar ! Weer verder. Ik
speurend naar onraad. Zo in mijn eentje!.
Intussen wordt het donker. Gelukkig komt
er op de hoofdweg een ziekenwagen
aanrijden waarmee ik in PONOROGO kom.
Als ik daar bij de compagniescommandant
rapport uitbreng komt gelukkig de Ford
lynx aan rijden. Zij hadden het euvel
ontdekt en kunnen repareren. Met de lynx
en een drietonner, die ik meekreeg met
een paar man KNIL-infanterie naar
MADIOEN. Onderweg berichten afgegeven
bij posten in MLILIR, DELOPO en OESTERAN
en ook een nieuwe 284 set (Radio)
afgegeven, zodat ze per radio contact
konden zoeken met de gestrande eenheid en zo nodig in actie komen.
In MADIOEN aangekomen blijkt de takelwagen daar kapot te zijn. Er moet een andere uit NGANDJOEK komen.
Dat kon 's nachts niet meer. Per telefoon met NGANDJOEK afgesproken, dat de takelwagen de volgende ochtend
om 8 uur in MLILIR zou zijn.
Met de lynx terug naar PONOROGO waar ik om 0.15 u aankwam en even later een veldbed opzocht.
Woensdag 2 maart. Om 8.30 uur was ik weer van
PONOROGO in MLILIR. Om 11 uur komt de takelwagen met
veel genie, veel koelies, veel gepantserde 15 CWT's als
bescherming èn ritmeester B. De groep, die die nacht bij de
vastzittende wagens was gebleven hadden een redelijk
rustige nacht gehad.
13.15 uur was de eerste wagen los en konden ook de
andere wagens voorzichtig over de gestutte weg rijden.
Om 14.30 uur was ik terug in PONOROGO. Er moest
voeding gebracht worden voor de koelies van 1 - 4 reg.
Grenadiers. Om 16.30 uur met en jeep vertrokken. Niet
geslaagd. Tot KALI MADIOOEN, 8 km west van MLILIR
kunnen doordringen. Verder kon niet. Geen overgang of doorgang van de rivier mogelijk.
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De volgende dag, 3 maart, heb ik de koelievoeding wel kunnen brengen en 's middags N.O. van PONOROGO de
afdeling van lt. de Cleen opgehaald.
Ik werd steeds meer een Manusje-van-alles. Een soort vleugeladjudant van maj. Hollertt.
De andere drie kornetten waren inmiddels toegevoegd aan een verkenningspeloton. Dick aan het 1e pel. Pier
aan het 2e pel. en Henk aan het 3e.
De commissie van goede diensten
De Verenigde Naties had een commissie van goede diensten ingesteld, die tussen beide partijen moest
bemiddelen, wederzijds klachten onderzoeken en het overleg bevorderen.
Er waren besprekingen gaande tussen de top van de Republikeinse strijdkrachten en Nederlandse
afgevaardigden onder begeleiding van deze commissie.
Op OOST JAVA bestond deze commissie uit een Amerikaan, een Australiër en een Belgische officier. Wanneer zij
op pad gingen voor een bespreking kwamen zij vragen om gepantserde begeleiding want in hun witte jeep met
groot UN er op voelden zij zich toch ook niet helemaal veilig! Ik vond dat interessant en nam dan zelf het
commando van de 15CWT. Zij stapten, uit veiligheidsoverwegingen moet ik aannemen, over van hun jeep in
mijn 15CWT. De chauffeur reed in de jeep achter ons. Ik had dan wel discussies bij mij in de bak met deze heren.
Een hiervan zal ik nooit vergeten. Namelijk het commentaar van de Belgische officier. Hij zei: "Jullie Hollanders
zijn ook zulke KAASKOPPEN! In NEW YORK, bij de UN verdedigen jullie jullie standpunt met dikke boekwerken
met kleine lettertjes. Het zal wel kloppen wat daarin staat, maar dat interesseert niemand. Niemand neemt de
moeite om dat te bestuderen.
Jullie tegenpartij plakt overal met grote letters "MERDEKA: FREEDOM for INDONESIA", dat werkt ! Wij hebben in
de CONGO net zulke problemen als jullie hier, maar wij zorgen, dat dat niet naar buiten komt !
Later, toen de problemen in de CONGO begonnen heb ik nog vaak aan deze Belg gedacht en aan zijn woorden !
Een tweetal keren ben ik naar zo'n bespreking meegegaan. Ik mocht dan ook een handje geven en achter in de
zaal (een klaslokaal of zo. ) gaan zitten en stil mijn mond houden. Buiten onderhielden mijn huzaren zich met de
militaire begeleiders van de TNI officieren.
In de vergadering werd gesproken over de volgens het plan van Mook te vormen deelstaten, die ook elk een
militaire macht zouden krijgen en deze groepen TNI eventueel dat leger van Oost Indonesië zouden vormen.
Daar scheen men wel oren naar te hebben.
Bij de laatste bespreking echter verklaarde de leider van de tegenpartij ( Ik meen, dat het generaal NASOETION
was. In ieder geval een belangrijk man
bij de TNI.) "Heren ik heb vernomen, dat
het Nederlandse leger uit DJOKJA wordt
teruggetrokken en de stad weer ter
beschikking van de Republiek komt en
Soekarno weer vrij terugkomt. Ik ga mij
met mijn troepen bij hem melden."
Dit was het einde van deze bespreking.
Er kwamen nadien inderdaad berichten
van de Inlichtingen Dienst, dat zij over
de bergen naar DJOKJA waren
vertrokken en korte tijd nadien konden
wij merken, dat zij weer terugkwamen
met betere tactieken en bewapening en
dat werd onze zwaarste periode.
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MADIOEN, deel 2
3 maart t/m 3 april

4 Maart . Beveiliging voor genie, die ten westen PONOROGO, bij SOEMOROTO bezig was met het vrij maken van
de weg naar BADEGAN 15 à 20 km verder naar het westen bij de grens met midden JAVA.
Met tani's ( betaalde inlandse hulpkrachten ) bomen opgeruimd in kampong MENANG en "brug georganiseerd"
d.w.z. met de genie met hulpmiddelen uit het veld bv. spanten van een uitgebrande fabriek een brug gebouwd.
5 Maart begon deze actie, vroeg in de ochtend. Wij vertrokken om 4.00 uur en 6.30, bij het eerste licht, was
BAGETAN in onze handen. Wij spoorden een paar weggedoken kerels op en vonden een begraven Japans 2 inch
mortier. Om 7.15 u. maakten wij contact met de "afsluiting" van inf. 23. Doorgestoten naar de divisiegrens met
Midden JAVA en daar maakten wij contact met de B. divisie.
Het werk voor de huzaren zat er op. 12.30 u. waren wij in PONOROGO en om 19.00 uur kon ik mij weer
afmelden bij majoor Hollertt.
Steeds meer probeerden wij het gebied, uit te breiden, zodat rust en orde konden worden hersteld. Er werd
hard gewerkt aan wederopbouw, verbetering van de voedselsituatie en de kleding van de bevolking.
Dagelijks kwam er een colonne vrachtwagens van het Binnenlands Bestuur met goederen en voedsel voor
MADIOEN en de hele streek rondom. Voor de konvooi bescherming tegen hinderlagen en aanvallen zorgden de
huzaren. Ook het lokale bestuur werd heringericht. Soms moesten nieuwe mensen benoemd worden. Bij de
plechtigheid van het benoemen van een nieuwe burgemeester in een of andere desa stuurde Hollertt zijn vier
kornetten om daar acte de présance te geven. Dat werd handjes geven en glimlachen en een hele avond zitten
kijken naar een wajang-voorstelling en de daarbij behorende eeuwigdurende gamelan-muziek.
Bij zo'n wajang-voorstelling wordt een verhaal uit de Javaanse mythologie verteld/gezongen door een verteller
in het Javaans ( voor ons geen bal van te snappen dus! ) en uitgebeeld door achter een wit doek wajangpoppen
te bewegen. Een sterke lamp projecteert die bewegingen dan op het doek. Als "podium" ligt er achter het doek
een stronk van een pisang (bananenboom), waar de stang van de pop ingestoken kan worden. Ja, wij hadden
alle tijd om dat goed te bekijken! Geserveerd werd er: GEEN ALCOHOL, maar sterke mierzoete koffie met dito
koekjes.
Een nieuw actieplan ("Olifant"genaamd ) Om het gebied te consolideren en te behouden tot het vak door
andere eenheden zou worden overgenomen, werd besproken. Ik werd "benoemd" tot chef-staf voor deze actie,
maar de volgende dag werd deze actie uitgesteld.
Maandag 7 maart. Met leiding en technicus, door ons betiteld als: "Suikerooms" moest ik met twee
pantserwagens en bemanning naar hun fabriek in POERWODADI. Zij wilden bezien wat er nodig was om de zaak
weer draaiende te krijgen. Met een kort vuurgevecht verdreven wij de vijandelijke bezetting. Hier had hun "
Verschroeide aarde tactiek " huis gehouden. De zaak was afgebrand en op de muren stond met grote letters
gekalkt: MERDEKA. (Vrijheid)
Het Binnenlands Bestuur werkte hard aan de wederopbouw om de economie weer op gang te krijgen, en aan
werk voor de bevolking om daardoor orde en rust te bevorderen.
Natuurlijk ging het de investeerders ook om de winst en daarom hadden de jongens er een hekel aan om
hiervoor hun hachje te wagen en namen geen risico.
Later die dag nog een rit naar MAGETAN om twee 3/4 tonners weg te brengen.
Munitiedump in het Djatibos
In de kantine raakte ik 8 maart 's avonds in gesprek met een ingenieur van het boswezen over het Djatibos bij
NGANDJOEK. Hij was ook voor de oorlog in N.O.I. Toen ik vertelde, dat wij vooral daar veel last van bommen en
mijnen hadden wist hij te vertellen, dat in het Djatibos voor de oorlog bunkers waren gebouwd voor de opslag
van munitie o.a. voor de kustartillerie. Ik haalde een stafkaart van het gebied en daarop kon hij aangeven waar
deze bunkers moesten staan. Ik gaf e.e.a. door aan maj. Hollertt en die stuurde er op 10 september het 1e
peloton op af, waar Dick intussen vast aan toegevoegd was.
Ik maakte intussen op 9 en 10 maart nog een reis van MADIOEN naar KEDIRI, die vooral zeer taai was (veel
tegenstand) op het stuk van NGANDJOEK naar KERTOSONO. Deze reis duurde van 8.u 's morgens to 7.30u 's
avonds voor zo'n 100 km. Met de colonne reisde een operette gezelschap, dat met een DC3 naar MAOSPATTI
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was gebracht en de avond ervoor in MADIOEN een uitvoering had gegeven, waarbij de jongens zich vooral
vergaapten aan en genoten van de blonde sopraan!. Het gezelschap was woest, dat zij nu over de slechte weg
met al zijn gaten en het stof en vooral met het gevaar terug moesten! Het was het enige beroepsgezelschap uit
Nederland, dat ik ooit buiten de grote steden heb gezien. Wel waren er amateurgezelschappen en bandjes
gevormd door de militairen zelf, die verlof voor optredens kregen.
Zo heb ik een keer mijn neef Henk van der Lee ontmoet. Hij was als oorlogsvrijwilliger naar Indië gegaan en had
zich inmiddels opgewerkt tot sergeant bij de Niwa ( afdeling voor ontspanning en vermaak ). Hij was getrouwd
met een Indonesische vrouw.
De dag, dat ik terugkwam uit KEDIRI kwam er bericht, dat het 1e peloton op de aangegeven plaatsen grote
voorraden munitie had gevonden. Een deel van het peloton was bij de bunkers achter gebleven, ook Dick met de
stormers. Zij waren alvast begonnen de gedeeltelijk in het bos verspreid liggende munitie in een bunker te
verzamelen en hadden een zware nacht gehad met alleen wat noodrantsoen en zware aanvallen van muskieten.
Bedden en klamboes hadden zij natuurlijk ook niet bij zich.
Toen wij bij hen aankwamen hadden zij 236 granaten van 7 inch en 70 kg elk; 51 granaten van 10 cm en 3
vliegtuigbommen opgespoord, die deels in kratten in de bunkers lagen maar deels ook verspreid in het bos
verscholen onder bladeren. De meegekomen genie legde springladingen aan en "knoopte"daar een stuk
vuurkoord aan. Het Nederlandse leger beschikte waar het nodig was niet over een elektrische afstand
ontsteking!
Wij hadden geen idee hoe groot de klap zou zijn van zo'n kleine 20 ton munitie. Wel behoorlijk dachten wij. De
grote groep werd vooruit gestuurd naar de grote weg en met het laatste groepje sloot ik de bunker deur.
Het sein voor het aansteken van het vuurkoord werd gegeven en met z'n allen sprongen wij in de 15 CWT
waarvan de motor al draaide en spoten weg. Achter ons een HEEEL grote en doffe dreun en een rookzuil tot
hoog boven de bomen van het Djatibos.
Toen wij teruggingen vonden wij de stalen deur 30 m. verder, als een deken, om een djatiboom geslagen. De
bunker viel eigenlijk nog mee. Opengescheurd, maar je kon er nog in.
Wij waren opgetogen: "Dit stelletje zouden wij in ieder geval niet meer onder de wagen krijgen.
Toen wij de volgende dag nog eens dat deel van het Djatibos goed doorzochten vonden wij dicht bij de weg
onder bladeren nog drie zware granaten en drie bommen., klaar voor verder transport. Die hebben wij ook de
lucht in laten gaan.
Wij zouden nog wel niet helemaal van mijnen en trekbommen afzijn dachten wij toen!
Een verdere zoektocht leverde niets meer op.
Zondag, maandag en dinsdag, 13, 14 en 15 maart waren er voor mij diverse acties zoals mensen begeleiden, die
naar de koffieplantage "WILHELMINA" moesten,
Een rit naar MOASPATTI, POERWOREDJO en door in de richting NGAWI tot de eerste kapotte brug. Zitten een
dag in POERWOREDJO, gaan terug via MAGETAN, neuzen wat rond in oude vliegtuigwrakken op MAOSPATI en
komen terug in MADIOEN. Om 19,00 uur weer op pad om een hinderlaag te leggen boven KOEWOE, waar een
cie, TNI moest zitten en komen de volgende ochtend weer thuis met zes arrestanten.
Ik maakte de aantekening: "Veel regen, veel modderige sawah's. en na thuiskomst tot 17.00 geslapen."
Woensdag 16 maart weer met een klein konvooi naar NGAWI. Intussen was Lt de Cleen met zijn compagnie daar
gestationeerd. De brug bij NGAWI was afgebrand en nu moest je de KALI MADIOEN over met sampans ( Ind.
vaartuigen ) een groep Madoerezen aangesteld door het Binnenlands Bestuur speelt voor veerman.
In de oude VOC - citadel op de punt van de samenvloeing van KALI SOLO en KALI MADIOEN troffen lt. de Cleen
en ik bij inspectie een verbrand lijk aan. ???
's Avonds weer terug in MADIOEN.
SARANGAN
Donderdag, 17 maart. Lt. de Cleen moest die dag met een peloton van zijn mensen een verkenningspatrouille
maken naar SARANGAN; voor de oorlog een vakantieplaats aan een bergmeer 1300 m. hoog tegen de bergen op
de grens met midden JAVA. en naar TOLOGO PASIR. "Gerard, het moet daar erg mooi zijn en wij gaan mee", zei
maj. Hollertt tegen mij.
Zoals altijd was het vertrek 's morgens vroeg. Eerst een stuk met de wagens en dan vanaf het punt dat de weg
niet meer begaanbaar was, door om gekapte bomen of gegraven tankvallen, te voet verder.
In dit gebied waren sinds februari 1942 geen Nederlanders meer geweest en vermoedelijk ook geen andere
blanken. Waar mensen woonden vluchtten de kinderen voor ons weg of werden door de moeders naar binnen
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getrokken. Overigens was het ook een dun bevolkt gebied met veel begroeiing langs de weg en bergachtig met
ravijnen en holle wegen.
Zelfs de vrijwilligers van 4-2-15 RI met bijna 3 jaar Indië ervaring liepen heel voorzichtig links en rechts turend
naar een sniper of ander onheil, hun wapen in de aanslag.
Niet zo maj. Hollertt. Hij liet de patrouille totaal over aan de commandant daarvan en liep inderdaad voor zijn
plezier mee alsof het op de Veluwe was. Hij genoot onbekommerd, in ieder geval zo leek het, van alles wat hij
zag. Zo thuis voelde ik mij daar niet en ik lette wel degelijk
ook op of ik onheil zag of rook. Maar opeens hoor ik naast
mij zeggen: "Kijk eens, Gerard, wat een mooi bloemetje daar
in de berm!".
Het was een zware wandeling omhoog maar wij
ondervonden geen gevaarlijke dingen. Boven was inderdaad
een vakantiedorpje met villaatjes en bungalows. De
oorspronkelijke bewoners waren duidelijk niet meer
aanwezig en vervangen door meer lokale figuren, die het
onderhoud
van de huizen kennelijk niet zo serieus namen.
Er was ook een meer. Na deze hete wandeling was het te
verleidelijk om daar geen gebruik van de maken. Er werd
een rondom verdediging georganiseerd. Die knapen zouden
dus, spijtig genoeg niet van zo'n verkwikkend bad kunnen
genieten! De rest stroopte de kleren van het lijf en sprong!
Maar . . . OOH, wat was dat water KOUD! Allemaal gewend
aan de zwembaden in de vlakte, waar het leek of je in een
bord lauwe soep sprong leek dit een duik in Barentszzee. Dat
hielden wij maar kort uit. Graag werd de warme kleding,
waarin wij zo hadden lopen transpireren, weer
aangetrokken en “fris” zetten wij de patrouille voort.Zonder,
militair gezien, iets bijzonders te zijn tegengekomen of wijzer geworden liepen wij tot aan het punt waar wij ons
weer in de wagens konden hijsen en ons terug laten rijden naar MADIOEN.
Later bleek mij, dat op 25 december 1948 ( 2e politionele actie ) een colonne uit MIDDEN-JAVA met voorop het
JEEP-PELOTON van het 4e Eskadron via Sarangan naar MADIOEN is gekomen.
Zij kwamen daar heel vroeg in de Kerstnacht en troffen daar in een aantal vacantiewoningen Duitse vrouwen
met kinderen aan. Door de Jappen beter behandeld dan Nederlanders en andere geallieerden en de mannen
vermoedelijk eerst werkend voor de Jappen en daarna voor Soekarno en de zijnen. Van alles wat klaar stond
voor de kerstmaaltijd hebben deze huzaren zich goed laten bedienen en toen na enige rust door naar Madioen.
Zie “Mijn Ruiters”geschreven door Jhr. Mr. M.W.C. De Jonge kol. Der cavalerie b.d., destijds
eskadronscommandant van het 4e eskadron HvB op MIDDEN-JAVA.

Een zwarte dag
Vrijdag 18 maart.
Er kwam bericht, dat 4 man van het 2e
peloton tegelijk gesneuveld waren.
Dat was een enorme slag!
Bij de brug bij PERAK, had het tweede
peloton bij de begeleiding van het
konvooi een trekbom aangetroffen.
Men ging hem uitgraven en onschadelijk
maken. Daarbij is iets mis gegaan en er
hadden ook nooit 4 man tegelijk bij
mogen zijn! Maar het ding ontplofte en
doodde alle vier!
Maj. Hollertt vroeg mij toen met
woorden, die ik nog hoor: "Gerard, jij
hebt ze niet persoonlijk gekend. Wil jij
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de begrafenis regelen? Wij hebben twee jaar met ze opgetrokken en zijn er te kapot voor." Ik heb toen de
militaire begrafenis geregeld op de begraafplaats van MADIOEN op zaterdag 19 maart van: Wachtmeester
Lindeman, Korporaal Moesker, Huzaar Slabbekoorn en Huzaar Oosterholt.
NGAWI
Zondag 20 maart.
Het leven en de oorlog gaan altijd verder.
Maj. Hollertt zei mij: "4-2-15 RI krijgt een jeep en twee 3/4 tonners. Wil jij die naar NGAWI brengen en als je
daar dan een week blijft kun je er wat zandzakken in leggen, een steun voor de bren op zetten en ze leren hoe
ze tactisch met die voertuigen moeten rijden?".
Hij bedoelde, dat ik ze een "Huzarentrainingsstoomcursus" moest geven in het in sprongen vooruitgaan en
elkaar dekken met voertuigen, patrouillerijden enz.
Die dag zonder veel bijzonders NGAWI bereikt. De voertuigen werden met een vlot door de Madoerese veerlui
overgezet en ik maakte mijn kwartier in het hoofdkwartier: de slaapkamer van Rob. Naast de compagnie
vrijwilligers was er ook een sectie Inlandse politie, A.P. (Algemene Politie genaamd) van 10 man onder leiding
van inspecteur Corbet waarmee ik toen kennis maakte. Een capabele en heel geschikte vent waar Rob veel steun
aan had.
Ik moest ook nog even een beleefdheidsbezoekje brengen bij de Bu Patti (Regent) .
De volgende dagen oefenden wij wat met het tactisch rijden. Omdat nadat ik uit NGAWI ben vertrokken nooit
meer contact met deze mannen heb gehad weet ik niet of ze daarvan nog plezier hebben gehad. Zeker denk ik,
dat zij daarna minder gelopen en meer gereden zullen hebben en dat is ook plezierig te weten.
Verder waren het zeer aangename dagen. Ik leerde de mannen van deze compagnie beter kennen. Hoorde hun
verhalen en hoe zij hun Indië tijd doorgebracht hadden. Enkelen waren getrouwd met Javaanse vrouwen.
Wij hebben de VOC citadel doorzocht. Half fort, half kazerne, half gevangenis uit eind 18e, begin 19e eeuw. In
het fort hebben wij schietoefeningen gehouden met een buitgemaakt Johnson geweer en gevonden pantser
doordringende kogels. Dit geweer schoot dwars door de dikke ijzeren stangen van het toegangshek. Ook
oefende ik met mijn pistool. Daar had ik anders de gelegenheid nooit voor. Ik kwam zo ver, dat ik op 30 meter
afstand met elk schot een steen kon omschieten. Hoelang die vaardigheid behouden is gebleven is niet bekend
omdat ik daarna niet veel meer heb geschoten en zeker de resultaten niet ken.
Rob was met twee jeeps en een 3/4 tonner op pad geweest over de KALI MADIOEN. Bij terugkomst was het fout
gegaan bij de oprit van het veer. Door de vele regen en de daardoor ontstane modder was een wagen schuin
weggegleden, kon er niet meer uit en niet op het veer en versperde de weg voor de andere twee. Met een
aantal mannen met een groot aantal koelies en veel touw er naar toe.
Een beeld als in een film! In het licht van koplampen: een auto half onder water, die dreigde meegesleurd te
worden in een wild stromende bruine rivier. Inlanders met natte bruine lijven, die in het water ploeterden.
Tot overmaat van ramp was het water, door de vele regens, snel stijgende maar met zeker 60 man trekkend aan
een lang touw lukte het na een hele tijd toch om het voertuig in veiligheid te brengen.
De twee andere hebben wij die nacht onder bewaking aan de overzijde van de rivier gelaten en de volgende dag,
na de nodige voorbereidingen, voorzichtig, veilig de kali over gehaald.
Een dag ben ik op pad geweest met inspecteur Corbet die een verkenningspatrouille liep om zich bekend te
maken bij de bevolking en contacten te leggen. Ook zijn wij samen naar de pasar geweest waar hij een cadeautje
voor zijn vrouw ( Hij woonde in Soerabaja ) kocht en voor mij als souvenir een paar koperen potjes, die nog
steeds in mijn vensterbank staan. Hoe zou het verder zijn gegaan met hem?
Hij was een "Indische jongen". Is hij naar Nederland gekomen of is hij gebleven? In ieder geval was hij ruim 10
jaar ouder dan ik en dus wel niet meer . . . .
Maar fijne vent om ontmoet te hebben!
Het gebeurde ook een keer, dat het konvooi, dat ons moest bevoorraden zoveel tegenstand ondervond, dat het
er niet door kon komen. Dit was niet zo tragisch! Kogels hadden wij nog en op de pasar konden de vrouwen en
de baboes eten kopen en een maaltijd koken, wat ze trouwens dagelijks deden.
Woensdag 30 mrt. Er was bericht binnengekomen, dat er verder naar het Westen, langs de "grote" weg nog een
kamp was waar mensen door de republikeinen gevangen gehouden werden.
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's Morgens vroeg vertrokken wij met wagens en het laatste (lange) stuk lopend voor het verrassingseffect.
Er was in deze mannen een andere geest gevaren. Het gewone patrouillewerk deden ze gewoon plichtmatig,
zonder enig enthousiasme. Het begeleiden van "Suikerooms"die hun fabrieken of plantages wilden bezoeken
hadden ze de pest aan. Maar dit! Er zaten mensen in nood! Er moesten mensen bevrijd worden. Nu waren het
weer STOOTTROEPEN ! In een bliksemaanval werd de bewaking van het kamp verrast en vluchtte weg en
konden wij een grote groep zwakke mensen bevrijden. Mannen en vrouwen. Veel Chinezen en wat Indische
mensen. Velen waren oud en er waren geen Nederlanders bij. De zwakken gingen op de wagens. In mijn
aantekeningen lees ik nog: Patrouilles naar KANDAGAN en KLITIK en over een bezoek van de Chinese consul,
waarschijnlijk i.v.m. de bevrijding van die groep die in het kamp zat. Voor de rest lopend, beschermd en
geholpen door deze oorlogsvrijwilligers, ging de reis naar NGAWI Wij hebben de consul doorgespeeld naar de
TJONG HOA TJONG HIE ( de Chinese vereniging). Zaterdag 2 april ging ik terug naar MADIOEN.
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HET MORTIERPELOTON IN DJOMBANG
van 4 april t/m 2 juni

Maandag 4 april 1949. De avond er voor was er na de film nog een
klein afscheidsfuifje van bekenden in MADIOEN.
Nu waren wij om 9.u vertrokken met een jeep met ritmeester
Bosschieter, die werd overgeplaatst naar 8 Esk. Vechtwagens in
SOERABAJA en daar Esk. commandant werd + chauffeur en nog twee
huzaren.
Wij reden midden in het konvooi. Bij kampong BOGOR een doffe
dreun en een rookwolk in de verte.
Wij waren in het vak van 4-4 reg. Jagers. De compagnie die hier zat
had twee 3/4 tonners aan de buitenkant "Beplakt " met wat
pantserplaten. Dit waren hun pantserwagens ! Zij deden daar ook een
stuk wegsweep mee en konvooibegeleiding. Op de ene hadden ze de
"Koosnaam " OPOE geschilderd en op de andere OPA. Zij waren er erg
trots op.
Het konvooi stond stil en wij gingen met drie van ons naar voren om
te zien wat er was gebeurd en of wij konden helpen. Ik weet niet
meer of er nog werd geschoten, maar toen wij voor aan de colonne
kwamen was daar een enorme krater, die bijna de volle breedte van
de weg besloeg. In het veld lag een van de 3/4 tonners. Een
verwrongen wrak. Ik weet niet of het OPA of OPOE was en de bemanning ... zes doden en een zwaar gewonde.
Het was verschrikkelijk. Met enkele anderen heb ik de delen en deeltjes van hun lichamen in het veld en de
sawah verzameld en op een zeildoek gelegd. Zij en de gewonde zijn toen afgevoerd naar MADIOEN.
Het konvooi moest verder. De wagens konden een voor een voorzichtig langs het gat in de weg worden
geloodst. Even verder kwamen wij ons 2e peloton tegen. Waren zij aan een tweede ramp ( 18 maart vier
gesneuvelden ) ontsnapt ?
Bij de laatste kampong voor NGANDJOEK kreeg het konvooi weer hevig vuur. Om 11 uur bereikten wij
NGANDJOEK en om 15.30 uur DJOMBANG. Wij hadden acht en half uur gedaan over ongeveer 100 km.
Hier was het mortierpeloton. Dus stapte ik hier uit en vervoegde mij bij het peloton om de mij aangewezen taak
als commandant op mij te nemen.
Het was mij duidelijk, dat je hier in het Actiegebied 24 uur per dag pelotonscommandant was, zeven dagen per
week, maanden lang. Je moest steeds alert en paraat zijn. Ik heb daarom bewust 3/4 jaar geen druppel jenever
of wijn gedronken. Ik wilde geen enkele kans lopen niet 100% te zijn.
Het peloton was gelegerd in een stenen huis, deels ommuurd (ca. 2m hoog). de wagens hadden in de tuin een
plaats gevonden en men had tegen het huis een mortier stelling gebouwd van zandzakken en golfplaten.
Hier stond steeds een 3 inch mortier gereed.
Met de beide wachtmeesters de situatie doorgesproken. De
legering zag er netjes uit maar was wel krap voor een heel
peloton. De mandiplaats en de toiletten zagen er schoon uit
en men was tevreden over het warme eten. Dat het brood,
dat dagen onderweg kon zijn in deze vochtige hitte soms
beschimmeld en altijd zuur was, was een bekende zaak. Het
warme eten bestond vaak alleen uit gekookte rijst met een
of twee plakken gebakken boterhamworst, wat groenten en
een paar harde groene djeroeks - ( sinaasappeltjes) die
hartstikke zuur waren. Het ontbijt bestond uit het
beschreven brood en als beleg: de Ruyters' (geen zinspeling
op huzaren) vruchten hagelslag. Dat stond in de maag en
met zo'n ontbijt lustte je de vijand rauw !
Er was aanvulling van munitie noodzakelijk en er werd een
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schema besproken om de wagens om de beurt een dag onderhoud te geven + lichte dienst voor de bemanning.
In DJOMBANG lag de stafcompagnie van bataljon 4-4 reg Jagers. Dit Bataljon had als vak een lang gebied van
MODJOKERTO tot Dicht voor MADIOEN ca, 100 km lang. De compagnieën lagen hierover verdeeld en ook de
pelotons lagen weer gespreid in hun compagniesvak langs de belangrijke verbindingsweg SOERABAJA KERTOSONO en van daar naar MADIOEN in het westen en KEDIRI in het zuiden.
Zover als het met de mankracht mogelijk was werden er ook posten ten zuiden en ten Noorden van de weg
gevestigd en werd er in de zijgebieden gepatrouilleerd. Een bataljon bestaat uit ongeveer 700 man.
Niet zoveel dus voor 3.000 tot 5.000 vierkante km. Zo was het ook in de rest van het gebied van de tweede
politionele actie. Er lag nog een bataljon Grenadiers en ik geloof ook Prinses Irene verder aangevuld met een of
twee compagnieën KNIL. de compagnie 4-2-15 RI. Later zouden er ook nog losse eenheden vers uit Nederland bij
komen.
Voor dit alles was een Eskadron HvB. beschikbaar: Het 3e. In principe moesten wij dit alles ondersteunen, de
wegen verkennen, vrij maken, konvooien begeleiden, posten in nood te hulp schieten, soms gewonden
vervoeren enz. Van de drie verkenningspelotons en het mortierpeloton lag het in de bedoeling, dat deze om
beurten een korte tijd naar SOERABAJA gingen voor groot onderhoud aan wagens en . . . mensen.
Tot nu toe waren de verkennings-pelotons al min of meer volgens bovenstaand idee ingedeeld. Majoor Hollertt,
die met een paar afdelingen infanterie verantwoordelijk was voor het gebied MADIOEN, had de beschikking
gehouden over het mortierpeloton. Nu zouden er verse troepen naar MADIOEN komen en de bataljons
commandant daarvan zou daar het gezag krijgen. Hieraan werd ons 2e peloton toegevoegd.
Majoor Hollertt werd met zijn staf overgeplaatst naar KEDIRI, maar moest nu ook het mortierpeloton afstaan.
Dat moet voor hem een hard gelag zijn geweest. Tactisch had hij niets meer over zijn pelotons te zeggen.
Het persoonlijk contact werd minimaal en verder was het alleen administratie en bevoorrading en onderhoud
van ons speciale materiaal.
Voor de pelotonscommandanten was het ook onaangenaam. Geen commandant meer, die het specifieke werk
van Huzaren-verkenners kende! Aan de andere kant gaf het een grote mate van zelfstandigheid en dat was
natuurlijk niet onprettig.
Nu was dus het mortierpeloton ingedeeld bij het bataljon Jagers, met in DJOMBANG de bataljonsstaf. Deze was
in ongeveer 10 posten over DJOMBANG, een klein stadje ( noord-zuid ongeveer 2 km en oost-west ong. 1 km),
verspreid.
Deze posten stonden telefonisch met elkaar in verbinding. Wij hadden de posities in kaart gebracht en bij een
aanval werden wij opgebeld om op een aan te geven plek mortiergranaten te laten vallen.
Dit systeem werkte bij alle aanvallen uitstekend. Nooit heeft de tegenpartij bij hun aanval bedacht de
telefoonverbindingen te verbreken. Er was voor de huzaren echter één nadeel. Die mortieren gaven niet alleen
grote knallen, maar ook grote mondingsvlammen. Dat trok de aandacht en belangstelling en dan kwam men ons
danig lastigvallen. Zo dichtbij konden wij ons niet met de mortieren verdedigen en moesten wij met bren en
geweer en eenmaal zelfs met handgranaten de snoodaards van het lijf houden en verjagen. Dit was slecht voor
de nachtrust, terwijl wij overdag 's morgens vroeg weer aan de bak moesten. Te beginnen met de wegsweep en
daarna wegverkenningen konvooibegeleidingen etc.
Die avond moest ik mij melden bij de bataljonscommandant, die in grote lijnen schetste wat hij van het peloton
huzaren verwachtte en zei dat hoe ik de taken uitvoerde ik zelf moest maar bekijken, want van het werken met
pantserwagens had hij geen verstand. Dus de volle verantwoordelijkheid voor de aanpak en uitvoering lag bij
mij. Eerlijk gezegd was ik er niet rouwig om. Beter dan dat een infanterist zich er mee gaat bemoeien hoe een
huzaar zijn werk moet doen!
De volgende dag zou er geprobeerd worden meer ruimte voor mijn huzaren te creëren door een naburig pand te
laten ontruimen. Maar dit werd kort daarna anders opgelost.
Er was in DJOMBANG geen officiersmess, waar ik kon slapen, dus zette ik mijn veldbed op in een hoek van onze
eigen post. Dit was trouwens de beste oplossing, want als er wat gebeurde was ik al waar ik dan zijn moest.
Een detail: Die dag kreeg ik ook bericht, dat ik OOM was geworden! JOSÉ, mijn eerste nichtje was geboren.
Dinsdag, 5 april. Een gedenkwaardige datum! Maar die eerste nacht heb ik gekleed geslapen, want wij moesten
ons gereed houden om KERTOSONO, dat aangevallen werd, te kunnen bijstaan als het erger werd.
In KERTOSONO, dat omgebouwd was tot een soort fort met wallen, lag een hele compagnie en ik had er zelfs
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artillerie gezien ! Toch moesten de hooguit 15 huzaren, waarmee ik met drie wagens, bewapend met brens en
geweren die ca. 150 Jagers komen bijstaan! Ik vind het nu nog meer absurd dan toen.
Gelukkig werd de toestand niet zo erg en kon ik me bezighouden met verbetering van de ligging, onderhoud
wagens, munitie enz. enz. Ik schreef: "De hele dag van het kastje naar de muur gelopen om allerlei kleinigheden
te regelen."
De wegsweep
De wegsweep had ten doel
een weg vrij de maken van
hinderlagen, obstakels en
bommen en mijnen, zodat
het verkeer over de weg,
vooral de konvooien, weer
doorgang kon vinden.
Zij werden dus vooral 's
morgens vroeg gehouden
en onder een zekere
tijdsdruk want het
komende konvooi moest zo
min mogelijk vertraging
ondervinden.
De weg was dan letterlijk
DOOD-stil, want ook de
plaatselijke bevolking
wachtte liever tot deze klus
was geklaard.
Het was vooral de taak van de huzaren. Door hun pantserwagens waren zij er het beste toe uitgerust. Voor de
huzaren zelf was het de meest gevreesde taak naast alle andere zoals konvooien begeleiden, steun verlenen aan
posten en afdelingen die in het nauw kwamen, gewonden vervoeren, hoge omes, militair en burger, begeleiden,
patrouille rijden, patrouille lopen, eigen post verdedigen en (voor het mortierpeloton:) ondersteunend
mortiervuur afgeven.
De sweep werd bij voorkeur door minstens drie voertuigen uitgevoerd, maar meer en meer waren er maar twee
15CWT's beschikbaar. In de voorste minimale bemanning: chauffeur, pionier, naast de chauffeur om de weg
goed te kunnen bekijken, staand er achter een brenschutter, bren op de gepantserde kap, zodat vuur naar voren
kon worden uitgebracht, patrouille-commandant staand naast de brenschutter voor een goed overzicht over
alles. De tweede wagen volgde op tactische afstand en hield de eerste wagen net in zicht, zodat hij enerzijds niet
in de zelfde hinderlaag liep en anderzijds onmiddellijk ondersteuning kon geven. De eventuele derde wagen reed
net zo. De voortgang gebeurde deels rijdend en deels lopend, waarbij lopen onder dekking van een pw.
( pantserwagen ) het veiligst was. Ik had daarbij de volgende tactiek bedacht: op de weg vóór en onder dekking
van de brengun liep de pionier (en bij hem een huzaar met
geweer of stengun) speurend en prikkend met een bajonet
naar mijnen, trekbommen enz. te speuren. Mijndetectors
hadden wij niet! In het zijterrein liepen links en rechts van
de weg aan elke zijde twee huzaren, eveneens licht
bewapend 20 - 50 m. van de weg en 50 m voor de
pioniergroep uit, speurend naar trekdraden en ander
onheil. Dit om te voorkomen, dat de pioniergroep
getroffen werd door een trekbom. Deze 5 huzaren kwamen
uit de volgende wagen(s)
De totale te sweepen afstand was ( 30 - 40 - 50 km ) te
groot om alles te lopen in de beschikbare tijd een paar uur.
Dus moest er een inschatting komen van welke stukken te
lopen
en welke te rijden. De gevaarlijkst geachte stukken werden
gelopen en de rest (tactisch) gereden. Deze stukken werden natuurlijk afgewisseld en de lengte ervan was
afhankelijk van de beschikbare tijd. E.e.a. zou niet de goedkeuring van de arbeidsinspectie gekregen hebben.
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De bemanning van de eerste wagen werd 's avonds bekend gemaakt. Dit ging zoveel mogelijk op toerbeurt. Deze
dienst was niet bepaald populair, maar het gebeurde, dat
vrijwilligers de taak overnamen van een kameraad, die
die dag extra nerveus was.
Het moeilijkst was misschien wel de dreigende stilte die
er vroeg in de morgen over de weg hing. Het eerste
geluid een schot; dan was het over en kon je actie
ondernemen. Hoorde je het eerste geluid niet, dan was
dat een harde klap geweest en was het met je gebeurd!
Woensdag, 6 april, Generaal Baaij, commandant van alle
KL en KNIL troepen op OOST- JAVA zou van SOERABAJA
naar KEDIRI gaan. Ik moest een extra wegsweep maken
van DJOMBANG naar KERTOSONO, terwijl afdelingen
Jagers door het zijterrein zouden gaan. Later op de dag moest ik weer pantserwagenbegeleiding geven op de
terugweg van KERTOSONO naar MODJO AGOENG.
Er ging over deze generaal het verhaal, dat als hij bij zijn bezoek aan het militair hospitaal in SOERABAJA vroeg
hoe men gewond was geraakt en het antwoord kreeg "Door een trekbom. Generaal." Hij steevast antwoordde:
"Volgende keer beter uitkijken !". (PROOST !)
Ons 3e peloton vertelde, dat zij de generaal begeleiden moesten en in een hinderlaag liepen. Heel veel vuur,
maar allemaal van 200 meter afstand. Daarbij zat de generaal, verdekt achter een boom te schieten met zijn
pistool! (Gericht vuur tot op 30 meter!). Hier heeft hij geloof ik wel van geleerd want een volgende keer, dat ik
hem moest begeleiden, was hij heel minzaam tegen mij. Maar dat verhaal komt meer dan een maand later.
,s Avonds laat een bespreking bij de bataljonscommandant. Die had de volgende oplossing voor onze krappe
woonruimte gevonden: De helft van het peloton moest overgeplaatst worden naar NGANDJOEK ( Niet bepaald
een geliefde plaats ) om in de westelijke helft van het vak te opereren. De andere helft bleef in DJOMBANG voor
de oostelijke helft. Wij konden dus niet meer als volledig peloton opereren en moesten altijd bij onze acties op
twee plaatsen een paar man achterlaten om de post te bewaken dus het aantal dat tegelijk ingezet kon worden
daalde drastisch en de mogelijkheden voor aflossingsdiensten werden nihil. Kijk, de zelfstandigheid om dit niet
te doen had ik nu weer nìet. Mijn argumenten werden niet geaccepteerd en maj. Hollertt aan wie ik dit
rapporteerde en bij wie ik protesteerde kon dit niet veranderen. Een majoor tegen een overste, de uitkomst is
duidelijk!
Ik besloot zelf in DJOMBANG te blijven omdat daar het bataljonscommando was. Een sectie met zijn
wachtmeester bleef bij mij en de andere sectie, met de wachtmeester, die naar mijn oordeel het meest
zelfstandig was kreeg mijn opdracht om de volgende dag naar NGANDJOEK te verhuizen.
Een beetje als Hollertt verloor ik dus het tactisch bevel over dat deel en delegeerde dat aan de wmr.
Donderdag, 7 april: Bij de wegsweep naar KERTOSONO vanwaar het halve peloton door zou gaan naar
NGANDJOEK en de rest terugkeren naar DJOMBANG ontplofte er bij PERAK een fosforbom tussen twee wagens.
De chauffeur zag de ontploffing vlak voor zich en gaf instinctief vol gas de 15 CWT sprong door het gat in de weg
en was gelukkig net ver genoeg zodat de troep niet in de (open) bak maar er net achter viel.
In die bak zat een aantal huzaren, die als zij de fosfor over zich heen hadden gekregen op zijn minst zware
brandwonden hadden gekregen. De chauffeur die het had zien gebeuren en in een oogwenk die angst van de
vallende fosfor beleefde was in shock. Toen men op de post terugkwam heb ik met hem gesproken, hem laten
vertellen en zijn maten gezegd bij hem te blijven. Wat moest ik doen? Er was aanleiding genoeg om hem naar
SOERBAJA naar het hospitaal te sturen, maar was hij daarmee geholpen? 's Middags was er een eenvoudige
korte klus: voorraden brengen naar een post dichtbij waarbij geen gevaar werd verwacht.
Ik heb hem gevraagd deze rit te maken met de beste wagencommandant en de beste brenschutter uit onze
groep. Er was inderdaad geen probleem tijdens deze rit en hij had weer meer vertrouwen in zich zelf.
Binnen een paar dagen was hij weer de betrouwbare chauffeur van ouds en is op een goede wijze dienst blijven
doen.
Later op de avond moest ik naar een bespreking op het bataljonsbureau. Ik kreeg "deel-informatie"over een
grote actie, die de komende dagen in de buurt van DJOMBANG zou worden gehouden. Wij moesten op 10 april
vanaf een bepaalde plaats op een aangegeven punt op een vastgestelde tijd mortiervuur afgeven, want een
infanterie eenheid zou dan een zwaar verdedigde kampong aanvallen. Bij de troepen die deelnamen aan deze
meerdaagse actie, zo ving ik op, was ook een afdeling KNIL. Verder moest ik twee of drie dagen later een aantal
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bommen opsporen, die achter een suikerfabriek zouden liggen zo'n 700 m. vanaf de andere kant van de weg
waar wij het mortiervuur moesten afgeven.
Vrijdag, 8 april: Die nacht waren er zware aan vallen op DJOMBANG met hevig vuur tussen 4.30 u. en 6.30 u. Ons
mortiervuur gaf steun aan diverse posten. Zelfs aan het hospitaaltje, waar de lichtere gevallen werden
opgenomen.( De zwaardere werden zo spoedig mogelijk naar het Marinehospitaal in SOERABAJA gebracht en
voor ons gold, dat als wij een gewonde daar levend konden afleveren hij het wel redde.)
De verpleegden moesten zelf naar hun wapens grijpen om zich te verdedigen. Tegen 6.00 u kwamen de TNI
steeds dichter bij ons en het vuur op onze stelling werd steeds heftiger, zo zelfs, dat wij vermoedden, dat ze al
doorgedrongen waren tot het terrein achter de muur, die om ons huis liep. De wachtmeester en ik hebben toen
een paar handgranaten over de muur gegooid en ik heb een 15 CWT een stuk de weg op laten gaan om vanuit
een andere positie brenvuur op deze tegenstanders te openen. Dit bekoelde de strijdlust. Nog wat schietend
trokken zij weg.
Omdat ik al in Nederland had gelezen, dat er veel jongens, die in een pillbox op wacht zaten met een kop schot
waren gedood liet ik de wacht altijd lopen. D.w.z. twee man samen op wacht, die zich met tussenpozen naar
punten rondom het gebouw moesten begeven vanwaar zij konden zien en luisteren. Op twee plaatsen stond
een bren voor het grijpen. Als zij dachten onraad te bespeuren moest een van hen de twee mannen van de
volgende wacht en mij wakker maken. Iedere wacht moest een bren bemannen en ik volgde gebeurtenissen
vanaf mijn veldbed. Ik probeerde in te schatten hoe ernstig het was en sloeg nog geen alarm, want gezien alle
drukke werkzaamheden overdag moesten de jongens alle rust krijgen die ze maar konden pakken. Vertrouwde
ik het ook niet meer of als een van de wachten mij een seintje gaf, dan ging ik zelf de situatie beoordelen en gaf
zo nodig algemeen alarm. Dit systeem werkte goed. Zolang de commandant nog in zijn bed lag hadden de
anderen ook het gevoel: "Het is niet ernstig"
Een van de doelstellingen van de tegenpartij was natuurlijk om ons uit te putten.
Deze Vrijdag moesten wij om 7.00 uur, kort na de aanval, er weer op uit voor de wegsweep naar KERTOSONO.
De generaal kwam terug van KEDIRI. Wij stootten al snel op een trekbom van 70 kg. met 500 m. trekdraad. Vuur
in het zijterrein deed in de verte een paar witte mannen uit een huisje vluchten voor zij konden trekken.
Verderop haalden wij nog een mijn en een mortierbom uit de weg. Met dit alles waren wij om 9.30 u in
KERTOSONO. Daar kwam de Generaal uit KEDIRI in een 15 CWT met dichte luiken en reed met ons mee over de
door ons gesweepte weg terug naar DJOMBANG en hij door naar SOERABAJA.
Majoor Hollertt was ook meegekomen en ik kon diverse zaken met hem bespreken. Ook moesten wij die dag
nog in de buurt mortiervuur gaan afgeven.
De bataljonscommandant had mij beloofd, dat wij op onze
post versterking zouden krijgen van een mortiersectie van de
Jagers. In plaats daarvan kwam er een sectie van de
mijnopruimingsdienst (MUOD). 5 man o.l.v. een sergeant.
Al met al was het weer een druk dagje geweest.
Zaterdag, 9 april: Deze dag "deed" de wachtmeester de
wegsweep en vond een trekbom, die onschadelijk werd
gemaakt en meegenomen. Verder was het een "vrij
kalme"dag.
Een dag die ik niet vergeet.
Zondag, 10 april. Het was de dag, dat wij in het kader van een
grotere actie, mortiervuur moesten uitbrengen. Wij
vertrokken tijdig naar TJEWENG, een afstand van ongeveer 4
km, met een sectie mortieren en met aanvulling van de 6
man MUOD. Toen wij goed en wel de spoorovergang ten
zuiden van DJOMBANG over waren waren er dermate grote
valkuilen in de weg gegraven, dat er geen kans was om er
langs te komen.
Voor herstel hadden wij de middelen niet èn zéker niet de
Mortierpeloton in actie
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tijd. Als wij niet op de afgesproken tijd vanaf de afgesproken plek het voorbereidend mortiervuur konden
afgeven zou de aanvallende Nederlandse groep op zware weerstand stoten en groot gevaar lopen. Wat moest ik
doen? Ik maakte een verkenning door de kampong en ontdekte, dat er een pad liep van de weg aan deze kant
van de tankval tot er voorbij. Er was een grote maar! Halverwege was er een afwateringsslootje waar wij niet
door zouden kunnen. Daarnaast stond een stenen kamponghuis. Ik zag geen andere oplossing dan de bewoners
een kwartier de tijd te geven om het huis zo veel mogelijk te ontruimen. Toen heb ik een 15 CWT het huis in het
slootje laten duwen. Over het puin was het mogelijk de andere kant te bereiken en zo waren wij op tijd op onze
bestemming.
De wachtmeester bracht de twee 3 inch. mortieren in stelling; plaatste in beide richtingen van de weg een man
met een brengun voor de rondom verdediging en was kort voor de vastgestelde tijd klaar om mortiervuur af te
geven in oostelijke richting.
Met de sergeant van de MUOD had ik overlegd, dat wij intussen beter nu de opdracht voor het vernietigen van
de vliegtuigbommen, die hier op ca. 1000 m in westelijke richting moesten liggen bij een suikerfabriek, konden
uitvoeren dan twee of drie dagen later, zoals de opdracht luidde. Als wij nu vanaf dit punt mortiervuur
uitbrachten was de vijand gewaarschuwd en zou dit punt verdedigen of een hinderlaag leggen.
Daarom vertrok ik met de mannen van de MUOD naar de betreffende suikerfabriek, terwijl de huzaren intussen
het mortiervuur zouden afgeven.
Wij hadden slechts een lichte bewapening bij ons van twee of drie geweren, een paar stenguns en mijn pistool.
Omdat zij geen apparatuur hadden om de zaak op afstand tot ontploffing te brengen, moesten wij de
springlading met een lont aansteken en hard wegrennen, zodat wij ver genoeg weg zouden zijn als het hele spul,
zo'n 1000 kg, ontplofte.
Wij trokken door de kampong, die erg stil was. Achter de kampong lag de ruïne van de suikerfabriek. Ook hier
was het stil. Achter de suikerfabriek was een veld, 150 m. daarachter weer open sawah's en dan een
kampongrand op 300 m. Achterop dit veld vonden wij verspreid liggend de twaalf bommen. 60, 70 kg per stuk
met Japans opschrift. (Dat konden wij niet lezen!).
De MUOD begon de bommen bijeen te sjouwen. Achter ons hoorde ik onze mortieren knallen. Ik stond op een
kleine verhoging met mijn kijker de omgeving af te speuren. Alles leek rustig.
De bommen waren bijeengebracht en men was bezig de TNT ( springlading ) aan te brengen. Ineens zag ik vòòr
de kampongrand een paar voorovergebogen figuren lopen in kaki uniform met helm en geweer. Te ver om ze
goed te kunnen onderscheiden. Ik dacht: “Dat zal wel een afdeling KNIL zijn, die in het kader van de grote actie,
waar ik de details niet van mocht weten, oprukken op het zelfde tijdstip, dat wij het mortiervuur moeten
afgeven.” Toch had ik een onaangenaam gevoel en riep de sergeant de lading niet te ontsteken en alert te zijn.
Nog geen paar minuten later kregen wij vanuit een halve cirkel vuur. Ik vermoedde wel 5 mitrailleurs. Ik liet mij
op de grond vallen en schreeuwde: "NIET AANSTEKEN TERUG NAAR DE SUIKERFABRIEK!"
De kogels vlogen van alle kanten over ons heen. Met een paar sprongen kwam ik aan een slootje. In tussen had
ik 10 m. naast mij de sergeant hetzelfde zien doen. De sloot in! Door de sloot tot aan een duiker.
Er overheen was te link! Door de duiker! Verder door de sloot tot wij er uit moesten om een muur te bereiken.
Dat werd de sprint van mijn leven. Een kaal stuk 30 m ? 50 m ? Er lagen wat golfplaten. Ik zag er kogels in
inslaan! Door! Achter de muur! Daar kwam tegelijkertijd ook de sergeant en er was nog een man. Kort daarna
kwam er nog een binnen. Nu nog twee en dan konden wij onder dekking en door de kampong naar de wagens
en terug naar DJOMBANG. Dit was te veel voor het groepje, dat ik bij mij had. Maar de laatste twee kwamen
niet. Ik keek over het veld en zag niemand". Die twee, vermoedde ik, lagen nog in de buurt van de bommen in
dekking en durfden onder dit vuur niet te rennen. Er moest wat gebeuren. De TNI zou gaan oprukken naar de
plek waar wij waren. Als ze daar onze twee mannen zouden aantreffen zouden die gedood worden,
vermoedelijk op de gruwelijke wijze waarvan wij de voorbeelden kenden. Ik gaf de sergeant opdracht met een
man en een geweer daar te blijven. Zij moesten de plaats waar de achterblijvers waren met geweervuur dekken
als de vijand kwam. Intussen zou ik met de andere soldaat teruggaan naar de wagens en versterking halen.
Via de ruïnes van de suikerfabriek en door de kampong ging ik terug. Op het kampongpad kregen wij ook al vuur.
Zij waren bezig ons professioneel te omsingelen. Wegduikend en wegspringend bereikten wij de wagens. De
wachtmeester had de stukken al ingeladen en de wagens gedraaid. Uit het verlengde van de weg kwam
automatisch vuur. Een bren gaf tegenvuur.
Ik gaf de wachtmeester opdracht een stuk weer in stelling te brengen en mortiervuur af te geven op een paar
punten waar ik mitrailleurs vermoedde. Dit gebeurde snel en terwijl de eerste granaten werden afgeschoten
pakte ik met de MUOD soldaat een bren en wij gingen terug. Met die bren wilde ik voldoende vuurkracht
hebben om terug te komen bij de plek waar de achterblijvers waren en ze dan mee te nemen. Gewond
misschien? Of erger! Een hachelijke zaak, maar het moest.
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Behoedzaam gingen wij samen door de kampong. Daar waar wij het niet vertrouwden, om beurten elkaar
dekkend. Gelukkig, goed halverwege de kampong kwamen ze er alle vier aan! Ongedeerd!
De mortierbommen hadden hun werk gedaan! Het vijandelijk vuur was verminderd. Waarschijnlijk waren de
granaten dicht genoeg bij die schutters ingeslagen om ze tijdelijk te laten stoppen met hun werk.
Dat hadden zij gemerkt en toen waren zij gaan rennen!
In no time hadden de huzaren de spullen weer ingepakt en terug naar DJOMBANG.
Mijn aantekenboekje zegt: "IT WAS A NARROW ESCAPE!"
De beide "achterblijvers" hadden geestelijk een grote klap gehad. Het bleek, dat deze groep wel gewend was
aan het gevaar van explosieven, maar weinig of geen gevechtservaring had. Zij waren gewend gebracht te
worden naar iets dat opgeblazen moest worden, maar verder beveiligd was. Zij zijn dan ook spoedig weer
vertrokken.
Toen ik rapport uitbracht op het bataljons commando legde ik er sterk de nadruk op, dat wij toch zo spoedig
mogelijk met een sterkere eenheid terug moesten gaan om alsnog die bommen op te ruimen want vooral wij
liepen de kans dat die dingen onder onze wagens tot ontploffing gebracht zouden worden.
Waarschijnlijk al de volgende dag gingen wij met een peloton jagers, de MUOD en een sectie mortieren er weer
op af.
Er was een uitgebreid plan gemaakt, waarbij de huzaren ondersteunend mortiervuur zouden geven als dat nodig
was. Hiervoor werden signalen met vuurpijlen afgesproken. Een 1e Lt. van de jagers had de leiding.
Gezamenlijk reden wij naar het bekende uitgangspunt. Wij brachten twee mortieren in stelling, legden een
aantal granaten klaar en zorgden voor de rondom verdediging.
Toen was het wachten op een teken van de jagers. Het duurde en duurde. Ik ging al eens een eindje het
zijterrein in om met mijn kijker te zien of ik wat kon ontdekken. Het bleef stil.
Toen, na een hele lange tijd kwam de patrouille terug. Zij hadden zich verdekt opgesteld aan de kampongrand
en vanuit die positie zoveel loopgraven en stellingen gezien, dat de patrouille-C. het niet verantwoord achtte om
verder te gaan.
De "boel" ingepakt en onverrichter zake, teleurgesteld terug. DIE BOMMEN LAGEN ER NOG!!!
Een kleine week later werd er weer een actie op touw gezet. Deze keer werd een hele compagnie Jagers
vrijgemaakt. Een kapitein, die ook met de Prinses Irene Brigade had gevochten tijdens de invasie en de aanval
door Noord-West Frankrijk, had de leiding.
De Huzaren zouden weer de mortierondersteuning geven.
Toen wij weer bij ons startpunt kwamen kregen wij zwaar vuur van voren en van opzij, waar de bommen lagen.
Toen hebben wij alles uit de kast gehaald! Brens ( 7 stuks ) geweren, infanterie mortieren ( 2 inch ), onze zware
mortieren en zelfs de Piat's ( Infanteriewapen tegen tanks en kazematten ) werden ingezet.
Hiermee kregen wij vuur overwicht. De kapitein vertelde later, dat hij dit zelfs in Normandië niet had
meegemaakt!
Toen het tegenvuur verstild was trokken infanterie en MUOD behoedzaam op naar het terrein achter de
suikerfabriek. Wij stonden weer gereed om dekkend mortiervuur af te geven. Wij hoorden zo nu en dan een
paar schoten en opeens de verlossende knal. Na een halfuurtje kwam de infanterie terug. De bommen lagen nog
bij elkaar. Onze TNT was verdwenen. Nieuwe aangebracht en laten springen. De klap viel tegen en toen ze
gingen kijken waren de bommen opengebarsten en bleken met zand gevulde oefenbommen te zijn!
Waarschijnlijk had dat er in het Japans opgestaan!
Besloten werd, nu wij hier toch allemaal waren, verder naar het Zuiden te gaan om de weg richting NGORO open
te maken.
Een aantal kilometers verder was er een kleine kali (rivier). De brug erover, lag erin. Een peloton Jagers ging door
de kali en maakten een bruggenhoofd aan de andere kant. Wij probeerden een doorgang voor de wagens te
maken. Toen kwam er weer van diverse kanten mitrailleurvuur. Weer het een en ander uit de kast gehaald en
tegenvuur gegeven, maar de dag was al een eind verstreken en de kapitein vond het zo wel genoeg!
Iedereen was het met hem eens. (Niet, dat dat wat had uitgemaakt als hij anders had beslist.) Alles werd weer
ingepakt, de infanteristen opgeladen en terug naar DJOMBANG en mandiën !
Op maandag 11 April bij een andere kampongsweep waar wij als huzaren met ons halve peloton de afzetting
leverden raakte de pelotons C. van de Jagers op een vreemde wijze gewond. Een plopper vloog hem aan en toen

50

de plopper boven op hem lag en in zijn buik beet, schoot de Lt. zijn tegenstander met zijn pistool in de rug. De
plopper was dood en de kogel kwam in het been van de lt. terecht.
Het was geen prettig gezicht. Na een noodverband aangelegd te hebben hebben wij de lt. naar het kleine
hospitaal in DJOMBANG afgevoerd.
Natuurlijk was er iedere ochtend eerst de wegsweep. Meestal van DJOMBANG tot SUKUMORO (halverwege
KERTOSONO - NGANDJOEK). Bij SUKUMORO was een kloof waar een kali door liep. Die brug was vele malen
gesaboteerd. Daarom was er door de Jagers een infanteriepost neergezet. Die post lag boven op de rand van de
kloof en bestond uit een vierkant van zandzakken met een dak van golfplaten en tentdoek op palen.
Hier lag een groep van ca. 20 Jagers. Er was alleen maar bos in de omgeving. Zij zaten daar weken alleen maar de
brug en de post te bewaken en liepen beveiligingspatrouilles in de omgeving . Overdag zagen zij eerst ons, de
weg sweep. daarna rond de middag het konvooi van SOERABAJA naar MADIOEN en even later het konvooi van
MADIOEN naar SOERABAJA. Die volgorde wisselde wel eens afhankelijk van de weerstand die de konvooien
onderweg ondervonden.
Voor ons was het het einde van de wegsweep. Opgelucht, dat wij het er weer goed vanaf hadden gebracht,
stopten wij bij deze post, kregen thee en praatten wat met de mannen. Daarna gingen wij terug naar
DJOMBANG en gingen doen wat wij verder zo'n dag nog te doen hadden.
Eens kwam ik voorbij deze post met de Commissie van Goede Diensten in de wagen. Ook toen stopten wij daar
even. Onderweg verder naar NGANDJOEK zei de Amerikaan tegen mij, dat hij zijn ogen niet had kunnen geloven
en dat dat bij de Amerikanen in de PACIFIC onmogelijk zou zijn geweest. Die zouden gestaakt hebben als er niet
onmiddellijk na een landing ook voor ontspanning en film werd gezorgd. Een pluim voor de moraal van deze
jongens. Die, hoewel kankerend, deden wat ze moesten doen. Pas als een Nederlandse soldaat niet meer
kankert, moet je je echt zorgen maken !
Een keer kregen wij behalve de post en dezelfde oude kranten en bladen van de Nederlandse Welfare iets
bijzonders mee voor deze groep: Een oude grammofoon. Compleet met slinger en één plaat.
Wij werden met hoongelach ontvangen en de volgende keren, dat wij na de sweep bij hen aankwamen werden
wij ontvangen met zo luid mogelijke muziek van die éne plaat.
Woensdag 13 april raakte er bij een kampongsweep ten Oosten van DJOMBANG een 15CWT zo vast, dat hij er
op geen manier meer uit te krijgen was. Die moest er uit vóór de nacht!
's Nachts zou de TNI zeker aanvallen en proberen de bemanning en de wagen uit te schakelen. Dus moest er een
takelwagen bij komen. Er zou er een in MODJOKERTO staan. Radioverbinding was er niet en telefoonverbinding
was verbroken. (Onvoorstelbaar armoedig gedoe!) Er zat dus niets anders op dan achterop de Ford lynx naar
MODJOKERTO te gaan. De Mariniers hadden niets. De commandant van de genie of van een werkplaats (een
majoor B) opgespoord in een mess. Die had een GMC ( Amerikaanse drietonner met aandrijving op drie assen )
met lier en bok. MAAR onder voorwaarde, dat deze takelwagen beslist diezelfde avond nog teruggebracht
werd ! Naar de weggezakte wagen waar wij om 18.30 u in het donker aankwamen.
Met veel geploeter hadden wij de wagen om 21.00 u er uit. 22.00 uur in MODJOKERTO. "O", zei majoor B, "Ben
je er al ?! Ik Had je eigenlijk niet voor morgen terugverwacht. "
Nijdig was ik om 23.15 u terug in DJOMBANG.
Donderdags liep er een 15CWT van de staf van de 4e brigade op een trekbom bij het station van PERAK. 3
lichtgewonden. Assistentie verleend.
Inmiddels was in NGANDJOEK Huzaar S. gewond. Een brenschutter van de Jagers, die ook in de 15 CWT zat liet
tijdens het schieten zijn brengun van de rand glippen. Er ging nog een schot af, dat de pantsering doorboorde
maar een stalen splinter raakte S. in het oog. Hij heeft zijn oog moeten missen.
Bij een volgende wegsweep gaat er 15 meter voor mijn wagen een trekbom af. Geschrokken! Maar verder alles
OK.
's Middags zouden wij de weg naar het Noorden, naar PLOSO tot aan kali KONTO vrij maken. Halverwege was
zo'n grote tankval, dat wij terug moesten.
Toen kwam een van de oudere officieren van het Eskadron terug. Hij zou het commando over nemen en ik
misschien aan hem toegevoegd? Maar na vijf dagen verdween hij weer met maj. Hollertt. Was dat een teken,
dat ik het wel goed deed?
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Bij een wegsweep o.l.v. de wachtmeester vond men iemand, die was opgehangen door TNI of andere groep als
waarschuwing voor de bevolking.
De daarop volgende dag kregen wij bij een sweepactie samen met de Jagers naar BLIMBING zwaar tegenstand.
Bij de jagers viel een gewonde. Van de tegenstanders ( Het keurkorps Mobiele Brigade TNI ) werden 7 man
gedood en 2 geweren en een karabijn buitgemaakt.
Op de terugweg was er weinig transport, zodat ook mijn 15CWT vol stond met infanteristen. Niemand had zin
een paar uur terug te lopen naar huis. Plotseling zag ik in de wegrand naast de wagen een klein vlammetje. Alles
in dekking. Er naar toe. Het bleken twee artilleriegranaten ! Alleen de ontsteking had gewerkt, maar de granaten
waren niet tot ontploffing gekomen ! De granaten opgegraven en vernietigd.
Niet aan denken wat er had kunnen gebeuren met al die mannen, die vanaf hun middel boven de gepantserde
zijkant van de wagen uitstaken !
Wat deden wij 's avonds en als er geen
dienst was ?
Wagens, wapens en uitrusting
onderhouden; wat lezen, sommigen
kaartten iedereen schreef lange brieven
naar gelieven en vrienden en er werd
veel gepraat.
Het geloof was regelmatig onderwerp
van gesprek. Men sprak open over zijn
standpunten en omdat de jongens elkaar
waardeerden in het veld, waardeerden
zij ook elkaars mening. Ik denk wel eens,
dat dat het begin van de OECUMENE is
geweest. Ook de aalmoezeniers en
veldpredikers gingen met elkaar om als
echte sobats. Als zij van A naar B
moesten gingen zij in het konvooi graag
met mij mee in de bak van de 15CWT. Wel zo veilig! Het was een plezier te horen hoe zij tegen elkaar spraken
over hun zorgen over de jongens en plannen maakten om gezamenlijk te protesteren en op te treden naar de
hogere staf om de condities voor de jongens verbeterd te krijgen.
Zij hadden het zo geregeld, dat de ene zondag de aalmoezenier in DJOMBANG de H. Mis las en dat de
Veldprediker de andere zondag een dienst hield.
Ik regelde het dan zo dat de ene zondag alle katholieke jongens de wegsweep deden en de andere zondag de
protestanten.
Op een zondag deed ik met de katholieken de wegsweep. Er was veel tegenstand en daardoor tijdverlies. . Meer
dan een uur te laat voor de H. Mis kwamen wij in DJOMBANG en dachten de Mis is al uit. Maar alle jongens + de
aalmoezenier zaten te wachten en misschien ook nog voor ons te bidden. Toen wij er waren begon de Mis. Als
ze zo bezorgd om ons waren hadden zij eigenlijk ook wel een patrouille kunnen sturen om te komen helpen !
Een ander probleem waar de huzaren van het Mort.pel mee zaten was het schieten. Moesten zij schieten op
mensen, die er niet als militairen uitzagen, maar als burgerbevolking? Even later kon er vanuit die richting
gevuurd worden met een verborgen wapen ! Hierop heb ik geantwoord, dat zij alleen maar moesten schieten uit
noodweer en verder op mijn bevel. Het was dus mijn verantwoordelijkheid ! Dat had voor mij zo zijn
consequenties. . . .
Dat brieven schrijven was voor degenen die een meisje hadden vooral gericht aan hun grote liefde. En hoe werd
er uitgekeken naar een, liefst lief, antwoord van haar wier foto op de kast of op de scheepskist prijkte!
Het was bepalend voor het moreel. En "O Jee", als de brief kwam van "Lieve Jan...". Dan verging de wereld voor
zo’n knul. Dan moesten zijn maten hem er doorheen sleuren en ik deed, voor wat ik kon, daaraan mee.
Inmiddels had ik ook voor het Mortierpeloton een mascotte getekend, en op de muur geschilderd in onze
kantinehoek.
Maar chronologisch verder: Na ongeveer een week kwam de zelfde luitenant terug waardoor ik, 30 april, naar
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de andere helft van het peloton in NGANDJOEK kon.
Op weg daarheen bleek bij de wegsweep, dat de brug bij PERAK er weer eens uit lag, ondanks, dat er , naar ik
meen, toen al een post met een peloton Jagers in PERAK was.
Kennelijk stond ik inmiddels, na een paar dagen, weer alleen voor het peloton , want uit mijn aantekeningen
blijkt, dat ik toen pendelde tussen de beide afdelingen. Een paar dagen in DJOMBANG en een paar dagen in
NGANDJOEK. Wel heel druk dus. De aantekeningen in mijn notitieboekje worden minder en onregelmatiger. Ik
moest sinds ik pelotons C. was natuurlijk iedere dag ook al een dagrapport maken voor mijn Esk-C.
Per 1 mei werd ik bevorderd tot 2e luitenant, maar voor de beëdiging was niet eerder tijd dan 20 december.
bijna 8 maanden later !
"Mijn ruiters waren ook zo!"
In DJOMBANG was er in de nacht van 5 op
6 mei weer een grote aanval, waarbij wij
ook weer mortiersteun moesten verlenen.
Tijdens die aanval kreeg ik een telefoontje
van de bat. C, dat er een zwaargewonde
was op een post van de Jagers in
PETERONGAN, oost van DJOMBANG. Op
die post was ook een aanval. De gewonde
moest opgehaald en via MODJOKERTO
naar het Marine Hospitaal in SOERABAJA
worden gebracht. Dit betekende bij ons
door het vuur de post uit en door
DJOMBANG dat werd aangevallen. Door
het vuur de aangevallen post inrijden, de
gewonde inladen, door het vuur er weer
Mortier- en brenstelling
uit en de weg op naar SOERABAJA.
Dat betekende te gelijkertijd, dat op alle stukken weg tussen DJOMBANG, PETERONGAN en MODJOKERTO zij er
totaal alleen voorstonden. Zij konden in hinderlagen lopen, er konden bommen en mijnen zijn geplaatst, hoewel
het daarvoor nog vroeg in de nacht was en elke brug kon ondermijnd of vernield zijn.
Door de aanval op DJOMBANG kon ik van mijn halve peloton eigenlijk niemand missen, maar een zwaargewonde
medesoldaat moest ook geholpen worden. Een 15CWT met een chauffeur en een brenschutter was het
maximale, dat ik weg kon sturen. De regel was: "Een wagen is geen wagen" en "Nooit 's nachts. Dan ben je
blind !" Dus met pijn in het hart vroeg ik twee vrijwilligers. Die meldden zich en gingen op pad.
De volgende morgen kwamen zij met het konvooi uit SOERABAJA terug. Zij meldden zich af. Alles was goed
gegaan. Zij hadden onderweg niet gestopt maar waren vol gas over elke brug gereden.
Later in MALANG vroeg de wachtmeester mij: “Luit weet U nog die avond, dat twee man een gewonde naar
SOERABAJA moesten brengen?” – “Ja hoe bedoel je? “
“U weet toch, dat de ene huzaar katholiek en de andere protestant is? “
Toen vertelde hij, dat bij vertrek de katholieke huzaar had gevraagd of de ander zijn Bijbeltje bij zich had en die
vroeg of zijn maat zijn rozenkrans bij zich had: “Nou dan gaan wij maar!”
Over deze kerels schreef ik in de "Verkenner" van december 2010 een artikel met de titel: “Mijn ruiters waren
ook zo” n.a.v. Het boek “Mijn Ruiters” van Jhr. mr. M.W.C. De Jonge Kolonel der Cavalerie b.d.
In NGANDJOEK werden ook nachtpatrouilles gereden en gelopen.
Met het rijden boezemden wij waarschijnlijk wel ontzag in maar "Vingen" weinig. Eenmaal verrasten wij een
groep, die een brug aan het afbreken was. Een andere maal hadden wij 's avonds een brug geboobytrapt en
vonden de volgende morgen bloedsporen en een niet vernielde brug.
De lopende nachtpatrouilles werden meer en meer noodzakelijk om daar te kunnen komen, waar dit overdag
met een kleine groep niet meer lukte.
Zo'n nachtpatrouille ging met een groep, niet groter dan vijf of zes man. Daar werden wel de beste huzaren voor
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uitgekozen. Wij hadden inmiddels Amerikaanse canvas rijglaarzen met rubber zolen, waarmee wij praktisch
onhoorbaar konden lopen. Een probleem bleven de inlandse koeien, sapis, die roken de vreemde geur van ons
blanken en brachten dit ten gehore. Ook overdag gingen wij in een grote boog om die lichtbruine koeien heen
want ze konden lelijk naar ons uithalen !
Op een van die nachtpatrouilles naderden wij voorzichtig een TNI kampement en vonden de wachtposten
slapend onder een afdak. Wij lieten ze in dit geval rechts liggen en vonden in het kampement de commandant,
die wij knevelden voor hij een kik kon geven en gevangen meegenomen hebben en afgeleverd aan de
inlichtingen dienst.
Toen de Jagers in januari, kort na de 2e Politionele actie in NGANDJOEK een compagnie plaatsten had deze van
zichzelf geen hospitaal. Dat was er alleen op bataljons' niveau in DJOMBANG. Wel was er in NGANDJOEK een
burger hospitaaltje voor de hele streek met een in Nederland afgestudeerde Javaanse arts.
Hem werd gevraagd of hij in voorkomende gevallen ook Nederlandse gewonden wilde behandelen. Hij was
bereid dit te doen op voorwaarde, dat wanneer wij tegenstanders of burgers verwondden wij, zo enigszins
mogelijk, die óók bij hem zouden brengen. Daaraan hebben wij ons gehouden en hij heeft Nederlandse jongens
verpleegd. Nu, in april was er wel een Nederlandse militaire arts met een verbandplaats c.q. hospitaaltje.
Inmiddels was er een goede band ontstaan tussen een aantal Nederlandse jongens en de Javaanse arts, die zoals
velen, die een opleiding hadden gevolgd, vloeiend Nederlands sprak. Sommigen jongens gingen 's avonds bij
hem schaken.
Op een avond liepen de schakers weer terug naar hun post, toen zij achter zich iets verdachts hoorden. Zij
keerden zich om ( Hier liep men 's avonds nooit alleen en nooit zonder wapen ) en verrasten rampokkers die
niets goeds in de zin hadden. Sinds dien werd ook dit huis bewaakt en in de patrouilleroutes opgenomen.
Een jaar later, na de soevereiniteitsoverdracht, kwam ik in Soerabaja deze Javaanse geneesheer tegen. Wij
begroetten elkaar en ik vroeg hem of hij voor een "Uitje" in SOERABAJA was, waarop hij antwoordde, dat hij
door de Republiek was afgezet als districtsarts omdat hij op zijn post was gebleven toen de Nederlanders
kwamen. Hij liep nu werkloos rond in SOERABAJA. Op mijn vraag wie nu verantwoordelijk was voor de
gezondheidstoestand in het district NGANDJOEK antwoordde hij: "Mijn mantriverpleger !" De mantriverpleger
was een door hemzelf opgeleide jongen uit de kampong, die een spuit kon geven en een verband aanleggen.
Vele capabele mensen, ambtenaren, mensen van openbare diensten enz., die ook onder het Nederlands bewind
hun taak waren blijven vervullen in het belang van de eigen bevolking, ondergingen hetzelfde lot. Het gevolg
was: wanorde !
Een dezer dagen kreeg ik opdracht om vanuit DJOMBANG post en voeding te brengen tot aan een kali waar geen
doorgang of brug was. 10 km verder was een post met een peloton Jagers, die zouden op een afgesproken
tijdstip bij die kali zijn en de spullen van ons over nemen.
Wij reden tot aan de kali. Daar was niemand. Wachten dan maar! Turend over de weg aan de andere kant zagen
wij ook niets aankomen. Wij gaven een signaal met de bren: 3 stoten van 3 kogels.
Al onze brenschutters konden per vuurstoot zoveel kogels afvuren als zij wilden en zo een "Melodietje spelen”.
De TNI c.s. kon dat niet. Die schoten achterelkaar een heel magazijn of een halve band leeg.
Wij kregen deze keer geen passend antwoord. Na een klein uur vielen er een paar sniperschoten en toen er ook
twee kleine mortierbommen vielen ging de plezier er af. Na nogmaals een brensignaal en geen antwoord
besloot ik rechtsomkeert te maken. Waar de Jagers zaten was een kampong en een pasar, daar konden zij,
indien nodig, hun voedselpakket wel aanvullen en op de post moesten zij dan maar een dagje langer wachten. Ik
wilde daar de levens van mijn huzaren niet voor wagen.
Toen ik e.e.a. kwam melden bij een 1e Lt. van de bat. staf, (ik was zoals gewoonlijk achterop de Lynx gekomen
en de chauffeur en brenschutter zaten in de wagen voor de veranda waar ik mijn rapport uitbracht ) zei hij: "U
bent een lafaard !" Ik had op een of andere manier toch over die kali moeten gaan en de spullen op de post gaan
bezorgen. Ik voelde mij wit heet worden. Deze vernedering voor het front van mijn eigen mensen!
Ik zei dit niet te accepteren en ging naar onze eigen post waar ik dit in het dagelijks radiocontact die avond
rapporteerde aan maj. Hollertt.
Die heeft onmiddellijk actie ondernomen, kwam naar DJOMBANG en onderzocht de zaak. Wat toen bleek was,
dat deze 1e Lt. zelf vergeten was aan de post door te geven, dat de huzaren er aan kwamen en zij een patrouille
naar het punt aan de kali moesten sturen !
Zo moest de 1e Lt. zijn excuus maken en werd ik in mijn eer hersteld.
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Een of twee dagen later, weer in NGANDJOEK, kreeg de wegsweep die ochtend o.l.v. een korporaal zwaar vuur.
Waar wij toen samen met een groep Jagers op af gingen en de hinderlaag opruimden.
Die middag gingen wij samen met de Jagers naar de kampongs SEKARANG en PANDANAROEN. Het vuur, dat de
tegenpartij uitbracht was zo zwaar, dat wij niet verder konden en terug moesten.
Twee dagen later werd een wat grotere actie georganiseerd. Wij reden zo ver wij konden en brachten onze
mortieren in stelling en twee groepen Jagers in totaal ongeveer 40 man trok het veld in en ontving vuur uit een
kampongrand van enkele mitrailleurs. Ik kon volgen door mijn kijker, hoe de infanterie sprongsgewijs naar voren
trok. Door gericht mortiervuur konden wij het vijandelijk vuur stoppen en hen dwingen zich terug te trekken. De
Jagers trokken verder voorwaarts maar kregen verderop van uit een tweede linie met loopgraven weer het vuur
van een flink aantal mitrailleurs. Nu was de vijand buiten bereik van onze mortieren. De tankvallen waren
dermate, dat wij met de wagens niet verder konden en zonder steun kon ook de infanterie niet verder. Terug
naar NGANDJOEK. Deze kampongs kwamen dus in aanmerking voor een nachtpatrouille.
Zondag 16 mei. JAN VENDRIG
Omdat ik NGANDJOEK was zou ik de volgende ochtend de wegsweep doen, dan had de wachtmeester een keer
vrij.
Zoals gewoonlijk was 's avonds de indeling van de bemanningen van de wagens bekend gemaakt.
Wij vertrokken als altijd over een doodstille weg. Iedereen in spanning: Valt er een schot? Gebeurt er wat ?
Van de totale te sweepen weg konden wij maar een deel te voet doen en de rest moesten wij rijden.
Op zo'n stuk waar wij rijden moesten gebeurde het:
Ik voelde een dreun op mijn borst en warmte van de explosie, het was donker, de wagen maakte een slinger, ik
lag achter in de bak en Jan, de brenschutter, die rechts naast mij had gestaan lag over mij heen. Vanuit de lucht
vielen stenen op ons. Ik besefte: "EEN TREKBOM!"
Wij kregen automatisch vuur. Er vielen geen stenen meer en ik klopte Jan op zijn rug en zei: "Je moet schieten,
Jan !". Tegelijk voelde ik de warmte van zijn bloed op mijn borst en besefte dat Jan niet meer schieten zou. Zij
hals en de rechterkant van zijn hoofd zaten onder het bloed. De chauffeur en de pionier voorin in de
gepantserde halfopen cabine leken ongedeerd.
Ik pakte de bren, riep tegen de pionier met zijn noodverband te proberen het bloeden bij Jan te stoppen en
tegen de chauffeur de wagen, die niet meer starten wilde maar nog wel op zijn vier wielen stond, weer aan het
rijden te brengen en schoot toen op de vijand in het zijterrein om ze van ons af te houden. Maar al te graag
hadden zij ons allemaal willen uitschakelen.
De chauffeur zag al gauw, dat alleen de kabel van de verdeler kop was losgeschoten door de bom of door de
stoot toen de wagen door het gat van de bom schoot, die tussen het voor- en het achterwiel was afgegaan. De
scherven van de bom en de stenen uit de weg waren schuin over de rand van de pantsering van de bak in hals
en hoofd aan de rechterkant van Jan geslagen. Ik had links van Jan gestaan . . .
Toen kwam de tweede wagen door en nam het vuur van mij over. De wagen gedraaid en op topsnelheid terug
naar NGANDJOEK, zo'n 10 km.
Jan bewoog niet. Snel waren wij bij de verbandplaats. Jan werd opgevangen en op een operatietafel gelegd,
maar de arts kon niets meer voor hem doen.
Hij overleed toen en was niet meer bij kennis gekomen.
Het was zo'n ervaring van: "Het is tòch gebeurd! ". Anders kan ik het niet zeggen. Iets wat je vreesde en hoopte
nooit te gebeuren. Een jongen waar ik mij verantwoordelijk voor voelde!
Omdat ik nog niet zoveel met deze helft van het peloton had opgetrokken kende ik de individuele Huzaren nog
niet zo goed, maar van Jan wist ik, dat als ik bij de sweep het zij terrein inliep om te kijken of ik onraad kon
ontdekken hij zo'n brenschutter was, die uit zichzelf met mij meeliep om mij te dekken.
Gisteravond nog had hij tegen mij gezegd: "Luit, als commandant hoeft U toch niet in de eerste wagen te zitten,
maar kunt U toch in de tweede wagen."
Waarop ik had geantwoord: "Jullie moeten om de beurt in de eerste wagen en daarom ga ik ook met de eerste
wagen. Mocht er iets gebeuren dan is de commandant van de tweede wagen ervaren genoeg om de leiding over
te nemen."
Die avond hoorde ik, dat Jan deze dienst had overgenomen van een maat, die "Het even niet zag zitten."
De dokter onderzocht daarna de chauffeur, de pionier en mij. Van alle drie waren trommelvliezen gescheurd. Ik
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had gemerkt, dat ik stokdoof was. Wij werden verbonden en zouden met het konvooi mee naar het Marine
Hospitaal in SOERABAJA moeten.
Ik heb tegen de dokter gezegd, dat ik daar geen tijd voor had en gevraagd, wat men dan in SOERABAJA zou
doen. "Dagelijks schoonhouden en verbinden" Zei hij. "Als U het nou goed verbindt en zegt wanneer ik terug
moet komen?!"
Dat gebeurde. Na 10 dagen kon het verband er af, en was de specialist in SOERABAJA, waar ik toen wel even
naartoe kon, verbaasd, dat het zo goed was genezen. Voorlopig niet zwemmen was de opdracht. Nou daar was
in NGANDJOEK weinig gelegenheid voor. Toen ik op bezoek ging bij de mannen, die wel waren opgenomen bleek
bij hen dagelijks het verband vervangen te zijn en zij hadden middenoorontsteking gekregen. Ook dat is goed
gekomen, maar duurde langer.
De middag nadat Jan was
gesneuveld stond er een andere
actie op het programma.
Wij moesten vanuit NGANDJOEK
omhoog naar een plaats waar bij
een kampong, bezet door de TNI,
een wegwals zou staan. De
afdeling weg- en waterbouw van
het Binnenlands Bestuur wilde
die graag hebben om de wegen
te gaan asfalteren. Dat was ook
in ons belang. Wanneer de
wegen, die sinds februari 1942
verwaarloosd waren en praktisch
geen deklaag meer hadden en
een en al gat waren, weer een
vlakke asfaltlaag hadden kon
men er niet zo gemakkelijk

Begrafenis Jan Vendrig

explosieven in plaatsen en konden wij en de konvooien vlotter rijden. ( De tegenstanders gingen toen vanaf de
zijkant een tunneltje of gat onder de weg boren of graven en stopten daar de explosieven in. )
Ik dacht van mijzelf: "Je moet deze actie leiden, want als je dat niet meteen weer doet durf je het misschien niet
meer. (Dezefde therapie die ik gebruikt had voor de chauffeur na de fosforbom.) Ik nam het commando vanuit
de eerste wagen en met de wachtmeester en de jongens sprak ik af: "Let op mij, als ik vreemde dingen doe moet
de wachtmeester het overnemen."
Wij vertrokken uit NGANDJOEK het gebied werd heuvelachtig en na ca. 10 km ,bij SONPATIK, kwamen wij aan
een kleine kali, die wat verdiept lag en met een paar hoger gelegen huisjes aan de overkant. Wij moesten door
die kali. Hier kregen wij vuur. De brenschutter, een nogal ruige figuur, die in zijn singlet in de wagen zat, ging
rechtop in de bak staan en begon vanuit de heup te vuren. Ik heb hem naar beneden getrokken en uitgekafferd:
"Dat dit zinloos was. Dat hij zo niets zou raken en dat hij met zijn witte hemd een pracht van een doelwit vormde
en alleen maar zichzelf en ons allemaal in gevaar bracht!”
Tegelijk was ik er zelf doorheen. Leidde de aanval en verjoeg de vijand. Nu snel door naar boven. Daar was het
niet moeilijk de daar verblijvende tegenstanders te doen inzien, dat ze ons beter niets in de weg konden leggen.
Wij vonden de motorwals, bonden hem met kettingen aan een 15CWT en toen terug naar beneden.
Een huzaar achter het stuur van de wals en zo hobbelde en ratelde het apparaat mee naar NGANDJOEK. Dat
vonden mijn Huzaren leuk !
Toen wij de wals afleverden werden wij met gejuich begroet door de mensen van weg- en waterbouw. Zij
hebben er in de tijd daarna goed gebruik van gemaakt !
Korte tijd later kwam de chef mij bedanken en vroeg wat hij voor mij kon doen. Ik heb hem gezegd, dat hij voor
mij alléén niets kon doen, MAAR, dat ik wist dat hij zo'n mooie werkplaats had, waar zij dat mooie djatihout uit
het DJATIBOS bij NGANDJOEK verwerkten. Als ze daar nu eens scheepskisten voor het hele peloton zouden
kunnen maken?
Een tijdje later kwam een vrachtwagen voorrijden vol met kisten. Sindsdien had elke Huzaar van het peloton
zo'n prachtige en onverslijtbare kist.
De mijne staat hier naast mij, nu ik dit schrijf.
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Het openbreken en openhouden van de weg naar MODJOWARNO was weer een kluif voor de groep in
DJOMBANG. Hierbij kregen wij zelfs 3 inch mortiervuur terug!
Voortdurend probeerde men de weg en de bruggen te vernielen, maar na een paar dagen werd het
geconcentreerd verzet opgegeven.
In DJOMBANG kregen wij nu ook op klaarlichte dag een beschieting. Op de post waren toen maar drie man
achtergebleven om deze te beschermen.
Op de pasar werd, door een Republikeinse groep een handgranaat gegooid, die onder de burgers 2 doden en
tien gewonden veroorzaakte. Onze baboes werden uit een bedjak gesleurd en er werden pistoolschoten op hen
afgevuurd, die gelukkig geen doel troffen.
Al met al was het wel duidelijk, dat na de teruggave van DJOKA en de terugkomst van Soekarno de tegenpartij
volop in de aanval ging en nu met nieuwe c.q. betere wapens en verbeterde tactieken.
Zo gingen de dagen van de maand mei vlot voorbij. Een van de laatste dagen zei maj. Hollertt tegen mij, dat het
Mortierpeloton aan de beurt was voor een rustperiode voor de mannen en een onderhoudsperiode voor de
wagens in SOERABAJA, maar dat ik nog maar net in Indië was en dus nog geen vakantie nodig had. Of ik het 1e
peloton van Hein wilde overnemen. (Zonder vraagteken !). Dit peloton had net zo'n beurt in SOERABAJA gehad
en zou de taak van het mortierpeloton overnemen. Hein was oorlogsvrijwilliger en al vanaf '45 in dienst en
mocht binnenkort terug naar Nederland en demobiliseren.
De overname van Hein gebeurde in een chinees restaurantje, ik geloof MADIOEN of KEDIRI. ( Buiten de grote
steden waren er geen restaurantjes waar wij naartoe konden zonder het gevaar iets ernstigs op te lopen. Voor
mij was het intussen 4 maanden geleden, dat ik de gelegenheid gehad had om iets buiten de militaire hap te
eten. Ik weet nog, dat het mij goed smaakte en dat hij speciaal pangsit had besteld, omdat hij dat zo lekker vond
en dat ik dat met hem eens was. Verder hebben wij over boeken gesproken en gaf hij mij een Engelse roman:
'NEW HAVEN", die hij zo geweldig vond. Ik wilde hem niet vertellen, dat ik na de HBS in '44 niets meer in het
Engels had gelezen. Maar ik bedankte hem. Met een "Het beste" als afscheid was het peloton overgenomen.
Ik ben dat boek gaan lezen. In het begin was het heel moeilijk, maar ik leerde om geen woordenboek te
gebruiken. Langzaam aan ging het beter en van het eind is dan ook meer tot mij doorgedrongen dan van het
begin. Hein heeft op deze manier wel de aanzet gegeven tot het lezen van vele Engelse boeken daarna.
Op vrijdag 3 juni vertrok ik met het 1e peloton naar DJOMBANG.
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HET 1E PELOTON IN DJOMBANG EN NGANDJOEK
3 juni tot eind juli

Vanaf 12 mei tot 3 juni waren er al geen aantekeningen meer in mijn
notitieboekje, behalve:
Zo. 16, Jan Vendrig †
Dan komt als laatste aantekening:
07.00 uur bij overste C. 09.30 vertrekt 1-3-2 naar DJOMBANG en
KEDIRI. 11.45 DJOMBANG. Mort. laten 1 15CWT achter. Dick + Lynx
door naar NGANDJOEK.
Ook daar blijft 1 15CWT achter. 18.00 uur geen radiocontact. Munitie
gehaald. Voeding, ligging, alarmstelling in orde gemaakt.
Gisteren, 30 november 2011, heb ik gezocht in het archief van het
Cavalerie Museum in Amersfoort naar dagrapporten. Ik vond er nog
enkele uit deze periode, waarschijnlijk uit de nalatenschap van Mig.
waarbij twee van mijzelf, maar allemaal uit de periode januari-maart
1949. (Zie bijlagen)
Voor mijn verhaal nu helpen zij mij niet verder en moet ik het dus doen
met mijn herinneringen, foto's en tekeningen.
Aangekomen in DJOMBANG was dus het eerste werk de ligging, de
verzorging en de verdediging.
Ik was verantwoordelijk voor het hele peloton en nam de post
DJOMBANG omdat daar het bataljons' commando van de Jagers was.
Dick, met wie ik op de SROC was geweest, en samen bij het 3e esk. was
gekomen ging dus met de andere helft van het peloton naar
NGANDJOEK en hoewel hij in feite onder mijn bevel stond heeft dit geen problemen opgeleverd.
Omdat nog niet alle wagens van het 1e peloton klaar waren met hun revisie in SOERABAJA, moest het mort. pel
twee 15CWT's tijdelijk aan het 1e pel uitlenen.
Wat mij teleurstelde was, dat ik in DJOMBANG nóg geen Humber had!
Het werk was hetzelfde: wegsweepen, begeleidingen, ondersteuning, patrouilles.
In deze periode kwamen er in ons vak ook verse troepen uit Holland, o.a. 42 V.V.E. (Zelfstandig VerkenningsEskadron), dat op dezelfde wijze gevormd en uitgerust was als ons eskadron.
Deze nieuwe troepen vielen direct op door hun blozende appelwangen ( Wat zagen wij, " Oude stomp" er
daarbij vergeleken vaal uit ! ) en door hun nog donkergroene tenue. Letterlijk "Groentjes" ! Die jongens wilden
wel van dat beeld af ! Hoewel dat probleem zich met de tijd vanzelf zou oplossen waren er jongens, die hun
nieuwe spullen wilden ruilen voor de oude bijna
witgewassen kleding van de "Meerderejaars" met geld
toe ! 'Dat was soms wel een leuk handeltje voor de Oude
Hap.
Zelf was ik natuurlijk ook als "Groentje" bij het Eskadron
gekomen, maar ik moet zeggen mij nooit als zodanig
beschouwd te hebben gevoeld.
Na een paar dagen kwam de Humber uit SOERABAJA.
Nadat wij 's morgens de wegsweep hadden gedaan,
organiseerde ik een verkennings-patrouille over de weg
naar het Zuiden. Volgens het boekje: Ford Lynx voorop,
dan de Humber en als derde wagen een 15CWT met
stormers. Tactisch rijden in de praktijk.
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De overweg over was de weg stil, maar dat waren wij intussen wel gewend.
Ik had mijn plaats ingenomen als commandant staande in de koepel van de Humber met daarin dus nog een
chauffeur en een schutter-seiner. Wij onderhielden het radiocontact tussen de wagens met de 19-sets. Enkele
kilometers over de spoorovergang een grote klap! De Humber slingerde! Ik was automatisch de Humber
ingedoken. Daar was het een ravage ! Granaten lagen in het rond en de mitrailleur band van de Besa zat om het
stuk heen geslingerd. De schutter begon direct deze te verwijderen en de chauffeur gaf aan, dat hij ook
ongedeerd was. Dan maar eens buiten kijken. Aan de rechterkant - mijn kant - was alles wat aan de wagen zat
als met een groot scheermes er afgesneden. Het zware reservewiel lag verder op de weg. de zware bouten
waarmee het was bevestigd afgeknapt ! De bakken met gereedschap e.d. waren er afgeslagen ! Ik besefte, wat
een geluk ik had gehad, dat ik mezelf had aangeleerd als ik boven de koepel uitstak mijn rechter elleboog binnen
de rand van de koepel te houden. Mijn beschermengeltjes waren ook weer goed bij de les geweest. Voor ons
stond de eerste wagen, de Lynx ongedeerd op de weg en van achteren kwam de 15CWT kijken hoe het met ons
was.
De schutter had inmiddels de mitrailleurband losgeknoopt, de koepel gedraaid en gaf een riedel vuur over de
kampong. Ik dook onmiddellijk naar binnen om hem dat te verbieden. "Even controleren of hij het nog doet"
was zijn excuus. "Niet zo! "was mijn commentaar.
De Humber stond nog op zijn vier wielen. Er schuin achter was een groot gat in de weg waar de bom, tussen de
twee wielen was ontploft en waar de wagen met het achterwiel doorheen gehobbeld was. Zelfde plaats als
"Mijn" eerste bom in NGANDJOEK. De wagen stuurde nog, maar er onder waren alle leidingen weggeslagen.
Slepen dus ! Wij verzamelden onze spullen van de weg en reden terug naar DJOMBANG. De Humber op
sleeptouw achter de 15CWT, die kon de volgende dag met het konvooi naar de werkplaats worden gesleept.
Mijn eerste actie met een Humber had nauwelijks een halfuur geduurd! Ook ging ik langzamerhand beseffen,
dat dit mijn tweede bom ònder de wagen was ! Voor mij was het weer goed afgelopen maar: "Drie keer is
scheepsrecht !" Nooit bijgelovig geweest werd ik dat tegen wil en dank nu toch een beetje. “Hoe zou het gaan
met de derde bom?”
De volgende dag moest ik de generaal weer begeleiden van MODJO AGOEN naar KERTOSONO. Een deel van mijn
mannen was op de wegsweep, er was geen Humber en zo had ik alleen een 15CWT met drie man over. Toen ik
de generaal ophaalde was hij alleen met zijn jeep en twee man. Ik maakte mijn excuus, dat dit het enige was, dat
ik nog vrij had en vroeg hem of hij bij mij in de 15CWT wilde zitten. Nee, hij bleef wel in de jeep en wij moesten
maar gaan. Zoals de andere keren als de generaal in het "Actiegebied"op pad ging, was er een jachtvliegtuig in
de lucht. Verder zag je nooit een vliegtuig.
Ik heb de begeleiding extra secuur gedaan. Speurend naar elk teken van onraad en bij elk bruggetje ging ik er uit
om de brug ook van onderen te inspecteren of er soms explosieven waren aangebracht. Zonder problemen
kwamen wij aan het punt, waar 42 ZVE de begeleiding overnam. Ik nam afscheid van de generaal met het
excuus, dat het misschien wat lang had geduurd, maar dat ik geen risico had willen nemen. "Nee, nee meneer
van der Lee. Het was prima zo!"
Intussen had de bataljons commandant het verschil beseft tussen een mortierpeloton en een
verkenningspeloton namelijk geen mortieren en dus geen ondersteuning met mortieren bij een aanval op
DJOMBANG. Hij had iets anders bedacht voor de Huzaren.
In PERAK, de plaats waar altijd iets vervelends gebeurde, al was het maar, dat steeds de brug werd vernield ( in
totaal meer dan twintig keer ) en er vaak bommen in de weg werden gestopt, was sinds enige tijd een post met
een peloton Jagers. Die moesten maar afgelost worden door dat halve peloton Huzaren.
Wij kregen dan 10 man A.P. (Algemene politie) mee, sommigen van hen met hun vrouw. Naast de taken die de
Huzaren al hadden moesten zij dan ook maar zorgen voor de rust in PERAK e.o. ("Ik heb geen verstand van het
werken met pantserwagens dus moet je zelf maar zien hoe je de opdrachten zelf tactisch oplost." Zoals ik al
eerder schreef.)
De verhuizing was op zich al een operatie! Mijn Huzaren en ik ook, hadden zo langzamerhand heel wat meer
"Bezittingen" verworven, dan er in een plunjezak kunnen. Door het bezit van 15CWT's kon je nog eens wat extra
meenemen. Nu moest er zelfs van de staf een 3-tonner komen om alle spullen + de spullen van de dames baboes - mee te nemen.
Toen wij met de hele santenkraam in PERAK aankwamen trof ik daar een zenuwachtige, maar dolgelukkige
groep Jagers aan.
Door gebrek aan officieren had een sergeant het commando over het peloton.
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Hij waarschuwde mij, dat het daar bloedlink was. Elke nacht werden ze aangevallen! De kogelgaten in de muren
bewezen dat. Zij zaten dus elke nacht achter de zandzakken en zagen er daardoor doodmoe uit. Op mijn vragen
antwoordde hij, dat er dan vanaf een bepaald punt, dat hij in de verte aanwees een zware mitrailleur vuurde op
de post. Ook zagen zij door vermoeidheid en de angst voor gevaar geen kans om patrouilles in de omgeving van
de post te lopen.
Zelfs niet in de "aanpalende" kampong! (Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moest!)
Ik porde hem op om zo snel mogelijk met zijn mannen en hun troep af te reizen naar DJOMBANG.
De Post was een troep. Eerst schoonmaken! De jongens en baboes aan het werk!
Toen het probleem A.P. oplossen. In het huis had een heel peloton gelegen. Voor mijn halve was er dus plek zat!
De commandant dacht dus met zijn mannen inlandse politie en hun vrouwen daar bij in te kunnen trekken, maar
dat zag ik niet zitten. Leek mij niet zo goed voor het moreel en de moraal van mijn mannen.
Vlakbij, op 30 meter, stond nog een huis en ik heb hem daarnaar verwezen. Dat vond hij veel te gevaarlijk. Bij
een aanval moesten wij ons gezamenlijk verdedigen ! Ik zei hem dat ik het grootste deel van de zandzakken bij
onze post ging opruimen en stelde voor 's nachts een Huzaar en een A.P. als wacht rond de beide huizen te laten
lopen. Dit volgens mijn eigen recept. Hij durfde nog net niet met zijn vinger naar zijn voorhoofd te wijzen.

Nee, dat kon niet, dat wilde hij niet! Ik heb hem gezegd, dat hij dan zijn huis maar op zijn wijze moest
verdedigen, maar dat hij bij een aanval NOOIT in onze richting mocht laten vuren. Als dat gebeurde was hij nog
niet jarig. Ik heb hem overigens nooit om zijn verjaardag hoeven vragen. Hij ontfermde zich snel over de door
ons verwijderde zandzakken en ging ijverig pillboxen bouwen.
Toen bij ons alles geboend en geschrobd was gingen wij onze tampit met klamboe opzetten foto's ophangen en
het verder "gezellig"maken met o.a. onze trots: een oud dressoir voorzien van snijwerk, dat dienst deed als bar
(zonder alcohol).
Voor de volgende dag bestelde ik een paar emmers witkalk en kwasten.
Inmiddels was het laat genoeg om aan de maaltijd te beginnen.
Net voor het donker werd stuurde ik de wachtmeester met de Humber met gillende sirene naar de brug ( ca. 1
km verder ) om daar met de Besa een riedel in de lucht te geven en dan weer terug. Toen het net donker was
ging een groepje van ons een granaat, die wij ooit uit de weg hadden gehaald, ingraven op de plek waarvandaan
bij een aanval het mitrailleurvuur kwam.
Het volgende deel van mijn "Stappenplan" was een avondpatrouille door de kampong.
Hierbij nam ik een paar huzaren mee waarop ik 100% kon vertrouwen. Van de A.P. vroeg ik de commandant met
een man van zijn politie. Hij was gids, gaf informatie en was tolk. Ik moet eerlijk zeggen, dat hij mij hierbij nooit
teleurgesteld heeft.
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Stilletjes liepen wij de Kampong in tot wij op de hoek van het plein kwamen voor de moskee. Eigenlijk mochten
wij dan niet storen, maar ik vond: "Nood breekt wet!" Op het plein zaten de inwoners van de kampong op hun
knieën voorover gebogen te bidden. Ik gaf ons groepje opdracht, dicht op elkaar achter mij aan dwars door deze
groep mensen te lopen naar de schuin tegenoverliggende hoek van het plein. De wapens in de aanslag te
houden maar niets te doen of te zeggen. Toen wij daar, rustig en stil, maar vastberaden door de groep mannen
liepen zag je ineens de hoofden omhoog komen en ons aan- en bekijken.
Zo kwamen wij op de tegenoverliggende hoek en verdwenen daar. Mijn doel was bereikt: Wij waren gezien !
De A.P.-C wist naam en adres van een persoon, die inlichtingen doorgaf aan de TNI. Stil omsingelden wij dat
huis. De politie ging er op mijn opdracht in en haalde de man, die lag te slapen, naar buiten. Op zeer barse toon
heb ik hem gezegd (Met vertaling door de A.P.-C) dat ik wist wat hij had gedaan. Dat als hij dat nog eens deed, ik
hem kwam halen en hij er dan niet zo goed vanaf zou komen en eindigde met: "En nu terug naar bed" en gaf
hem een trap onder zijn achterste. Stil gingen wij weer verder door de kampong en aan de rand in een droge
sloot legden wij een andere granaat, die wij bij de wegsweep hadden buit gemaakt, met een ontsteking van een
kwart minuut gingen wij terug naar de post. Achter ons klonk luid de knal van de ontploffing.
Later in de nacht kregen wij op de post mitrailleurvuur uit de verwachtte richting. De daar begraven granaat
werd op afstand tot ontploffing gebracht. Na die grote knal bleef het stil.
Zolang wij in PERAK bleven hebben wij nooit meer een aanval gehad.
Zo nu en dan liepen wij, heel rustig, hetzij overdag, hetzij ,'s nachts een patrouille door PERAK.
De volgende dag kwamen de emmers met
kalk en na de wegsweep werd het huis
gekalkt, ingehuurde koelies verhardden de
inrit en de staanplaatsen van de wagens. De
jongens versierden de rand van de tuin met
een "mozaïek" van een Humber en 1 - 3 - 2
RHvB. en terwijl de koelies bezig waren gaf ik
aan de beste schutters opdracht een paar
geweren, die bij de geweermaker waren
geweest, in te schieten en daarvoor te richten
op de porseleinen isolatiedoppen die aan de
palen langs de weg zaten en waar de draden
al lang van waren afgehaald om ze als
trekdraden te gebruiken. Om dat ze goede
schutters waren was praktisch elk schot raak.
De koelies stonden verbaasd te kijken en dat
was mijn bedoeling. Dit verhaal moest de
kampong in: "Er zit nu een stel Hollanders in PERAK, daar valt niet mee te spotten!"
Dit paste in mijn overall-visie, die ik ook aan de jongens had uitgelegd: "Er zijn zoveel tegenstanders, die kunnen
wij niet allemaal gevangen nemen of doodschieten. Wij moeten ze intimideren, bang maken en wegjagen. Als
het kan hun wapentuig afhandig maken. Dingen doen die ze niet verwachten. Zorgen, dat ze onzeker worden.
Zoveel mogelijk onze zwarte baret gaan dragen: “Dat zijn die huzaren, daar moet je voor uitkijken. Liever een
straatje om lopen!"
Van NGANDJOEK kwam het bericht, dat Dick met hernia was afgevoerd naar het Marine hospitaal in SOERABAJA.
Zij hadden daar op een buitenpost tijdens een aanval een gewonde moeten ophalen. Bij het onder vijandelijk
vuur stormen over een muur was Dick ongelukkig terecht gekomen en had zich een hernia gevallen. Hij is hierop
afgekeurd en twee maanden later gerepatrieerd.
Op een morgen tijdens de wegsweep stond ik boven op de kap van de 15CWT om zover mogelijk in het veld te
kunnen kijken of ik onraad zag. Opeens zie ik in de berm van de weg naast onze wagen een draad! Ik sprong
onmiddellijk in een soort automatische reactie van boven in de berm, roepend: "Vuur in het zijterrein !", sloeg
de draad met een slag om mijn hand en riep om de pionier. Ik verwachtte, dat er vanuit de verte aan de draad
getrokken zou worden maar dat bleef gelukkig uit. De pionier knipte vlug de draad door en kon toen weer zo'n
zware 20 cm granaat uitgraven. Mee naar huis !
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Ook herinner ik mij, dat ik zelf een stuk zijterrein wilde verkennen en een brenschutter schuin achter mij
meeliep. Er waren wat bosjes en zo'n 100 m. van de weg kom ik uit die bosjes op een pad en daar springt ineens
een kerel uit de bosjes aan de andere kant van het pad naar mij toe. Ik had mijn pistool in de hand en vuurde,
maar het pistool klemde en het schot ging niet af. Gelukkig kwam de brenschutter op dat moment ook het pad
op en schoot en tegelijk dook de vent weer de bosjes in!
Weg! Wij gingen over het pad naar de weg en de wagens en zetten de sweep voort.
Bij het wagenonderhoud hing er een stel om de Humber. De motorkap stond open en de chauffeur kwam naar
mij toe: "Luit U kunt toch zo goed tekenen" paaide" hij mij. De koppakking was lek. Zij hadden materiaal voor
een nieuwe pakking laten komen en de oude er uit gehaald. Dit was natuurlijk werk, dat niet op pelotons –
niveau gedaan mocht worden, maar minstens door de Eskadrons werkplaats maar dan was de wagen weer
dagen weg.
Ik heb de oude pakking op het nieuwe materiaal gelegd, de vorm overgetrokken en de nieuwe pakking
uitgesneden. Door de jongens gemonteerd en met een halve dag werk reed de Humber weer
Er moesten altijd patrouille- en dagrapporten worden gemaakt. Daarop moest o.a. ingevuld worden hoeveel
munitie er was verschoten en of en wat er was buitgemaakt. Uit rapporten van anderen had ik al gelezen, dat
men graag zijn buit opgaf, dat stond natuurlijk goed op zo'n rapport, maar die buit moest worden ingeleverd!
Op een patrouille, waarbij wij een groepje kerels uit een huis hadden zien vluchtten en wij natuurlijk meer
wilden weten, vonden wij in dat huis geweerkogels. Het was hetzelfde type, dat wij gebruikten in de bren en het
Lee Enfield geweer. Het waren er 40.000 stuks en uit 1945. Onze kogels waren uit 1941 en hadden 4 jaar langer
in vocht en warmte gelegen en wij hadden veel last van storingen.
Wij hebben deze aanvulling van onze voorraad dankbaar meegenomen en niet in het rapport als buit vermeld.
Wij gebruikten voortaan deze munitie en hoefden het "gebruik"niet meer zo nauwkeurig te registreren. Dat
registreren was echt iets van Nederlandse bureaucratie! Goed voor de schietbaan in Het Harde !
Na een wegsweep of patrouille waar het er flink aan toe was gegaan moesten wij de lege hulzen met schop en
bezem uit de wagens verwijderen!
Over munitie nog het volgende. Op een patrouille waarbij een weg moest worden vrij gemaakt en wij
uiteindelijk bij een kapotte brug niet verder konden, kregen wij behalve mitrailleur en geweervuur ook
mortiervuur. Een van de jongens zag de staart liggen van een ontplofte mortiergranaat en nam die mee. Later
zagen wij dat daarop stond USA 1948. Dus . . . .
De Hoge Hoed
Een andere buit waar wij veel plezier van hebben gehad was De Hoge Hoed (zie afb.).
Reeds in maart had ik, toen wij een werkplaats van een fabriek in POERWODADI hadden bezet, een
pantserwagen "gevonden". Het was een
pantserwagen van het KNIL van voor 1941. een
MARMON HERRINGTON MK III. Hij stond op
bokken, zonder wielen en er zat geen bewapening
in maar de motor leek nog compleet. Dit konden
wij niet aan onze neus voorbij laten gaan! Het
bleek, dat wij er reservewielen aan konden
schroeven. Het stuurde ook nog en voorzichtig
werd het apparaat op sleeptouw genomen en
afgeleverd bij onze eigen werkplaats. Natuurlijk
werd niet alles in het dagrapport vernoemd. Dat
luidde alleen: "Er bevond zich een carrosserie,
motor en onderstel van een voormalige KNIL
pantserwagen waarschijnlijk door de vijand
gebruikt en later onbruikbaar gemaakt."
Dat belette onze werkplaats niet hem weer bruikbaar te maken. Er is zelfs nog geprobeerd een tijdens de 2e pol.
actie buitgemaakte '50 mitrailleur in te plaatsen. Bij het testen voor hij werd ingebouwd bleek dit wapen sterk
naar boven-rechts weg te trekken en met geen mogelijkheid op het doel te houden. Het tweede en derde schot
lagen al veraf van het eerste. "Doe mij maar een steun voor een bren in de koepel" zei ik toen, want met een
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bren kon iedereen omgaan en daar hadden wij altijd munitie voor. ( Wij zeker ! En nog redelijk verse uit 1945
ook ! )
De wagen werd door de werkplaats prima in orde gemaakt, in de juiste kleur gespoten en met ons embleem en
de naam KERTOSONO van het eerste peloton afgeleverd. Deze pantserwagen stond niet in de boeken en was
boven de sterkte. Wij legden de bodem vol met zandzakken en hij werd bemand met een chauffeur en een
brenschutter in de koepel. De bemanning was rondom beveiligd. Vanaf dien werd hij gebruikt als eerste wagen
bij de wegsweep. 7 keer is er onder deze wagen een bom/mijn ontploft. Nooit is er iemand in gewond geraakt
en de wagen bracht het er zelf ook steeds zonder ernstige kleerscheuren van af.
De jongens doopten hem wegens zijn oudmodisch model liefkozend: "De Hoge Hoed".
Ook later in de MALANG periode deed hij nog dienst bij de busbegeleiding. Ik weet niet of hij ook is ingeleverd
samen met de andere pantserwagens toen wij deze na de soevereiniteitsoverdracht moesten inleveren voor
overdracht aan de TNI.
Nadat ik onder de Humber mijn
tweede bom had gehad was ik
toch wel bijgelovig – bang voor de
derde bom die ik onder de wagen
zou krijgen. Als wij 's morgens
wegreden, de doodstille weg op
kon ik niet nalaten daar aan te
denken. Die derde bom kwam
zonder iemand te verwonden en
zonder ernstige schade aan te
richten. Toen was ook mijn angst
voorbij. In deze zelfde periode
kwam overigens ook nog "Mijn"
vierde bom. Gelukkig kwamen wij ook toen alleen met de schrik vrij!
Bij grote tankvallen in de weg trommelden wij de bevolking op en zeiden, dat zij die gaten weer dicht moesten
maken. Het was duidelijk, dat zij ze ook gemaakt hadden al dan niet onder dwang van de tegenpartij. Wij konden
of wilden daar soms niet bij blijven en spraken af wanneer wij terug zouden komen om te controleren of het ook
werkelijk gebeurd was. Wanneer wij dan terugkwamen stond de bevolking er bij of ze trots waren op hun werk.
Wij zagen soms, dat het niet stevig genoeg was en reden ter illustratie met een 15CWT op het dicht gegooide
gat. Prompt zakte de wagen tot zijn assen weg en wij trokken dan met een andere wagen de weggezakte 15CWT
er weer uit. "Beter doen ! Veel meer
stenen er op !" zeiden wij dan en
maakten een nieuwe controleafspraak.
Soms troffen wij op de weg een
aantal pisangbladen, die tot punten
waren opgerold en als torentjes op
de weg stonden. Waarom ? Wat
betekende dit ?Je kon er niet
zomaar overheen rijden ! Er konden
mijnen onder liggen ! Voorzichtig
benaderen dus ! Dat kostte weer
tijd en dat zal waarschijnlijk ook de
bedoeling zijn geweest. Alle keren
dat ik ze tegenkwam waren het
onschuldige pisangbladen.Een keer
troffen wij ze ook aan tussen ons
kampement en de brug in PERAK
De brug van PERAK
en was er met krijt op de weg
geschreven. Daar stond "Toean
Blanda, Awas! Wees voorzichtig bij
de brug. Die is vannacht gesaboteerd maar dat is niet gedaan door de bevolking van deze kampong maar door
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de TNI die naar het N.O. weer zijn vertrokken.” Ik vond dit wel apart en dacht het te danken te hebben aan onze
nette behandeling van de bevolking. Latere berichten van onze inlichtingen dienst bevestigden dit verhaal. Die
berichten vermeldden trouwens ook, dat in het gebied waar ik met mijn halve peloton zat er zo'n 2000 à 3000
man vijandelijke troepen rondzwierf.
Het moet ook in deze periode in DJOMBANG/PERAK met het 1e pel. zijn geweest, dat, àls het is gebeurd, de
actie is geweest, die ik de actie BEAUNE wil noemen en waarover ik achterin een apart hoofdstuk toevoeg.
Er kwam bericht, dat wij ca. half juli overgeplaatst zouden worden naar het gebied van MALANG. Dit gebied was
bevrijd/bezet met de 1e Pol. Actie en was een stuk rustiger.
Wij zouden worden afgelost door het 2e peloton van het 2e Esk. dat tot nu toe in MALANG had gelegen. Ik
kende deze pelotonscommandant, Herman, van de SROC. Ik nam daarom contact met hem op en stelde voor de
overdracht zo te doen, dat hij eerst een week zijn halve peloton met zijn beste wachtmeester zou sturen en ik in
die week met het helft van mijn peloton naar MALANG zou komen. Wij konden dan elkaar onze werkzaamheden
uitleggen en de "Fijne kneepjes" vertellen. Na die week zou de andere helft van mijn peloton naar MALANG
komen en hij met zijn deel ook naar DJOMBANG / NGANDJOEK.
Zo gezegd, zo gedaan.
Toen mijn wachtmeester na die week ook in MALANG kwam vroeg ik hoe het gegaan was en hoorde, dat de
mannen van de aflossing zeer verbaasd waren, dat wij delen van de wegsweep en ook patrouilles te voet deden.
"Wij zijn Huzaren, die lopen niet! Die rijden!" Mijn wachtmeester had er een hard hoofd in en ik met hem. Later
hoorde ik, dat zij in het vak waar ik in bijna 4 maanden één man had verloren, wat heel erg is, zij in nog geen
maand tot de cease fire op 11 augustus 5 man verloren hebben. Was dat alleen pech?
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HET 1E PELOTON IN GONDANGLEGI
ca. 20 juli - eind augustus

Terugkomend van DJOMBANG moest ik mij eerst melden bij de esk. C. maj. Hollertt. Die lag met de
eskadronsstaf in LAWANG een plaatsje 10 a 15 km noord van MALANG. Het kampement daar bestond uit een
groot apartementen-complex, waar een rijke Chinese familie had gewoond. Er was zelfs een "Privé"zwembad,
waarover later.
Het gevangenentransport
Er was al direct een klus: en niet zo'n prettige. Er moesten 336 gevangenen overgebracht worden van een
interneringskamp in de buurt van MALANG naar een rehabilitatie kamp bij BANDJOEWANGI. de oorspronkelijke
order heb ik nog altijd
Ik wist dat er in '47, bij het vervoer per spoor, van een groep gevangen een groot aantal was omgekomen omdat
de begeleidende Mariniers te lang in de tropische hitte de goederenwagons gesloten hadden gehouden. Dit was
een rel geworden en de betreffende commandant, een 1e Luitenant van de Mariniers was hiervoor berecht en
gestraft.
Wat hing mij boven het hoofd ? Het was nog vòòr de cease fire. De weg van MALANG richting SOERABAJA was
nog lang niet veilig. De gepantserde begeleiding van het buskonvooi moest nog regelmatig een hinderlaag
opruimen of een beschieting afslaan.
Zou de TNI, die ongetwijfeld hiervan hadden gehoord, een heldendaad willen plegen en een "Bevrijdingsactie"op
touw zetten ?
Als mijn colonne door het minste of geringste opgehouden werd konden die kerels van de vrachtwagens
springen en het veld in rennen. Wat moest ik dan ?
Schieten ? Dan zouden er vele doden en gewonden vallen en zou een groot aantal ontkomen. Niet schieten, dan
zouden ze bijna allemaal verdwijnen.
Heer Bommel zou zeggen: "Tom Poes, verzin een list! "
Wie mij kent weet, dat als ik meer pantserwagens had dan de twee, die ik moest inzetten ik er ook meer
meenam. Een Lynx en drie 15CWT's. met overeenkomstige eigen"bemanning". Kerels, die ik kende en die mij
kenden.
Ik besprak vooraf met de directeur van het interneringskamp en met de deelnemende militairen (De 30
infanteristen waren KNIL militairen) mijn plan.
En met bespreken bedoel ik altijd bespreken en niet alleen orders geven. De deelnemers kregen gelegenheid om
vragen te stellen en ideeën naar voren te brengen en dat eventueel aangepaste plan was dan ook HET plan!
De basis van het plan was. “De colonne moet niet stoppen”. De gedetineerden moeten niet opstaan en van de
wagens springen zonder uitdrukkelijke opdracht en te allen tijde onder bewaking blijven. Hiervoor is nodig dat zij
goed behandeld worden, strikte en duidelijke opdrachten krijgen en ontzag hebben voor ons.
De Huzaren moesten hun zwarte baretten op en stofbrillen op het voorhoofd. Verder moesten zij hun grijze
regenjacks met stoffen, zwarte kraag aan om er stoer maar gedisciplineerd uit te zien.
Ik had de directeur van het kamp verzocht de hele groep een kwartier voor vertrek (4,30 u) aan te laten treden
op de apèlplaats.
De kampcommandant en ik stelden ons midden voor die groep op met links en rechts naast ons een Huzaar met
Bren.
Ik heb de groep toegesproken in het Nederlands, dat zin voor zin werd vertaald door de directeur. Ik legde ze uit
wat er ging gebeuren, dat ze in groepen verdeeld op de vrachtwagens moesten gaan zitten. De eersten tegen de
cabine met gespreide benen en de volgenden daar tussen tot de wagen driekwart vol was. Zij mochten niet op
de hurken zitten,( waar inlanders zo goed in zijn,) en moesten zo blijven zitten, wat er ook gebeurde tot hun
anders werd gezegd door de bewaking. De dertig KNIL mensen verdeelde ik over de vrachtwagens. Die zaten in
de achterste hoeken en ik vertelde de gedetineerden, dat die opdracht hadden als men ongeoorloofd opstond,
onmiddellijk te schieten.
Toen stuurde ik de Lynx en een 15CWT de weg op om een kwartier voor ons uit de weg te verkennen en zo
nodig vrij te maken. Inmiddels werden de vrachtwagens beklommen, gekeken of alles "goed" zat en gingen wij
op weg met een 15CWT vóór en een achter.
Het was donker toen wij weggingen en langzaamaan werd het licht. Op een bepaald punt splitste zich de weg en
kwam 10/15 km verder weer bijeen. Ik had voor een bepaald deel ( Het linker meen ik ) gekozen. Alles verliep als
een fluitje. Zonder problemen kwamen wij aan in BANGIL en ik kon de "heren" overdragen.
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Met een zucht van verlichting en totaal ontspannen reed met ik mijn kerels terug naar MALANG.
Later hoorde ik, dat de busbegeleiding, die die ochtend van noord naar zuid dat andere wegdeel had genomen
daar onder vuur was komen te liggen!
Kort hierna werd ik met het 1e pel. doorgestuurd naar GONDANGLEGI, een kleine plaats 20 km zuid van Malang,
waar als kampement twee huizen voor ons klaar stonden.
Wij kwamen daar weer aan met bergen barang ( \bagage ).
Wij kregen weer dezelfde soort van taken.
Begeleidingen van transporten, rijdende patrouilles
e.d. Voor ons was het een verademing want het
gevaren risico was vele malen minder. Een dagelijkse
wegsweep, die wij kenden was nu hooguit een rit van
1 wagen. Wegen vrij maken van wegversperringen en
tankvallen met hinderlagen kwam hier niet voor.
Nieuw was de begeleiding van een bus. Openbaar
vervoer. Dat, dat hier bestond zegt alles. Er ging dan
een pantserwagen voorop, daarachter de bus en
daarachter een hele rij van particuliere auto's en
vrachtwagens, die het te link vonden om zonder
begeleiding te rijden.
Er viel wel eens een schot en zonder begeleiding was
men waarschijnlijk wel aangehouden, beroofd,
ontvoerd of vermoord.
Toch moesten ook wij oplettend blijven.
Wij deden aan sport maar ik liet ook de militaire
training niet achterwege.
De locale kantine werd opgeknapt, waarbij ik diverse
muurschilderingen maakte.
Er was meer tijd om te schrijven naar de gelieven. Zelf
tekende ik natuurlijk ook meer. Ik maakte een cursus
voor wachtmeester voor een korporaal, die voor
bevordering in aanmerking kwam en gaf hem les.
Soms moest ik naar LAWANG dan ging ik met de Lynx.
Ik wilde nu ook wel eens rijden leren en de chauffeur
wilde mij wel les geven. Mijn eerste rit in Indië was
dus van GONDANGLEGI naar LAWANG . 60 km heen en
weer. Alles ging goed tot ik op de terugweg bij
KEPANDJEN een haakse bocht moest maken om
linksaf via een smalle brug de zijweg naar
GONANGLEGI in te slaan. Mijn snelheid was te hoog
en op de brug zwaaide de staart van de Lynx naar
rechts en duwde het muurtje van de brug er af. Als
reactie daarop trok ik het stuur naar rechts maar te
sterk zodat de lynx de berm inschoot waar ik hem met
een ruk aan het stuur gelukkig weer uit kon halen.
Danig geschrokken stond ik midden op de weg stil. Ik
moet er niet aan denken, wat er gebeurd had kunnen

Van boven naar beneden: mijn woonkamer in Gondanglegi,
kantine met wandschilderingen, de kadercursus.

zijn als wij ondersteboven in de sloot langs de weg terecht gekomen waren! Hadden wij er dan nog uit gekund?
Ik was helemaal bereid om het stuur weer aan de echte chauffeur over te dragen en zei "Rij jij maar verder."
Maar deze vond, dat ik juist nu de rit zelf af moest maken. Stalen zenuwen die Lynx-chauffeurs!
In de besprekingen "Op hoog niveau" was inmiddels overeengekomen dat er een cease fire zou komen en wel
op 11 augustus om 01.00 uur.
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Intussen bleven wij alert. Wij vervoerden militaire bandjes, die op diverse plaatsen uitvoeringen gaven. Wij
deden veel aan volley-bal. Dit was erg populair omdat een groot effen voetbalveld zelden aanwezig was en een
volleybalveldje gauw georganiseerd. Wij vormden een eigen pelotonsteam waarmee wij op tournee gingen naar
nabijgelegen eenheden.
Op een dag, het moet in de buurt van 11 augustus zijn geweest, gingen wij met het team en een paar
supporters, waaronder ik, met een 15CWT en een vrachtauto voor een toernooidag naar WLINGI ca. 50 km.
Het toernooi verliep gunstig voor de Huzaren, maar om een uur of vijf riep de commandant van WLINGI mij bij
zich.
In WLINGI lag een compagnie infanterie, ca. 150 man met ondersteuning van een afdeling brencarriers.
De commandant liet mij een brief lezen, die hij van onze tegenpartij had gekregen. Naast een propagandascheldpartij stond hier in de bedreiging, dat die nacht WLINGI zou worden aangevallen door een grote afdeling
vrijheidsstrijders, die alle Belanda's wel eens een kopje kleiner zouden maken.
Deze commandant nam dit heel ernstig op en vond de situatie hoogst kritiek. Hij gaf mij opdracht om ter
versterking van WLINGI een deel van mijn pantserwagens uit GONDANGLEGI te gaan halen.
Dacht hij er niet bij, dat als er zo'n sterke concentratie van vijandelijke eenheden om WLINGI zat het best
mogelijk was om met een 15CWT en 4 of 5 man in een hinderlaag te lopen en uitgeschakeld te worden? (Dat
contact via radio/telefoon niet mogelijk was moge duidelijk zijn.)
Zo omzichtig mogelijk de donkere, stille, vaak holle weg naar GONANGLEGI gereden. Daar aangekomen was het
al laat in de avond. Orders gegeven en met 20 minuten waren wij weer op weg. nu met 3 pantserwagens en 12
of 15 man. In WLINGI aangekomen troffen wij de hele compagnie nog heelhuids aan!
Onze jongens, die achtergebleven waren, hadden intussen slaapplaatsen georganiseerd. En met een afspraak,
dat wij een seintje zouden krijgen als er wat gebeurde gingen wij pitten. Gelukkig konden de infanteristen zelf
wachtlopen !
Er werd wel wat geschoten die nacht, maar er gebeurde niets ernstigs. De volgende dag tegen de commandant
gezegd, dat wij maar eens gingen kijken waar al die vrijheidsstrijders dan wel waren. Dus reden wij met onze
drie Pw's naar het Noorden langs een kali, want in die richting moesten de schurken zitten.
En inderdaad, in de buurt van een spoorbrug kregen wij vuurcontact. D.w.z. zij begonnen op ons te schieten. De
Lynx (voorste wagen) bleef staan en begon terug te schieten de tweede wagen reed door en nam het vuren
over. De stormers sprongen uit de derde wagen en gingen langs de berm, vurend met twee brens, vooruit en
toen begonnen ze al te verdwijnen. Op dat moment hoorden wij achter ons lawaai. Daar kwamen drie
brencarriers aan om ons te helpen.
Men had ons weg zien rijden en even daarna schieten gehoord en er werd in de stad gezegd, dat de Huzaren in
nood waren!
Met dank liet ik de brencarriers achter en vervolgde met onze rijdende patrouille nog een paar kilometer
dezelfde weg. Toen niemand ons een strobreed in de weg bleek te leggen zijn wij omgekeerd en gaan ontbijten.
Na de koffie zijn wij naar huis gereden, het "belegerde" WLINGI achter ons latend.
Nu weet ik, dat er in die laatste maand voor de cease fire zou ingaan diverse ondercommandanten van TNIgroeperingen waren, die vonden dat er eerst nog een grote overwinning behaald moest worden. Nog even laten
zien, dat zij die Hollanders ook militair aan konden! Misschien was er bij WLINGI ook zo'n groep, die tegen de
bevelen van Nasoetion handelde.
In SOLO begon vier dagen voor de cease fire een heuse aanval op die stad met meer dan 2000 man T.N.I
troepen. Men heeft daar de handen vol aan gehad met diverse compagnieën infanterie, het 4e Eskadron H.v.B.
een afdeling v.h. 7e Eskadron Vechtwagens (Stuarttanks) een afdeling Veldartillerie en vanaf de tweede dag
aangevoerde eenheden van het R.S.T. (Korps Speciale Troepen). Deze laatsten hebben nog een kampong
gezuiverd met de blanke klewang.
Of dat nou nodig was ? Was dit ZINVOL GEWELD ?.
Ook werden er vliegtuigen ingezet.
Aan Nederlandse zijde waren enkele gesneuvelden te betreuren en een aantal gewonden. Een eenheid inlandse
militairen: Ondernemingswacht of zo ( Geen KNIL.) liep over. Aan de andere zijde en vooral onder de bevolking
vielen honderden doden en gewonden en waren straten in puinhopen veranderd. En verder was de TNI
gedwongen zich weer uit SOLO terug te trekken.
( Zie: " Het laatste grote gevecht in Indië " van Frans C. Hazekamp )
Van het R.S.T. zijn er meer acties bekend waar je op het zachtst gezegd grote vraagtekens bij kunt zetten, net als
het geval waarbij de mariniers als bewaking fungeerden van een trein gevangenen en deze te lang in de hitte
opgesloten gehouden hadden waardoor een groot aantal gevangenen is omgekomen.
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Deze gebeurtenissen worden vaak genoemd en de hele Nederlandse strijdmacht aangewreven.
Lang niet alle groepen en bendes
zouden zich overigens aan de cease
fire gaan houden, zoals ook een van
mijn wachtmeesters ondervond.
Op een patrouille na 11 augustus
reed hij met zijn 15CWT op een
mijn. Hij zat op de bodem van de
wagen met gespreide benen. De
mijn was niet zwaar geweest.
Niemand gewond. De wagen reed
nog. Maar er zat wel een gat in de
bodem van 4cm. doorsnede. Een
scherf was precies tussen zijn
benen door geslagen. Een attent
beschermengeltje op een heel
bijzondere plaats.

de laatste mijn

Na ongeveer een maand werd ik "beroepen" in MALANG: terug naar de mortieren.
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MALANG, TERUG BIJ DE MORTIEREN
Eind augustus 1948 - eind januari 1949

Het zal eind Augustus - begin september zijn geweest, dat ik
van maj. Hollertt instructie kreeg weer het commando op mij
te nemen van het mortierpeloton.
Het mortierpeloton lag in MALANG in een èchte kazerne, waar
ik ook verantwoordelijk voor was met inventarislijsten die ik
tekenen moest en de hele rataplan erbij. Ik heb die lijsten goed
bewaard en toen ik vertrok gekopieerd en laten tekenen door
mijn opvolger. Ook kreeg ik korte tijd later een peloton
toegevoegd van het 8e Eskadron Vechtwagens met Stuarttanks
want ik was tegelijkertijd gebombardeerd tot
Pantsercommandant MALANG.
De legering van het peloton in deze vooroorlogse KNIL-kazerne
was goed. Grote ruime zalen, bedoeld voor KNIL militairen met
hun gezinnen en aparte verblijven voor de onderofficieren,
eet- en wachtlokalen, kantine, mandi-gelegenheid etc. De
beste legering die ik in Indië heb gezien.
Ook hier was de dienst niet zwaar. Het wachtlopen kon
verdeeld worden over een groot aantal mensen dus men was
niet al te vaak aan de beurt.
Ook hier bus begeleiding en rijdende patrouilles en paraat
blijven!
Stuarttank

Stuart tank

kazernecommandant

Voor de officieren waren er naast het terrein van de
kazerne een rij woningen waar 4 tot zes officieren konden
worden gehuisvest + baboe en nieuwe luxe: de djongos.
Dat betekent letterlijk jongen en was een manusje-van-alles
voor wat de baboes niet deden. Hij zorgde b.v. voor
mandiwater sneed het gras etc.
Omdat ik toen de enige Huzarenofficier in MALANG was
moest ik onderdak zoeken bij anderen. Een groep
Plaatselijke Genie bood mij gastvrijheid.
Dit waren mannen van mijn leeftijd, die een HTS
bouwkunde hadden gedaan, een (simpele) primary training
kregen, de vaandrigknop op de revers en naar Indië werden
gestuurd om daar in de grotere plaatsen als BATAVIA,
BANDOENG, SEMARANG, SOERABAJA en MALANG een
Gebouwendienst te vormen voor militaire- en misschien
ook overheidsgebouwen. In SOERABAJA stond aan het

hoofd een échte Genist.
Deze mensen niet te verwisselen met de Veldgenie. Dat waren zeker ook prima peren, maar die wisten van de
hoed en de rand!
Ik heb een goede band opgebouwd met deze mannen en een prettige tijd gehad
Overdag ging ik naar de kazerne, waar de wachtmeesters en korporaals het meeste werk al hadden gedaan. Ik
moest eens naar de Staf en aan het eind van de dag ging ik naar mijn huis.
Het ging wel erg op kazernedienst in Holland lijken!
Er moest wel wat gebeuren om de goede geest er in te houden. Ieder dacht: "Wat doen wij hier nog?" Het was
duidelijk, dat binnenkort de soevereiniteit zou worden overgedragen aan de Republiek van Soekarno. Wij
waren:" Persona non grata." en zaten alleen nog maar te wachten op de boot naar huis. Maar wij zaten wel in
een overgangsfase. Wij hadden nog taken te vervullen. In de "Nederlandse"gebieden waren wij nog
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verantwoordelijk voor orde en rust.
Er kwamen meer contacten met de TNI en tegen december vestigden zij zich zelfs in MALANG.
In deze overgangsperiode zouden, naar ik vreesde, nog vreemde dingen kunnen gebeuren.
Ik hield de jongens daarom voor, dat zij tot aan het einde militair moesten blijven. Fit, alert en klaar voor elke
inzet. Dat kon van alles zijn; van parade lopen tot weer volop in actie te gaan.
Ik regelde daarom, dat naast de begeleidings- en bewakingsdiensten die gedaan moesten worden er 's morgens
gewoon dienst gedaan moest worden. D.w.z. trainingen en exerceren en ik ben er trots op, dat die kerels, na
alles wat ze hadden meegemaakt, het deden!
's Middags was dan vrij voor sport, zwembad in MALANG, of de stad in gaan. Daarvoor zette ik dan ook ons
eigen vervoer in.
Het leven werd weer wat socialer. Thuis had ik leuke contacten met de mensen van de plaatselijke genie. 's
Zondags na de Mis in de Kathedraal van MALANG was er om een uur een borrel in de grote officiersmess in
MALANG. Daar gingen de meesten wel naar toe en er kwamen ook nogal wat dames uit de MALANGSE burgerij.
In MALANG woonden veel Nederlanders van bedrijven in de stad maar ook van de buitenplaatsen waar zij nu
niet konden wonen.
Wij gingen eens naar de film. 's Avonds hadden wij soms een eigen borreluurtje op de veranda van ons huis. Wij
riepen dan een satémannetje, die met zijn aan een pikolan hangende kastjes met houtskoolstoofje en schaaltjes
vlees en sausjes voor ons ging zitten en ons van het gewenst voorzag: "saté ajam, saté babi, saté gambing"
Later in de tijd van de voorbereidingen voor de KERMIS kwam er nog een collega van het Esk. bij ons slapen. Hij
had een Nederlands vriendinnetje, dochter van een planter, dat hem vaak kwam bezoeken. Een keer zijn hij en
ik uitgenodigd bij haar ouders en daar werd een rijsttafel geserveerd zoals ik nog nooit had beleefd. De aantallen
gerechtjes waren niet te tellen en allemaal even mooi en lekker. Haar moeder was met haar kokkie dan ook
twee dagen daarvoor bezig geweest.
En dan te bedenken, dat er natuurlijk ook genoeg naar Indië zijn gegaan en altijd zo'n leventje hebben gehad in
een van de grote steden!
Wij moesten ook wel 's nachts patrouilles rijden o.a. naar een post, die hoog in de bergen lag. Nu lag MALANG
zelf al op zo'n 500 m. hoogte, wat het klimaat aangenaam Zuid Frans maakte. Als je hoger ging werd het 's
nachts koud. Als wij naar deze post moesten rijden leenden wij van iedereen zoveel mogelijk truien en jacks
want dan kon het in zo'n pantserwagen lelijk tochten. Er stond daar zelfs een keer ijs op de mandiwaterbak.
Boven LAWANG lag een plantage: WONOSARI, 1100m.
hoog. Deze plantage werkte weer en beschikte over een
ondernemingswacht. Die ondernemingswachten
werden gevormd uit Javanen, die een wapen en een
opleidingkje kregen, Als commandant werd dan vaak
een afzwaaiende militair, die in Indië wilde blijven,
ingehuurd. Daar ging niet altijd voldoende afschrikking
van uit om rampokkers op afstand te houden, die
kwamen aanvallen, al was het maar om de bewapening
Voor WONOSARI had majoor Hollertt uitgevonden, dat
dit een roulerend "vakantiekamp" kon zijn voor zijn
Huzaren. Vijf man mochten daar dan een week naar toe.
Wat patrouille lopen, verder rust, in de zon zitten,
Theeplantage Wonosari
toepen of zwikken en wat dies meer zij, maar boven al
natuurlijk: "ZWIJNTJES JAGEN"'.
De plaatselijke bevolking had veel last van een overschot aan wilde zwijnen, dat tegen het vallen van de
duisternis uit de ravijnen omhoog kwam naar de maisvelden en daar een orgie aanrichtten. De heren Huzaren
werden dus verzocht op jacht te gaan. Dat was wel nodig ook, want behalve brood en rijst en wat bladgroenten
kwam er niet veel lekkers aan proviand naar boven.
Na langere tijd vond de majoor, dat ik ook wel eens een uitje mocht hebben en ben ik drie dagen naar boven
gegaan. Dat waren leuke dagen!
Dat begon al met de rit naar boven. Ik werd afgehaald door een inlandse chauffeur van het bedrijf met een Ford
type 1947. Dat was al een luxe op zich.
De man reed op zijn blote voeten, wat voor mij toen opvallend was. Over kronkelende zandweggetjes ging het
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naar boven naar het bedrijf. Een paar grote loodsen, waar ik nog een tekening van heb gemaakt, en rondom een
open terrein een aantal hutachtige woningen. In een daarvan verbleven de Huzaren.
Ook ik heb toen zo'n zwijntjesjacht meegemaakt. Wij liepen kort voor het donker over een pad langs het ravijn
en langs hoog gewas. Ieder een geweer in de aanslag. Op een bepaald moment kom ik om een hoek van het pad
en tegelijk komt kort voor mij een wild varken uit het gewas. Ik weet niet wie harder schrok, maar hij buitelde
ondersteboven in een stofwolk waar alleen zijn vier poten boven uit staken en verdween in het maisveld. Een
van de anderen had meer geluk of jagersmentaliteit en schoot ons maal.
Met de poten over een stok gebonden terug naar de onderneming. Daar is hij ( of zij ) geslacht en gevild door de
mensen van de ondernemingswacht.
Maar ik zal die avond wel een ander beest hebben gegeten want dit zal wel eerst hebben moeten besterven.
Er was een chauffeur, die op zijn jacht met het eerste schot het beest alleen verwondde. Het zwijn kwam op
hem af. Die huzaar had gelukkig nog een tweede schot, waarmee het beest werd gedood.
Maar ik was ook pantsercommandant van MALANG met mijn mortierpeloton en versterking van een aantal
tanks.
Van de stadscommandant had ik opdracht om altijd een sectie voor uitrukken gereed te hebben. Als er dan
onraad in de stad was, moest die sectie MET een tank uitrukken. Er werd dus geschoten en wij startten de
motoren en omdat wij op een heuvel aan de rand van de stad stonden kon je dat overal horen. Wij reden uit en
vingen nooit wat, want men had allang die tank gehoord en het hazenpad opgezocht.
De jongens van Vechtwagens hadden mij overtuigd, dat zo'n tankmotor eigenlijk een kwartier moest
warmdraaien voor het wegrijden om geen schade op te lopen. En als het niet echt dringend leek (Wat nooit 's
nachts is gebeurd.) gaf ik ze ook die tijd.
Dat wij nooit iemand konden betrappen maakte het voor mij zinloos. Ik heb daarom de stadscommandant bijna
gesmeekt of wij er niet zonder tank met een ongepantserde 3/4 tonner op af mochten gaan. Dan hoorden ze
ons niet aankomen en konden wij ze in het nekvel pakken.
De commandant bleef onverbiddelijk. Het moest met een tank !
Nu denk ik, dat hij toen wijzer was dan ik en eigenlijk werkte volgens mijn eigen principes: Ze bang maken en
wegjagen. Had ik ze betrapt, dan had dat gevangen gegeven of erger nog doden en gewonden. Allemaal zo'n
gedoe!
Op een moment kreeg ik een bericht, dat twee jongens van het peloton door de A.P. waren aangehouden met
hun geweer op een vrachtwagen met ongebanderolleerde cigaretten. Dat was linke soep. Hartstikke stom van
die kerels en streng verboden! Maar ja, er was hen vast een mooi bedrag beloofd als zij "De lading wilden
dekken". Maar met de reis in zicht hier de bak in draaien en voor hoe lang ? In de moeilijke maanden waren zij
ook trouwe Huzaren gebleken. Ik met spoed er heen en overdonderde de A.P. : Dat die twee Nederlandse
militairen onder mijn jurisdictie vielen en ik ze onmiddellijk meenam en, dat hen een zware straf te wachten
stond. De twee "Verdwaalde schapen" achter in de auto en naar de kazerne. Daar heb ik ze een zware preek
gegeven en een behoorlijke rij aan straffen, die binnen mijn bevoegdheid vielen zoals zware diensten, zich
regelmatig melden bij de wachtcommandant en een uitgaansverbod. An de Esk. C. heb ik het maar niet gemeld,
want het feit op zich viel natuurlijk buiten mijn bevoegdheid en hij had of strengere straffen moeten opleggen
met overplaatsing en vertraging van repatriëring of het naar een nog weer hoger echelon doorsturen met
inschakeling van MP etc.
Nu bleven zij bij de troep en gingen daarmee naar Holland terug. (Ik zou eerlijk niet meer weten wie het waren,
maar de gebeurtenis is er ook een die ik nooit vergeet.)
Ook ben ik zelf wel eens omzichtig, via via gepolst of ik er wat voor zou voelen mooi bij te verdienen door op een
patrouillerit drugs mee te nemen in mijn pantserwagen. Onmiddellijk afgekapt!
's Zondags gingen wij een enkele keer naar LAWANG naar de Esk. staf in hun mooie Chinese complex om daar in
het zwembad te zwemmen en te smullen van een barbecue ( Een keer met op WONOSARI geschoten reebout )
Er gingen dan altijd graag een paar verpleegsters uit MALANG mee en zo werd het toch nog gezellig. Dan was er
tijd om eens op je gemak met de commandant en met collega's te praten.
Omdat het nog niet zo vredig was als het soms leek liep er altijd een patrouille met Bren- en stengun rond het
zwembad. Hollertt moest er natuurlijk niet aan denken, dat er een schietpartij zou komen tussen al die
zwemmende en zonnebadende mensen. Beelden voor een horrorfilm.
Vanaf 18.00 u waren ook de wachtposten rond het kamp bezet.
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Kermis - Huzarensla - in MALANG
In LAWANG was het al besproken en op zo'n zondag
hoorde ik het voor het eerst: Ons Eskadron zou een kermis
gaan bouwen in MALANG.
Er was een commissie gevormd om te onderzoeken of en
hoe wij een gedenkboek konden maken over de tijd van:
"ONS ESKADRON".
Een heel verslag hiervan is terug te vinden in de uitgave
van "ONS ESKADRON" van 1951.
Deze commissie kwam er al snel achter dat de benodigde
som verre de opbrengsten van Kadi en kantine overtrof.
Met brainstorming kwam men op het idee om in MALANG
een meerdaagse Hollandse kermis te bouwen voor de hele
flyers
bevolking. Taken werden verdeeld. Aan het hoofd van
deze kermis stond de collega, die toen in MALANG bij mij
in huis kwam wonen (Die, met die mooie vriendin, dochter van een planter). En ik was toch al in MALANG en: Ik
kon tekenen, dus werd mij de P.R. toevertrouwd. Dat kon ik er wel bij doen ! En dat was ook zo.
Iedereen ging enthousiast aan de slag en het was een mooi middel om de mannen bezig te houden. Vooral de
technische lui hebben veel werk verzet en verrichtten zo nu en dan een wondertje. Maar ook de koks hadden
hun voorbereidingen voor de hapjes bij de dansvloer en de oliebollentent, die uiteindelijk het meeste geld op
zou brengen!
Voor het paleis van de Regent was een grote aloon ( grasveld) en die mocht worden gebruikt.
Daar werd gesleept met kabels, dingen gelast en dingen opgericht maar daar was nog een periode aan vooraf
gegaan van het over heel Oost Java bietsen van bruikbare zaken en onderdelen.
Mijn taak vervulde ik door het tekenen en plaatsen van
reclamebiljetten en het verspreiden door de stad van
gedrukte, door mij getekende flyers. Dit gebeurde onder
meer door twee huzaren in een jeep met aanhanger
waarop een stellage met reclameborden was gemonteerd
en een scheepsbel, die op een van de Humbers had
gezeten. Zij reden steeds bellend door de stad en deelden
de flyers uit.
Op 12 november opende het feest en ondanks het slechte
weer was er toch al aardig veel belangstelling. Toen kwam
er opeens het bericht door, dat een van onze
wachtmeesters die avond op straat was vermoord. De
dader werd gepakt. Het was een jonge knul, waarschijnlijk
van zo'n rampokbende, die zei op deze manier wapens te
verzamelen om te verkopen en later daarmee zijn studie te kunnen betalen.
Grotere domper, dan het bericht van de dood van de wachtmeester hadden wij niet kunnen krijgen, De Kermis
werd onmiddellijk gesloten.
De volgende dag was de begrafenis. Daarna werd besloten op 14, 15 en 16 november de kermis voort te zetten
en ik reed 's maandags weer met de jeep met borden met de nieuwe data. Het was moeilijk die maandagavond
om er weer in te komen, maar ook door het publiek, dat zeer enthousiast was - Zoiets was onbekend in MALANG
en heel iets anders dan een Pasar Malam - kwamen ook de jongens toch weer in de sfeer en al met al zijn die
dagen nog een groot succes geworden en werd ruimschoots het benodigde bedrag opgebracht.
Een dag voor het begin van de kermis legde maj. Hollertt het commando neer. Hij was overgeplaatst naar de
Hogere Krijgsschool in Nederland voor verdere opleiding. Hij heeft het nog tot Brig. Generaal gebracht. Zijn
opvolger was Ritmeester S.
Oproer in de stad
Op een ochtend kreeg ik plotseling een bericht: "Oproer in de stad. Uitrukken en de rust herstellen!"
De avond er voor hadden twee "Vrijheidsstrijders" bij de KNIL-kazerne de wachtpost zo staan pesten en sarren,
dat hij ze beiden had doodgeschoten.
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Nu was er opstand in de stad grote massa's bewogen zich door de straten, er zou al gerampokt worden. Het
centrum van de ongeregeldheden was op de aloon-aloon, het plein
voor de grote Moskee - - - en of de Pantsercommandant dat maar
even wilde oplossen. Ik riep mijn mannen bijeen en maakte snel een
plan.
Wij zouden ons primair richten op de aloon-aloon. In verschillende
groepen zouden wij tegelijkertijd naar de vier hoeken van het grote
veld rijden en ons met een of twee voertuigen per hoek opstellen.
Daar zou ik beslissen hoe verder te handelen. Ik reed met mijn 15CWT,
met achter mij een Stuart tank, die volgens mijn opdracht zijn sirene
liet loeien. Het was een mooi gezicht om te zien hoe die jongens
achter ons aan scheurden om ons bij te houden, met de tracks
slippend door de bochten. Zij hadden duidelijk plezier in deze rit.
Ik had de weg genomen via de hoofdstraat. Daar zag ik een 20 tal
Hollandse jongens, infanterie, onder leiding van hun commandant
goed optreden.
Zij vormden een lijn en hielden de kolf van hun geweer voor zich uit,
waarbij de menigte eigenlijk al wegstoof voor dat ze door de kolf van
een geweer geraakt konden worden. De straat was bezaaid met
slippers en sandalen, achtergelaten door de "oproerlingen".
Na een kort gesprek met de commandant van deze groep ( Hij vond en
ik dacht het ook, dat hij het wel redde.) gingen wij door naar de aloonaloon.
Toen ik daar op een van de hoeken aankwam met achter mij de tank
en zijn sirene, waren en kwamen de andere wagens min of meer
gelijktijdig op de andere hoeken.
Het plein was één grote mensenmassa, stil geworden door het aanstormend lawaai. Iedereen keek naar de
pantservoertuigen. Mensen begonnen aan de zijkant te verdwijnen en toen uit de wagens groepjes huzaren zich
naast elkaar opstelden en er een koepel naar de menigte
draaide, smolt de menigte nog sneller. Wij lieten dat rustig
begaan, tot er een kleine groep overbleef rondom de dragers
van de kisten.
Ik liet de posten op de vier hoeken staan en ben met een
huzaar naar deze groep gelopen en gezegd, dat ik wilde
praten. Zij wilden de begrafenis voortzetten en ik sprak met
hen af, dat dat kon onder bepaalde condities. De
begraafplaats lag een kleine 2 km vanaf dit plein en was te
bereiken via een tweebaansweg met een afwatering aan de
linkerzijde. Over de afwatering lagen bruggen die voerden
naar de Europese wijk van MALANG. Bij elke brug poseerde ik
een pantserwagen.
De leiding van de begrafenis moest er voor zorgen, dat alles
ordelijk zou verlopen, ook in de lange stoet volgelingen. Zij mochten voor de stoet de rechterkant van de weg
gebruiken. Op de linkerhelft zou ik, rustig maar duidelijk, langzaam
langs de stoet heen en weer rijden. Bij enige verstoring in welke vorm
dan ook zou ik onmiddellijk een einde maken aan het geheel ! (Hoe wist
ik nog niet!)
Er werd druk overlegd en gediscussieerd. Toeschouwers en meelopers
kwamen rustig terug op het plein. Toen men zag, dat het rustig bleef
werden dat er weer steeds meer. De stoet zette zich in beweging, hield
zich keurig aan de rechtse helft van de weg en ik patrouilleerde rustig er
langs. De bemanning van de Lynx bij een van de bruggen vroeg mij:
"Luit, wat moeten wij doen als die menigte op ons af komt ?" ( Een heel
goede vraag. )
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"Waarschuwingsschoten over de hoofden en als dat niet helpt RIJDEN ! Op de menigte schieten wordt een
bloedbad en is geen oplossing. Rijd weg. Stop niet en ga naar het verzamelpunt !"
Het was gelukkig allemaal niet nodig. Alles verliep rustig en na afloop van de plechtigheid waren er zelfs
verkopers van lekkernijen en bedjaks gekomen om te kijken of er wat te verdienen viel.
En zo werd het toch nog gezellig.
Een hand tot afscheid van de leiding van de begrafenis en afmelden bij de stadscommandant.
"Goed gedaan meneer van der Lee."
En . . . op 5 december vergat ook de goede Sint zijn
lieve kinderen in het verre Indië niet. Het werd bij
ons in het peloton gevierd met een cadeautje en
een grap en mooie gedichten. Mij was de goede
Sint ook niet vergeten en met een toepasselijk
gedicht schonk hij mij een aquareldoos. Ik gebruik
diezelfde doos nog steeds met veel plezier en met
verve!
Er werden hier en daar in de stad posten ingericht
en een kazerne ter beschikking gesteld van de TNI.
Op een ochtend had ik een aanvalsoefening
uitgezet met het peloton. Er was een brede straat,
waarlangs nog een hele rij verlaten huizen stond,
die bij de 1e politionele actie in 1947 vernield
waren. Met een stormgroep en twee 15CWT,s
zouden wij die straat inrijden, uit de rijdende auto's
springen en met bewapening over en door een
aantal woningen en tuinen zo snel mogelijk en
elkaar dekking gevend, oprukken tot aan een bepaald huis. Daarna vrij en af naar het zwembad.
De oefening verliep prima. De kerels hadden er nog zin in. Sprongen uit de wagens en stuiterden door het puin
en over de muren of zij een Japans mitrailleursnest moesten opruimen. Oke ! tot . . . .ik een telefoontje kreeg of
ik bij de stadscommandant wilde komen.
Deze had een klacht gehad van de TNI. Die bleek 50 meter verder een post te hebben ingericht en daar had men
gedacht dat dit voor hen het einde der tijden betekende!
Laat ik nou helemaal niet op de hoogte zijn geweest, dat daar een TNI eenheid zat!
Op mijn verdediging, dat ik een oefening had gehouden om mijn jongens fit te houden en alert als het ooit nodig
mocht zijn, kreeg ik het droge antwoord dat ik dat dan maar anders en op een
andere plaats moest doen.
"Bedankt kolonel ! " (Of welke rang hij gehad mag hebben.)
Op 20 december werd ik met twee van mijn collega's beëdigd. Dick was jammer
genoeg al met hernia terug naar Holland.
Het gebeurde op het vliegveld SINGOSARI bij MALANG. Op de enorme ruimte
van de startbanen stond het hele Eskadron in al zijn kracht en pracht opgesteld
en na de eedsaflegging was er een defilé.
Ook jammer, dat majoor Hollertt net naar Holland was vertrokken.
Na afloop konden wij het niet nalaten om even over die prachtige vlakke banen
te scheuren met de pantserwagen. Dat was wat anders dan de weg DJOMBANG
– KERTOSONO.
Langzaam kwam de dag van de soevereiniteitsoverdracht, 27 december 1949. Een paar dagen voor
Kerstmis kreeg ik bezoek van een Chinese meneer. Laten
we hem Li noemen. Hij zei dat hij wilde komen bedanken
voor de prettige bescherming van de bus in het
afgelopen jaar, en wat hij voor mij kon doen.

74

Ik zei hem, dat onze busbegeleiding over een paar dagen afgelopen zou zijn en hij beter kon gaan praten met
iemand van de Republiek, maar nee hij wilde toch zijn dankbaarheid tonen voor de afgelopen tijd. In dat geval
hoefde de heer Li voor mij persoonlijk niets te doen maar . . . een aardige rijsttafel met Kerstmis voor alle
huzaren, dat zou er wel ingaan!
En dat heeft hij gedaan! Een fantastische Chinese rijsttafel werd bezorgd met alles er op en er aan en zelfs een
compleet aan het spit geroosterd biggetje.
In die dagen was er ook bericht gekomen, dat de busbegeleiding gezamenlijk met de TNI moest worden
uitgevoerd met ingang van morgen.
Wat krijgen wij nou weer?
Ik ben met de 15 CWT, die die dag dienst had, meegereden naar de kazerne waar een afdeling TNI lag, stopte bij
de wacht en zei hem, dat ik de wachtcommandant moest spreken (en dat allemaal in het Maleis ja! ) Na wat
glazig kijken van de wacht en doorvragen van mij werd er een jongeman van mijn leeftijd opgetrommeld met de
rang van vaandrig. Het was net als ik een keurige vent. Ik zei hem, dat de opdracht was, dat vanaf heden de
busbegeleiding gezamenlijk moest gebeuren, dat zij die opdracht ook moesten hebben van hun leiding en dat ik
dus van hem 5 gewapende militairen moest hebben om die dag samen met mijn huzaren de bussen te
beveiligen. Hij dacht even na en plukte toen 5 militairen bij elkaar en gaf ze tot mijn grote verbazing met hun
geweer aan mij mee.
De wagencommandant gaf ik opdracht een paar straten verder te rijden en daar vertelde ik de TNI-ers, dat zij
hun wapens moesten inleveren bij de wagen-commandant en verder de hele dag niets hoefden te doen dan in
een hoek zitten en dan werden zij na de patrouilles weer keurig thuis afgeleverd.
Zo gezegd zo gedaan. "Prima verlopen !"zei de wagencommandant, toen hij zich bij mij afmeldde nadat hij de
TNI-ers had thuis gebracht.
Edoch . . even later de telefoon of meneer van der Lee even bij de stadscommandant wilde komen.
Hij had inmiddels van de TNI gehoord hoe ik de gevraagde samenwerking vorm had gegeven. Zo was het nou
ook weer niet bedoeld geweest, maar wij waren inmiddels geheel ontlast van de busbegeleiding. Het was nu de
algehele verantwoordelijkheid van de TNI.
"Dank U wel commandant."
"Dank U wel meneer van der Lee."
(In 2005 sprak ik met Eric Chinner, een vriend van mijn zwager, in ADELAIDE.
Eric vertelde dat hij in '49-'50 werkte als technicus op een bedrijf in OOST-JAVA. Wanneer zij naar MALANG
moesten (al was het maar voor de tandarts) reden zij graag mee in het konvooi begeleid door de huzaren.
Nooit verwacht nog ooit aan het andere eind van de wereld een oud beschermeling van mij te ontmoeten.)
"Hari soeperein." Zo noemden wij de 27e december,
de dag dat officieel de soevereiniteit overgedragen
werd aan de Republik Indonesia.
Ik weet niet meer of en wat voor festiviteiten er bij de
bevolking waren. Wij waren die dag geconsigneerd in
de kampementen. De bedienden hadden een vrije dag
en ik heb nog foto's waarop staat hoe wij ons
amuseerden, Kipassend saté grillend met een koude
Bokma in de hand.
Op een andere dag moesten de mortieren worden
ingeleverd. Ik zie ze nog staan, mooi opgepoetst keurig in een rij in de tangsi (kazerne)
Moeilijk èn moeilijk om uit te leggen aan de jongens en ik wist, dat eerstdaags de pantserwagens zouden volgen.
Moeilijk voor het moreel en de moraal, die naar mijn mening, mede door de hulp van het kader toch nog goed is
gebleven op een enkel zwart schaap na.
Zo gebeurde het, dat gerapporteerd werd, dat huzaar X niet op het avondappèl was verschenen. "Weten jullie
waar hij kan zitten?" Ja, dat wist men wel!
"Er heen dan!" En zo werd huzaar X uit een bedenkelijk adres in MALANG gehaald en kreeg straf voor het niet
verschijnen op appèl.
Was je dan zelf zo braaf? Eigenlijk wel en later heb ik wel eens gedacht: "Misschien wel een beetje te braaf!"
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Zo kom ik aan het eind van mijn tijd bij het 3e Eskadron. Omdat het Eskadron ruim een jaar eerder in Indië kwam
dan ik was ik niet aan de beurt om met hen samen te repatriëren. Een verzoek daartoe werd afgewezen. Er
moest dus een andere job voor mij worden gevonden en zo kreeg ik een overplaatsingsbevel naar de Militaire
Politie in SOERABAJA met ingang van 31 januari 1950.
Ik maakte bezwaar tegen deze overplaatsing. Niet tegen de overplaatsing zelf maar tegen overplaatsing naar
nou juist het onderdeel Militaire Politie.
Ik zag mij zelf niet samen met de Marechaussee politieagentje spelen en soldaten bekeuren en berispen e.d.
Maar dit bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard en dus moest ik afscheid nemen van de trouwe SOBATS en
“Wachten op de laatste boot.”
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SOERABAJA
31 januari - 15 juni 1950

M.P.
Op 31 januari meldde de tweede luitenant der huzaren Gerard
van der Lee zich dus op het kantoor van de afdeling Militaire
Politie te SOERABAJA.
De commandant van de afdeling, een kapitein ontving mij,
heette mij welkom en vertelde mij, dat mijn taak het
motortransport zou worden. Dat betrof het beheer van het
voertuigenpark en de dienstindeling van de voertuigen.
Als baret kon ik de zwarte huzaren baret blijven dragen ( ik
bleef huzaar ) maar verder droeg ik de witte uitmonstering van
de Marechaussee en de witte helm met M.P. er op en ook een
armband met M.P. Ook werd mij een witte jeep ter
beschikking gesteld, eveneens voorzien van de letters M.P.
Ik kon zelf mijn verblijf zoeken en inrichten. Natuurlijk was ik
welkom in de mess van de Marechaussee, maar iedere officier was daarin vrij.
Ik had al geregeld, dat ik terecht kon bij de mensen van de Plaatselijke Genie van SOERABAJA, vrienden van de
club in MALANG. Dit was voor mij prettig, maar eerlijk gezegd achteraf niet zo handig t.o.v. de Marechaussee
officieren.
's Morgens 6 uur op de kazerne tot 2 uur 's middags was de normale dagindeling en de meeste dagen waren hier
normaal. Dus vroeg met de jeep naar het bedrijf. Daar viel natuurlijk e.a. te regelen en patrouilles in te delen,
rapporten te verwerken, staat van auto's
controleren. Alles wat je je bij zo'n functie kunt
voorstellen .
Eigenlijk een luizenbaan. (Over het werk zal ik dan
ook maar niet te veel meer schrijven)
Om twee uur naar huis. Het werd dan bloedheet in
SOERABAJA. Mandiën of hier misschien zelfs wel
douchen. Ik denk, dat de Plaatselijke genie dat wel in
hun eigen mess geïnstalleerd zal hebben. Dan een
uurtje of zo naar bed. Er uit. Opfrissen en de avond
stond voor je!
Film; naar de chinees of de soos; naar de haven van
SOERABAJA; prachtig in de avond. E.e.a. met
vrienden en of vriendinnen. Het Marine Hospitaal
had verpleegsters genoeg! En er viel weer veel te
tekenen: De havens, de boten! Dit kon ik weer
pakken. De natuur en het binnenland lukte mij niet!
Wat een leven! En weer bedenk ik, wat een zware
tijd voor die jongens, die al hun jaren in de tropen zo
hebben moeten doorbrengen!
Natuurlijk ook tijd om te lezen en te schrijven. Lange
brieven naar de vriendin W in Den Haag, maar ook

Chinatown Soerabaja

naar een pen-friend in Londen. (Dat was al sinds ik op het gemeentehuis werkte) Daar waren twee brieven van
meisjes uit LONDEN aangekomen, gericht aan de burgemeester van Rotterdam, of hij niet voor een paar leuke
pen-friends voor de dames kon zorgen. Deze brieven kwamen op de afdeling Leerplicht met de vraag of twee
jonge ambtenaren die "taak" op zich wilden nemen. Enfin zo is het gekomen en de vraag om als ik terug was in
Holland naar Londen te komen werd steeds dringender. In ieder geval ze schreef leuk en trouw.
Bij de verpleegsters in Soerabaja was een R., die net even leuker was dan de andere verpleegsters en waar ik
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steeds regelmatiger mee uitging. Zij was afkomstig uit HAARLEM. Kennelijk hebben meisjes met een Haarlemse
achtergrond iets extra aantrekkelijks voor mij.
Daarnaast had ik officiële autorijles van een KNIL-sergeant. Per jeep door Soerabaja en vooral naar de Chinese
wijk. “In al die drukte, daar leer je het beste rijden”. De eerste keer zal ik best peentjes gezweet hebben. Op de
buitenweg leerde ik om zoveel mogelijk midden op de weg te rijden. Dan beheers je de weg. Je zit niet direct op
dingen die van opzij komen en voor een duidelijke tegenligger kun je altijd nog uitwijken. (Wil zal dit herkenbaar
vinden.)
Ook de nodige kunstjes van inparkeren, helling stop enz. werden onderwezen. Vrij snel kon ik op voor het
examen en haalde ik mijn militaire rijbewijs voor lichte voertuigen.
Een van de mannen in de mess was een enthousiast zeezeiler en had goede contacten met de zeilclub van de
marinebasis. Hij kon daar een "Vrijheid" lenen en wilde een van de anderen en mij wel zeilles geven op het
buitenwater bij SOERABAJA d.w.z. STRAAT MADOERA.
Dat was prachtig! Zelf hield hij het zeilen met zo'n Vrijheid wel voor gezien, Hij gaf wat aanwijzingen en hield een
oogje in het zeil en voor de rest maakte hij de prachtigste foto's van de zee, de kust, grote vrachtschepen maar
ook inlandse vaartuigen als Makassaren en de
MADOERESE prauwen die heen en weer voeren tussen
SOERABAJA en MADOERA aan de overkant. Hij lette goed op
het tij want hij wist dat de stroom dan zo sterk werd, dat je
niet meer in SOERABAJA terugkwam en ergens op de kust ten
Noorden van de stad aanlanden was niet zo raadzaam omdat
dat buiten het territorium viel en je onterecht bij de oude
tegenstanders terecht zou komen.
Ook Jos, mijn vriend bij 42 ZVE, was met zijn eskadron in
Soerabaja terecht gekomen en nog lang niet aan de beurt om
de repatriëren.
Ik zocht hem op en ook met hem ben ik nog al eens op pad
geweest.
"Een beetje DOM"
Jos kon niet over een voertuig beschikken, maar ik wel! Ik had gehoord, dat er bij GISEH ten Noorden van
SOERABAJA een mooie Hindoetempel moest zijn.
De Boroboedoer hadden wij dan wel gemist, maar dit wilde ik wel eens zien en Jos was er wel voor in om mee te
gaan.
Zoals ik al schreef was er een territorium rond SOERABAJA en ook een rond MALANG waar wij, Nederlandse
militairen, niet meer uit mochten zonder een speciale pas. Maar ja, wat hadden wij daarvoor niet allemaal
meegemaakt en moeten wagen, NIET voor ons zelf ! Dus stapten wij in mijn jeep en reden naar GISEH, vonden
de tempel; een soort toren met een hele hoge steile stenen trap naar boven. Wij parkeerden de jeep en liepen
de trap op. Boven troffen wij een oude man, een gids, die nog aardig Nederlands sprak en ons over deze tempel
vertelde. Hij was heel vriendelijk en vertelde ( Wat wij wilden horen? ) dat hij het betreurde zoals het was
gegaan en hij liever de Nederlandse tijd had gehouden. Toen besefte ik nog niet, dat Aziaten dàt vertellen wat je
graag wilt horen. Hun vorm van beleefdheid. Dàt hadden ze ons op de Indië- cursus moeten vertellen!
Na het allemaal goed bekeken te hebben en een fooi aan de gids: "Trima kassi toean" gingen wij de trap weer af
en zagen, dat beneden een groene jeep was gestopt en vier of vijf goedgeklede TNI officieren de trap
opkwamen. Wij liepen rustig door de trap af en salueerden strak bij het passeren. Zij salueerden terug. Wij
liepen verder de trap af; in de jeep en naar SOERABAJA.
Intussen vertrok op 20 februari het 3e eskadron uit SOERABAJA naar PRIOK om daarna naar Nederland terug te
gaan. Met wat vrienden ben in ze gaan "Afduwen" zoals wij dat noemden en met een tot spoedig ziens in Patria
vertrokken ze met een KPM lijnboot.
"Nog dommer"
Wij hadden van ons eerste uitje moeten leren! Maar ja, je bent jong en... Ik had gehoord dat een van mijn
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collega, die de Kermisbaas was geweest, niet mee kon repatriëren omdat hij in MALANG in het ziekenhuis lag.
Hij was wel al weer aan de beterende hand, maar kon vooreerst nog niet op reis.
Omdat zieken bezoeken volgens ons geloof een van de Goede Werken is en omdat ik in MALANG nog diverse
goede vrienden had achtergelaten kreeg ik het idee om Jos te vragen of hij, als hij vrij was, zin had in een ritje
naar MALANG. Het was geen verrassing, dat het antwoord "Ja" was en zo reden wij op een zondagmorgen
SOERABAJA uit met een tas tussen ons in met handdoeken en zwempak (Het zou best mooi weer zijn in
MALANG) en verborgen in die bagage, onze pistolen. Je kunt maar nooit weten ! Ik had Jos ook gezegd: "Ik ga
niet stoppen!".
Toen wij SOERABAJA uitreden hadden wij tot MALANG ongeveer 80 km voor de boeg waar geen Nederlandse
militairen meer waren. (Natuurlijk hadden wij ook geen pas). Alles was rustig en wij konden vlot rijden tot wij
halverwege bij een brug kwamen, waar een "Check-point was (Om dat woord maar eens te gebruiken)
Er waaide de rood-witte vlag, en er stapte een militair op straat die een stopteken gaf. "Ik rijd door!" zei ik tegen
Jos. De militair ging opzij en intussen waren wij alweer een heel eind voorbij.
In MALANG troffen wij de oud-collega in goede staat en goed verzorgd aan en lieten hem na een uurtje weer
over aan de deskundige verpleegsters.
Toen de stad in naar oude maten. Ook die hadden zwembroek en handdoek bij de hand en hup het zwembad in.
Heerlijk dat koele water in MALANG! In SOERABAJA was het lauw als soep! Nog wat saté's en toen weer op de
terugweg. Wij vertrokken nog wel met licht, pas tegen SOERABAJA werd het donker. De terugweg verliep zonder
incidenten. Het "Check-point was onbemand zodat wij nu helemaal zonder problemen konden passeren. Aan
het begin van de avond waren wij weer thuis en smaakte het pijpje bier of de Bokma weer prima.
MAAR . . . De volgende ochtend op kantoor vroeg de kapitein mij even bij hem te komen en wilde weten of ik de
vorige dag een pas had uitgeschreven voor MALANG. (Ik kon dat in mijn functie, maar moest dan tegelijk van
alles vastleggen in een boek zoals naam, functie opdracht van - naar, hoe laat enz. enz. Was dus geen optie
geweest!) Ik antwoordde naar waarheid, dat ik dat niet had gedaan. Als amateur politieman tegenover een
marechausseeofficier had ik geen schijn van kans want de volgende vraag was: "Is er überhaupt een wagen naar
MALANG geweest?" Toen moest ik met de billen bloot en vertelde, dat ik naar MALANG was geweest om een
zieke kameraad te bezoeken. Kennelijk vond hij dat niet zo'n Goed Werk als ik, want hij was van die
beweegreden niet onder de indruk. Zij verhaal begon, met : "Dat ik wel begreep . . ." en kwam er op neer, dat ik
mij moest melden bij de commandant van alle Militaire Politie op Oost Java (Inmiddels teruggebracht tot
SOERABAJA en MALANG.)
DE Kolonel !
Ook die vroeg of ik begreep dat . . .enz. enz. en toen ik dat beaamde vroeg hij of ik begreep, dat ik niet
gehandhaafd kon blijven bij de Militaire Politie.
Ook dat beaamde ik maar vroeg er op te mogen wijzen, dat ik al met bezwaar daarnaartoe was overgeplaatst.
Dit was noch een tactisch, noch een strategisch antwoord. Kennelijk geraakt vroeg hij om nog meer begrip en
wel, dat dit op mijn conduitestaat zou komen. Ik kende die conduitestaat niet en had en heb die nooit gezien,
maar kennelijk wordt er een boek bijgehouden over iedere officier en dat, dat belangrijk is voor je carrière
begreep ik snel. Ik antwoordde daarom: "O, maar dat vind ik niet zo erg, want ik wil toch geen beroepsofficier
worden." Ook dit antwoord was waarschijnlijk niet het juiste. De Kolonel vervolgde, dat ik vanaf dat moment
een week of 10 dagen, dat weet ik niet meer, verzwaard arrest kreeg en dat ik snel zou worden overgeplaatst.
Later hoorde ik, dat het hoofd van de M.P. in MALANG, een eerste luitenant die mij kende, aan SOERABAJA had
gemeld, dat hij mij gezien had.
Verzwaard arrest bleek niet in te houden, dat je in de boeien
werd geslagen. Dat was de eerste opluchting. Je moest dan
overdag gewoon werken en buiten je diensttijd op je
kampement verblijven. Dat was mijn eigen mess bij de
Plaatselijke Genie.
Toen bleek ik opeens een kring van vrienden en vriendinnen
te hebben die even gelovig als ik (waardoor ik in de misère
was gekomen) graag een Goed Werk deden. In dit geval dan
wel niet "Gevangenen bevrijden." maar ze toch wel bijstaan
en opbeuren. Zo werd het elke avond best wel gezellig in onze
mess.
Maar er was één avond toen was de aantrekkingskracht van
een speciale film toch sterker dan de Goede Wil van hun
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geloof en lieten zij mij eenzaam, maar goed verzorgd met een kruik tegen de kou, achter.
Ik sneed wat blokjes kaas, pakte een goed boek en nam een glaasje medicijn. Het boek was dik en boeiend.
Tegen twaalven was de kaas op en de fles half leeg. Nog niemand was terug. Ik heb toen, heel, bewust het huis
goed afgesloten, de lichten uit en naar bed.
Ik heb niemand thuis horen komen en geleerd: "Drink nooit alleen!"
Wagenpark KNIL Opvangkamp
De Overplaatsing bleek te zijn naar een kamp in SOERABAJA waar uit de hele archipel KNIL-militairen van
Indische afkomst samen werden gebracht om de beslissing te nemen of zij over wilden gaan naar de TNI of "
tijdelijk " naar Nederland om van daaruit later terug te gaan naar een van de te vormen Indonesische Staten. Op
de geschiedenis hiervan, die het begin van het Molukse probleem was, wil ik hier niet verder ingaan.
Ik moest mij melden bij de commandant, een overste O. Ik wist, dat dit een goede vriend was van DE Kolonel.
Toen ik daar kwam begon hij met de deur in huis te vallen: "Meneer van der Lee, Ik weet wat er is gebeurd en
waarom U zich bij mij moet melden."
"Jawel, Overste."
Hij had twee vacatures een als Hoofd van de afdeling, die voor het
verblijf, de goederen en de voeding moet zorgen ( intendance
officier. ) en een als commandant motortransport. Die zou een
transport afdeling moeten opbouwen uit het materiaal, dat de
vertrekkende troepen inleverden. Die ( opbouw, het beheer en de
uitvoering van alle transporten waren de taken voor deze man).
Toen ik zei: "Geeft U mij het motortransport maar." zei hij dat hij dat
wel had verwacht van een Huzaar!
Waarop hij verder ging met: "Zelf ken ik het verschil niet tussen een
bougie en een bobine en als U Uw werk hier goed doet, hebben wij
geen problemen".
Dit was het begin van een prettige samenwerking.
Er waren aan de afdeling al een paar goede KNIL onderofficieren
toegevoegd en een groep monteurs en chauffeurs. Er was een
werkplaats, een tankstation en parkeerruimte voor een wagenpark, dat in dat moment in opbouw was.
Ik maakte kennis. De onderofficieren spraken Nederlands en voor het overige sprak en verstond ik enig Maleis.
Ik hoorde en bekeek hoe de situatie was en begon met mijn job.
Met twee monteurs en een paar chauffeurs ging ik diverse keren naar het centrum aan de haven, waar het KL
materiaal werd ingeleverd om daar met de benodigde vergunningen de wagens weg te halen, die nodig waren
voor de opbouw van ons nieuwe wagenpark.
De Nederlandse jongens die, dat beheerden, hadden natuurlijk ook de pest in, dat dit nu allemaal naar de TNI
zou gaan en waren uiterst behulpzaam met het uitzoeken van de beste wagens en grote voorraden reservemateriaal. Het KNIL, was "Eigen"!
Ik heb een lijst, die vermeldt 60 voertuigen in alle soorten van motorfietsen en jeeps tot 3-tonners. Ik weet niet
of dat het eind stadium was of nog tijdens de opbouw.
Uit die voorraad reserveerde ik voor mijzelf een pick-up,
gewoon burgermodel, wel groen gelakt. In de regen zat
je droog. Je kon met z'n drieën in de cabine en in het
"bakkie", eventueel met dekzeil, konden nog wel 6
personen.
Dat werd de rest van mijn tijd daar mijn vervoermiddel.
Het werk was leuk en "zinvol".
's Avonds ging ik wel eens terug om met mensen te
spreken of louter om mijn neus te laten zien.
Zo sprak ik een Knil-wachtmeester, die mij raad vroeg. Hij was van Indische afkomst en zijn vrouw ook. Wat
moest hij nu kiezen: hier blijven of naar Nederland gaan? Ik heb hem gezegd, dat ik hem geen raad kon geven
maar hem wel meer kon vertellen over Nederland en de verschillen met Indië en ik heb een avond met hem
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zitten praten. Heel toevallig liep ik hem een paar jaar later op de Bernhard kazerne tegen het lijf. Hij had dus
besloten naar Nederland te gaan en was nu onderofficier bij RHvB en blij met zijn keuze.
Op een andere avond op controle naar de wachtpost bij het magazijn
en het tankstation trof ik daar behalve de wacht nog een groepje
militairen en met zijn allen zaten ze daar gezellig te keuvelen èn te
roken! Toen heb ik mijn beste Maleis gesproken! Hoe ze nou hier en
daar in hun bolle hoofd enz. enz!
Ik had geen bezwaar tegen de gezellige keuvel. Er was geen gevaar
ze hoefden alleen maar op te passen maar : “ROKEN BIJ EEN
BENZINEOPSLAG ! ? ! ?”
Toen ik een paar dagen in functie was riep overste O. mij bij zich en
vertelde, dat er een groot KPM schip zou aankomen uit SUMATRA
met een groot aantal KNIL-gezinnen aan boord. Ik geloof meer dan
2000 personen. De ontscheping zou om 20.00 uur beginnen.
Ik kreeg in mijn opdracht aangegeven, dat ik een afdeling AAT
toegevoegd zou krijgen en een aantal ambulances (Er waren diverse
hoogzwangere dames aan boord) en wat ik uit mijn eigen wagenpark
moest meenemen. Ieder van de gezinnen mocht twee grote koffers
als barang bij zich hebben. Ik wist wel beter! Ik had verhuizingen van
mijn huzaren gezien en ook ooit van een KNIL detachement!!!

Soerabaja Oude haven

Ik nam contact op met AAT en de Ambulancedienst, misschien ook met de M.P. voor begeleiding van ritten door
de stad want daar had ik toch van die goede contacten! (Maar dat detail ben ik vergeten.) Om 19.00 uur stond ik
daar met mijn transportgroep klaar. Uit ons eigen wagenpark had ik heel wat extra vrachtwagens en 3/4 tonners
meegenomen.
Ook overste O. kwam en ging aan boord. Maar om 20.00 u niets. 20.30 u. niets Tegen negenen ging ik ook maar
eens aan boord kijken.
Eén grote chaos. Ik weet niet wat er allemaal nog moest gebeuren voor de mensen van boord af konden, maar
dat gebeurde dus niet!. Overal mensen, kinderen, geroezemoes, gehuil van kinderen, Brommen en zoemen van
motoren en ventilatoren, hete broeierige lucht en overal de koffers maar ook de teilen, kisten en
samengeknoopte kleden en rieten matten met hun spulletjes.
De overste vroeg nog eens of alles voor het transport klaar was en ik zei: "Alles Oke, als ze maar eerst van boord
af zijn!"
Ik ging nog maar eens met de chauffeurs praten, die dat wachten ook beu werden.
Eindelijk rond 23,00 uur kwamen de eersten van boord, werden in de wagens geholpen en de eersten reden
weg. In het kamp stond alles klaar om ze op te vangen. Toen de eersten over de "loop"-brug waren liep het
vlotter door. Chauffeurs en ambulance personeel waren heel behulpzaam. Enkelen werden naar het hospitaal
doorgebracht en zelfs werd die avond onderweg nog een baby geboren, die niet wachten kon. De chauffeur
stopte en hielp bij de bevalling, zo vertelt het verhaal. Jammer, dat het niet Kerstmis was.
Om 01.00 u had ieder zijn plek en kon slapen.
De volgende dag op rapport bij de overste: "Meneer van der Lee, het is gisteravond op rolletjes verlopen. Prima
en bedankt! En als je nou nog eens in het weekend SOERABAJA uit wil zeg het mij dan op zaterdagmorgen. Ik
heb elke zaterdagmorgen een bespreking bij de generaal, die moet ook de reisvergunningen tekenen en dan
zorg ik daarvoor."
Daar heb ik nog enkele malen dankbaar gebruikt van gemaakt. Ik zei dan 's morgens dat ik graag daar of daar
naartoe wilde. Hij vroeg dan steevast: "Is alles in orde meneer van der Lee?"en ik antwoordde: "Jazeker
overste!" en om 12 uur kwam hij terug met mijn vrijbrief.
Met Jos en twee verpleegsters hebben wij zo nog een paar leuke tochtjes op Oost Java en Madoera kunnen
maken. Die van Madoera was nog het mooiste.
Vroeg weg met de veerboot van SOERABAJA over Straat Madoera en daarna een rondrit over het eiland, dat wij
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erg mooi vonden en waar de bevolking (Madoerezen) heel vriendelijk was en langs de weg het djempol teken
gaf. Aan de noordkust troffen wij het meest idyllische strand om te picknicken en te zwemmen.
Een strand van ca. 200 m. aan de prachtig blauwe JAVA zee, achter ons een rotswand van 10 m. hoog, palmen
en in het midden kwam een waterval over die rotswand. Een verlaten strand met alleen verderop een visser, die
zijn netten zat te boeten.
In die periode kwam Pandit Nehroe,
president van INDIA op bezoek in
INDONESIË. Hij bracht een flottielje
bestaande uit een kruiser en een aantal
torpedojagers van Britse origine mee. Dit
flottielje bezocht ook SOERABAJA. Dat
heb ik natuurlijk bekeken!
De officiële speech, die Nehroe hield viel
Soekarno en de zijnen wel tegen. Hij zei
namelijk, dat ze nu eens moesten
ophouden met hun "Weg met het
kolonialisme"en stoppen met vernielen
en plunderen maar de handen uit de
mouwen steken en het land opbouwen!
In SOERABAJA zag je ook regelmatig
groepen jongeren met dit soort vaandels
en dan gingen ze bv. een elektriciteitsverdeelstation in brand steken, terwijl dit
intussen eigendom van de Republiek was en wij er niets meer mee te maken hadden. Wij wachtten alleen maar
op de boot!
Had je een auto nodig voor je werk, dan mocht je die mee naar huis nemen maar je was er wel voor
verantwoordelijk. Werd hij gestolen, dan kon je betalen.
Je moest dus alert blijven, want diefstal was aan de orde van de dag. Op een avond, ik had nog de M.P. jeep
gingen we met een paar lui naar DE Chinees. Ik kon de jeep vlak voor de ingang neerzetten en legde alle
kettingen aan het stuur en andere dingen, die ik maar kon. Beneden was geen plaats meer.
Dan maar boven voor het open raam. We zitten lekker te eten. Beneden op straat lopen continue mensen.
Midden op de avond, hartje SOERABAJA, wat wil je. Opeens zie ik een paar tieners toch wel verdacht veel
interesse hebben voor mijn jeep. Ik pakte de glazen asbak en met een luide kreet "AWAS !" en met een
Hollandse term erachteraan liet ik de asbak naast de pubers op straat vallen.
We hebben rustig kunnen af-eten.
Thuis, waar we met vier, soms vijf man woonden, was ik de enige die ervaring had opgedaan in de
buitengebieden en werd daardoor een soort "beveiliger"
Ik sliep met mijn pistool onder mijn kussen, wat ik altijd al deed. Wij hadden onze auto's achter ons huis staan,
o.a. een vrachtauto van de plaatselijke Genie waar die jongens mee naar hun werk gingen. Allemaal onder
condities: "Weg? Betalen !"
Op een nacht hoorde ik gerommel bij de auto's. Ik er uit en met getrokken pistool behoedzaam om het huis in
onderbroek. Het toeval wilde, dat ik een onderbroek aanhad met niet al te best elastiek dus moest ik met één
hand het decorum ophouden in de andere hield ik mijn pistool. Voorzichtig liep ik tot achter de vrachtwagen.
Het gerommel was er nog steeds. Ik brulde: " KELOEAR! ERUIT ! of anders schiet ik!" Het had geen effect.
Dichter achter de wagen herhaalde ik mijn sommatie en toen sprongen er op eens twee krijsende katten naar
buiten.
Het moet een prachtig tafereel zijn geweest, dat gelukkig niemand heeft kunnen vastleggen.
Een goed deel van de verpleegsters woonde in een hotel. Een hotel in Indische stijl. Een centraal vrij open
gebouw en van daaruit de overdekte paden met daar langs rijen één-verdieping-huisjes in een grote tuin. de
grond van het hotel kwam uit op de KALI BRANTAS. Wij gingen daar 's avonds wel eens koffie en vaker een
borreltje drinken. Wij zaten dan met een clubje in een kring maar zo nu en dan zag je een schaduw wegschieten.
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Dat waren ratten!
Er waren er zoveel, dat ze bij de meisjes ,s nachts over de klamboe liepen. Zij, de meisjes, waren daar aan
gewend en vonden dat normaal. "Je moest alleen niets eetbaars laten liggen! "( Of zouden de verpleegstertjes
dat verhaal opgesmukt hebben om al te opdringerige vriendjes de zin te ontnemen om 's nachts te blijven ? )
Hoe het zij het verbaasde mij. Op een avond besloten wij een paar rattenvallen op te zetten, maar na een stuk of
12 ratten te hebben gevangen zijn wij er maar mee opgehouden.
Een aantal van de verpleegsters ging terug naar Holland en gaf een groot afscheidsfeest voor alle vrienden. Zij
hadden de eigenaren van het hotel gevraagd een Indische
Rijsttafel te maken en er was muziek om te dansen.
Het was de mooiste rijsttafel die ik ooit heb gezien.
Bijgerechten van vlees en vis en groenten, eieren. Alleen van
vis telde ik er al 16 verschillende.
Dit echter was door de dames niet goed gepland. Zij wilden
dansen maar die kerels aten en aten maar. Maar gezellig was
het toch en vooral lekker.
In deze tijd, bedacht ik, dat ik in die jaren nog nooit vakantie
had gehad. Daar had ik waarschijnlijk best recht op en dat
bleek bij navraag ook zo te zijn.
Dus vroeg ik vergunning aan voor een verblijf van twee weken
op BALI.
Terwijl ik daarop wachtte kwam het bericht, dat ik mocht
repatriëren. Dat betekende ook: MOETEN! Het had nu nog
wel even uit mogen blijven.
En zo werd het weer afscheid nemen en werd ik op 15 juni
door R. en een groepje vrienden afgeduwd en vertrok per
KPM naar PRIOK/DJAKARTA.
Vriendin R. op passar KEMBANG
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NAAR HUIS EN ZO...

De terugreis
Rond half juni vertrok ik dus per boot ( Varen was altijd
weer een pretje. ) naar PRIOK en van daar naar een
hotel in DJAKARTA, waar meer militairen wachtten op
de boot naar Nederland.
In DJAKARTA duurde het nog een paar dagen tot de
boot voor de grote overtocht zou vertrekken.
Die heb ik gebruikt om nog eens goed door DJAKARTA te
trekken en schetsen te maken van plaatsen in de stad
Natuurlijk ook de laatste brieven, die nog per luchtpost
weg konden, geschreven.
Ik trof hier ook weer twee mannen van de Plaatselijke
genie in SOERABAJA, die met de zelfde boot terug
Djakarta de "Benteng"
zouden gaan, dus prettig gezelschap was ook geregeld.
De Nederlandse Regering had verplichtingen aangegaan
over de termijn van terugtrekking waaraan met de beschikbare capaciteit aan troepentransportschepen niet kon
worden voldaan en daarom waren er extra U.S. troepentransportschepen ingehuurd.
Ik had het geluk met zo'n Amerikaans schip terug te gaan. Het was de S.S. Gen. Langfitt. ( Toepasselijke naam? )
Deze schepen waren veel beter, dan de Nederlandse. Zij waren eind van, of kort na de oorlog speciaal als
troepentransportschepen gebouwd.
De manschappenverblijven waren voor de grootte van 1 peloton: zo'n 30 man met bij zo'n afdeling voldoende
sanitair. Voor kader en hoger was het nog beter, Ik kwam met vrienden terecht in een vier-persoons-hut +
douches en toilet. De voeding was Amerikaans maar goed. Een soort cafetariasysteem.
De schepen waren schoon en snel. Alles wat nodig was, was er. Bv. ziekenzalen en diverse operatiekamers.
Toen wij PRIOK uitvoeren zal ik niet met heimwee achterom gekeken hebben.
Had ik hier willen blijven? Jazeker als alles anders gelopen was. Als het van begin 1949 af mogelijk was geweest
om in samenwerking Indonesië op te bouwen.
In de eerste maanden had ik daar serieus over gedacht. Later werd het steeds duidelijker waar het naar toe zou
gaan.
Naar Australië of Nieuw Zeeland? Dat was een serieuze optie . Maar ik wilde niet, wat toen mogelijk was en
enkelen deden, rechtstreeks vanuit Indië gaan. Eerst naar huis naar familie en gelieven en dan zien hoe verder.
De mogelijkheid met de Indische staat van dienst beroepsofficier te worden zonder KMA, was voor mij geen
optie.
Deze mijmeringen bleven de hele reis bij je en waren onderwerp van gesprek met vrienden. Verder verliep de
reis heel prettig. Genieten aan dek, lezen, tekenen en geen zeeziekte.
Op de Nederlandse boot werd het omroepsysteem gebruikt voor een enkele mededeling en uitleg over wat er te
zien was.
Op die Amerikaanse boot stonden luidsprekers de hele dag open. Populaire muziek en steeds weer: "NOW HEAR
THIS ! . NOW HEAR THIS ! . .
En dan volgde er in onverstaanbaar slang een of ander bericht of opdracht voor de bemanning. Soms was er een
bericht van de Nederlandse troepencommandant voor de Nederlandse militairen.
Maar veel te vertellen was er niet en de eerste tien dagen ook niet te zien of te beleven behalve. . .
Natuurlijk waren er inmiddels veel mannen, die een draagbare radio hadden. Toen wij twee of drie dagen op reis
waren hoorden wij 's morgens op het nieuws, dat de oorlog in KOREA uitgebroken was. Dat was een onderwerp
voor discussie. Nog meer, toen om 12.00 uur het schip 90 graden van koers veranderde en snelheid verhoogde.
Over de omroep kwam geen nieuws.
Zouden zij ons naar KOREA varen? Wij waren ervaren troepen. Misschien wilden zij ons daar inzetten?
Die onzekerheid duurde twee uur, toen kwam er aan de horizon een schip in zicht en ongeveer gelijktijdig een
bericht, dat wij naar een Nederlands vrachtschip voeren, dat op weg was naar DJAKARTA, daar was een matroos
uit de mast gevallen. Hij was zwaar gewond en zou door de "Langfitt" worden overgenomen want er waren 7
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doktoren aan boord en voldoende operatiefaciliteiten. Op enkele honderden meters afstand werd een
motorsloep uitgezet, die op het Nederlandse schip (van
de KNSM konden wij nu zien ) afvoer. De zee was rustig,
maar nu konden wij aan de sloep zien dat er toch een
behoorlijke deining stond. Je zag de sloep wegzakken
achter een golf, langzaam tegen de volgende opgaan en
dan weer weg.
De Langfitt had ook steeds wel bewogen in die deining,
maar niet zo, dat wij er last van hadden. Nu, stil liggend,
rolde hij wat meer.
Na een tijd kwam de sloep weer achter onze tegenligger
vandaan. Die zette zijn reis voort en even later, toen de
gewonde en de sloep weer aan boord van ons schip
waren zetten ook wij de reis op de oude koers voort.
Kort voor het SUEZ kanaal passeerden wij een
tegenliggend Frans passagiersschip vol Franse militairen
op weg naar VIETNAM. Blij, dat wij niet zij waren,
wensten wij ze sterkte en het beste.
Het SUEZ kanaal gaf natuurlijk weer leuke afleiding. Het
was voor velen zo'n beetje de laatste "koopavond" voor
het thuiskomen! Maar de ervaring in het tawarren, de
voorbije jaren opgedaan zorgde voor een beduidend
lager prijs niveau dan op de heenreis.
Inmiddels had ik op 26 juni in klein comité mijn 23e
verjaardag gevierd.
Het laatste stuk de ochtend van de 11e juli stonden wij met regenjassen in koud buiig weer te kijken naar de
voorbijtrekkende Nederlandse kust. Blij de namen mompelend van de bekende kustplaatsen. Rond de middag
voeren wij de sluis van IJMUIDEN in. Een klein groepje mensen, familie van enkelen van ons stond diep beneden
op de kade te wuiven en te roepen.
"Was dat nou Nederland? - " Ja dus! " - "Wat klein!" - "Wat popperig!" - "" Elke vierkante decimeter geplaveid,
geharkt geknipt! " Net MADURODAM.
"Paste die boot daar wel in?" - "Pasten wij daar nog wel in?"
Daarna drukte, afscheid nemen, van boord. Er zal wel een militaire fanfare zijn geweest, er zal wel een toespraak
zijn geweest. Ik weet het niet.
De bus in. Een rit door West Nederland. Hier en daar mannen uit laten stappen bij een kleine rij huisjes aan een
dijk met vlaggetjes en een doek: "Welkom JAN" en toen de Beukelsdijk. Boven. Papa, Mama, Zus, Wim en W. W. zag er anders uit. Haar haar glansde minder!
Hierna volgen een aantal wat chaotische maanden. Ik maak mijn excuus als niet alles chronologisch wordt
beschreven.
Het is intussen wel bekend, dat opvang en begeleiding bij de demobilisatie van de "Indië troepen" niet met
hoofdletters werd geschreven.
De algemene medische check stelde niet veel voor en ik persisteerde, dat ik een goed onderzoek van mijn
gehoor wilde i.v.m. mogelijke schade t.g.v. van de scheur in het trommelvlies door de trekbom bij NGANDJOEK.
Dat kon, maar dat moest dan een algeheel onderzoek worden waarvoor ik nog een oproep zou krijgen. "Oké"
Ik kon een beroepskeuze test aanvragen. ( Bij het gemeentehuis kon ik zo in mijn ambtenaarsbaan terugkomen,
maar van alles, dàt zeker niet! ) Daarvoor zou ik een oproep krijgen. " Oké."
Het medisch onderzoek kwam. "Alles oké, maar weet U, dat U, dat U kysten van amoebe dysenterie heeft? "
Nou, dat wist ik niet. Ik moest mij z.sp.m. melden bij het Rode Kruis Hospitaal in den Haag. - Een oud gebouw
maar keurig verzorgd. - Een kamer voor de patiënt. - Een verpleegster, die komt aanlopen met een stapel
ondersteken. - "Maar zuster het is niet in een acuut stadium! " - Een week lopend patiënt met een hele leuke
verpleegster die regelmatig een spuit antibiotica komt geven, maar duidelijk al verloofd is. - Na een week,
controle: "Alles oké".
In de liefde boterde het niet beter. Met W. was het verschil in toekomstverwachtingen te groot. Zij: "Naar
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ROME, naar een verdere toneelopleiding. Toekomstidealen: Groot actrice! Sterfscènes, die zo realistisch waren
dat ze echt door Othello werd doorstoken en stierf op de Bühne!" (Zij was ook pas 21.)
Ik: “Samen een toekomst, werk, huis, kinderen”. Huisje-boompje (beestje kon later).
Dan maar beëindigen vond ik. "Zet mij het mes niet op de keel !" (Was dat al die Othello-rol?) Zonder mes toch
de relatie maar beëindigd.
Wat nu? De smoor in! Daar was nog die uitnodiging van M. uit Londen. Verlof om naar Engeland te gaan
aangevraagd. (Dat moest als militair) Gekregen.
Drie weken naar Londen. Mooie stad, veel gezien, veel getekend,
leuke tijd. M. zag mij wel zitten en liet dat ook wel blijken, maar M.
was mijn type niet. Cheffin in een handwerkwinkel. Witte huid,
rossig en toen ze in het zwembad verscheen in een zwart badpak
was het helemaal over.
Terug naar Nederland. M. zou en wilde per se met Xmas naar
Rotterdam komen! ( Dat zien wij dàn wel weer. )
Wij hadden na debarkering een maand vrij-reizen gekregen.
( Achteraf het belangrijkste, dat er voor ons is gedaan. Na een korte
tijd thuis hadden velen de kriebels en zochten hun maten overal in
Nederland op. Dit had van overheidshand uit als middel om weer in
de maatschappij te komen beter gebruikt dienen te worden. ) Ik
heb daar ook goedgebruik van gemaakt. Een van mijn reizen was
naar Arnhem naar de moeder en zus van Mennes. Die was zelf na
zijn afkeuring voor Mil. dienst allang naar één of De
Handelsmaatschappij in SINGAPORE; zakenman en handelaar, die
hij was. Maar zijn moeder en zus hadden mij zo nu en dan
geschreven en ik terug. De zus was een aardige, leuke meid, 21
jaar, sportief. Ik heb haar naar Rotterdam uitgenodigd. Wij zijn nog
samen gaan kanoën op de Bergse plassen, maar helemaal, voor altijd, neen, dat toch ook niet ! En voor zo maar,
daar was ik toen ( Jammer genoeg ? ) te serieus voor.
Dan kwam er nog de beroepskeuze test. Gesprek na afloop: "Zou je nog willen studeren en zo ja wat? " - " Nooit
zo over nagedacht. Maar, ja, misschien Civiel Ingenieur. " - " Dat zou je best kunnen, maar heb je gezien je
tekentalent wel eens gedacht aan Architectuur? "
Dat was een Eyeopener! Natuurlijk! Met mijn interesse voor gebouwen! Maar ja. Het kostte geld. Ik had het niet
en mijn ouders ook niet zeiden ze.
Dus een beurs aangevraagd! Reactie: "U hebt in 1944 eind examen HBS B gedaan en bent in die tussentijd niet
gaan studeren en daarom komt U nu niet in aanmerking voor een studiebeurs, Hoogachtend..."
Zijn ze nou helemaal van... Eerst een jaar kwijt door gevangenschap als dwangarbeider in Duitsland. Toen al
direct keuring voor militaire dienst en werd er voorgespiegeld, dat ik 1946 in dienst zou moeten. Dat werd 1947.
Toen drie jaar "s Konings Rok” gedragen, wat waarachtig geen sinecure was en nu een NEEN!
Laten ze nou allemaal de ( de bekende ziektes ) krijgen! Ik zoek het zelf wel uit!
En dat heb ik gedaan.
Intussen had ik ook sollicitaties lopen. Ik zou begin november met groot verlof gaan. Er was dan een regeling,
dat de eerste drie maanden een eventueel starters-salaris aangevuld zou worden tot 100 of tot 80 % van mijn
officierssalaris. Op die basis had ik een baan als volontair kunnen krijgen bij een klein Rotterdams Cargadoors en
Stuwadoorsbedrijf. Dat wilde ik dan maar bekijken, maar het liefst ging ik weg. Ik had in die tijd niet de drie
vrienden moeten ontmoeten, die toen naar Nieuw-Zeeland zijn gegaan! ( Of misschien wel?)
Begin November begon ik in de Parklaan op het kantoor van dit bedrijf en daar ontmoette ik Ria, secretaresse.
Het werk, heel veelzijdig, deels in de haven en deels op kantoor, beviel mij.
Binnen 14 dagen hadden wij verkering en korte tijd later vast! En zo is het gekomen.
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MIJN VERDERE GESCHIEDENIS ALS HUZAAR

De verdere ontwikkeling van mijn loopbaan als huzaar is voor mij totaal onbegrijpelijk en daarom citeer ik mijn
Zakboekje Koninklijke Landmacht.
Daarin staat het volgende vermeld:
In Nederland aangekomen 11 Juli 50
Eervol uit zijn functie ontheven
en teruggekeerd tot de rang
van kornet miv. 4 Nov. 50
Bij KB nr 42 van 25-11-50 tijdelijk gehandhaafd in de rang
en ouderdom in rang als res.
tweede-luitenant, te rekenen van 1 Oct 50
Groot verlof m.i.v. 4 Nov 50
Behoort tot het reserve-per
soneel der landmacht voor de
tijd bedoeld in art.41,derde lid,
der Dienstplichtwet miv. 4 Nov 50
Overgeplaatst bij het Regiment
HUZAREN PRINS ALEXANDER 13 Mrt 51
Bij KB Nr.27 van 9 Jan 52 benoemd en aangesteld tot reserve-tweede-luitenant bij het
Regiment huzaren Prins Alexander, m.i.v. 1 Jan 52
Reserve-eerste-luitenant miv. 1 Jan 54
(KB Nr,16 van 7 Oct 53 )
Terug 11 Oct 54
Groot verlof m.i.v. 22 Oct 54
Eervol uit de militaire dienst
ontslagen met toepassing van
het bepaalde in art.49,sub 7e,
en 51 der Wet voor het reserve-personeel de Krijgsmacht
met ingang van 1 Mei 55
(KB Nr. 23 van 1 Maart 1955)
---Tel hierbij op, dat ik voor de tweede keer opnieuw werd beëdigd tot tweede luitenant, (dat zal wel voorjaar
1952 zijn geweest, hoewel achter op de foto het jaar 1951 staat), dan weet ik niet meer wat ik op welk moment
was!
En met zo'n organisatie moet je de oorlog winnen! Hulzentellers !
Zonder de hoop te koesteren e.e.a. te kunnen
verduidelijken kan ik er nog de volgende historische
herinneringen aan toevoegen:
Voorjaar 52 dus werd ik opgeroepen voor de
beëdiging op de Bernhard ( De cavalerie kazerne). Als
bewijs heb ik een mooie foto met de hand op een
Sherman.
Ria en haar vriendin Tonny gingen mee. Tonny was
altijd al gek op uniformen, dus die vond dat wel wat!
Daarna tijden niets gehoord, tot er een oproep kwam
voor herhalingsoefeningen. Toen waren wij echter al
getrouwd en woonden in Denemarken. Verblijf in het
buitenland was reden tot uitstel.
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Een jaar later werd ik weer opgeroepen, maar toen kreeg ik uitstel wegens onmisbaarheid voor het bedrijf in
TER APEL.
1954, drie keer is scheepsrecht, moest ik wel opkomen voor herhalingsoefeningen bij Reg. Huz. Prins Alexander zware tanks ( Centurions) als plv. Esk. C.
Het zou drie maanden duren.
Afscheid van vrouw en kind (Er moet nog een foto zijn in uniform, met kleine Marcel op de arm.
Volgens het zakboekje meldde ik mij in de Willem III. Ik weet nog, dat wij die ochtend heel veel gesjouwd
hebben om de kamers in te richten en dat ik aan de lunch in de mess een enorme dorst had. De kant en klare
koffie was erg zoet en ik heb er wel vier of vijf bekers van gedronken.
Direct na de lunch was er een kleine medische test. De arts riep mij apart. "Er zit suiker in Uw urine. Ik zal een
afspraak maken voor verder onderzoek in het militaire hospitaal."
Uitgebreide testen toonden aan, dat ik suiker niet snel genoeg afbrak. En daarop ben ik toen afgekeurd met het
advies contact met mijn huisarts op te nemen.
De huisarts deed ook proeven en adviseerde, geen suiker en zoete zaken; " Het is in lichte mate, met een beetje
geluk heb je er nooit last van."
Het begon zonder suiker maar werd al gauw koffie zonder suiker omdat ik mèt niet meer lustte, maar op de
vraag "Gebakje bij?"was en is het antwoord: " Ja graag!"
Mijn urine is als bloeddonor daarna vele malen getest. Hooguit één op de tien keer zei men dan: "Hé er zit een
beetje suiker in de urine."
Toen stond mijn huzarenleven weer vele jaren stil.
Nadat Ria was overleden in 1995 en na het Beaune incident begon ik meer en meer terug te denken aan de Indië
tijd.
Vooral ook over Jan Vendrig. Toen hij was gesneuveld zei men mij vanuit de staf van het Esk. Dat men van
daaruit al geschreven had naar de familie.
En toen ik drie maanden na het Eskadron in Nederland kwam vertelde men mij, dat men vanuit het peloton de
familie van Jan had bezocht.
Toch ging ik nu denken: "Waarom ben je die familie niet gaan opzoeken?"
Ik was bij mij zelf al plannen aan het maken hoe ik achter het adres zou kunnen komen en met oud en nieuw
97 / 98 zei ik tegen mijn kinderen, dat ik mij voornam om dat jaar contact op te nemen met het Min. van
Defensie.
In het najaar zag ik een bericht in de krant over een reünie van alle SROC's i.v.m. het beëindigen van de
opleidingen voor reserve officier.
Daar ben ik heengegaan en trof van de oorspronkelijke 25 een zevental vrienden van SROC Blauw 1948. Dat was
een heel waardevolle ontmoeting, die wij met die kleine groep nog vele malen hebben mogen herhalen in de
Waterloo zaal van het Cavalerie Museum
Zo kreeg ik ook snel weer contact met het 3e eskadron. Een van niets wetende nu gen. Hollertt antwoordde na
49 jaren op mijn vraag over de telefoon: "Met Gerard van de Lee, ik was in Indië bij Uw eskadron weet U nog wie
ik ben?" onmiddellijk: "Maar natuurlijk. Jij bent de tekenaar!" En vanaf die tijd moest ik hem bij zijn voornaam:
Teddy, noemen
Ook bij het eskadron werden reünies georganiseerd. Ik nam deel aan reüniecommissies. Was en ben met veel
plezier op vele reünies; tegenwoordig van de drie eskadrons 1, 2, 3, 2e afd. R.H.v.B. Ik doe wat tekenwerk voor
het Cavalerie Museum en voor diverse publicaties en zo heb ik veel prettige contacten met de weinigen, die er
nog van ons zijn, maar ook met het jongere "Huzarenvolk".
Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse reünie is de herdenking van de gevallen kameraden bij het
Indiëmonument op de Bernhardkazerne, waar op plaquetes per eskadron de namen van de gesneuvelden staan
vermeld.
Van de familie van Jan Vendrig kreeg ik direct het adres en ik heb een afspraak gemaakt met een nog in leven
zijnde zuster en broer van Jan met hun echtgenoten.
Het was een heel bijzonder en goed gesprek en er is een blijvende band ontstaan. De broer en zijn vrouw zijn
een aantal jaren geleden jammer genoeg overleden, maar Jan s' zus en haar man ontmoeten wij praktisch elk
jaar op de herdenking in ROERMOND.
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HET LAATSTE GEVECHT

Op een avond in mei 1979 vertelde Ria mij, dat Mieke haar die dag vragen had gesteld over mij en mijn tijd in
Indonesië.
"Was Papa vrijwillig naar Indonesië gegaan?" "Had Papa ook oorlogsmisdaden begaan zoals de S.S. in de
Holocaust?"
Het bleek, dat op haar Havo de geschiedenisleraar de geschiedenis van N.O.I. / Indonesië behandelde van ca.
1492 tot heden.
Daarvan was de periode 1945 - 1950 natuurlijk een belangrijk onderdeel.
Bij navraag bleek, dat de leerstof werd aangeboden in de vorm van een door twee leerkrachten geschreven
stencil van bijna 40 bladzijden plus mondelinge lessen.
Dit stencil was voor mij aanleiding tot een schriftelijke reactie aan de betreffende leraar, die ik hieronder
herhaal.
Het was het begin van een strijd, die ruim anderhalf jaar zou duren.
Brief van 27 mei 1979
Geachte Heer W.
Mijn dochter Mieke heeft in de "Hemelvaartvakantie"enkele dagen moeten studeren op een proefwerk
geschiedenis over Indonesië, voor maandag 28 mei.
Op zich al acht ik het verre van juist, dat de leerlingen op vakantie gestuurd worden met een aantal proefwerken
voor de week direct daarna, waardoor van die vakantie weinig overblijft, Velen hebben die vakantie heus nodig.
Mijn dochter Mieke was de laatste weken oververmoeid. Maar voor dit meer algemene punt, zal ik mij tot de
schoolleiding moeten wenden.
Tot U wil ik mij richten over het inhoudelijk zeer tendentieuze en onware van het door U gegeven "Onderricht"
over Indonesië.
Op een gegeven moment deze week vroeg Mieke heel schuchter aan mijn vrouw: "Hoe kan het nou, dat Papa
destijds vrijwillig als officier naar Indonesië is gegaan?"
Zij vreesde in mij en de 200.000 andere Nederlandse militairen, die destijds, hetzij vrijwillig, hetzij dienstplichtig,
na vijf jaren bezetting, op verzoek van, c.q. in opdracht van een democratische regering ( Die hadden nota bene
stuk voor stuk in concentratiekampen gezeten ) naar Indonesië zijn gegaan, net zulke mensen te moeten zien als
de soldaten, die zij kent uit de "Holocaust"en de Vietnam beelden op de televisie.
Ik ben toen de teksten en de dictaten, die Mieke voor haar proefwerk moest leren, gaan lezen. Deze zijn op een
schandalige wijze eenzijdig. onjuist en onvolledig.
Schandalig omdat er een dergelijk verdraaid beeld van de werkelijkheid wordt gegeven, dat bij de kinderen een
beeld wordt gevormd zoals hierboven door mij beschreven.
Gelukkig is Mieke zo open, dat zij een vraag stelt. Hoeveel kinderen zullen dat niet doen? Beseft U niet, wat U
met Uw tendentieuze informatie kunt aanrichten?
Ik kan en wil in deze brief niet en detail ingaan op de + 40 bldz. tekst, maar meer in het algemeen vind ik, dat U
de leerlingen een mengelmoes opdient van gebeurtenissen in de "Archipel" van de perioden 1595 - 1900; 1900 1940; 1940 - 1949; van de wereldpolitiek en de binnenlandse politiek en een stuk sociale visie waaroverheen U
dan van het begin tot het eind de saus giet van Koloniale uitbuiting en onderdrukking voor wat het Nederlandse
aandeel betreft.
De andere zijde wordt geschilderd als een groep verdrukte helden, die als één en gesteund door de hele
bevolking streed voor de vrijheid en het welzijn van het volk en voor de democratie!
Van alles wat er op militair gebied is gebeurd, wordt alléén en dan wèl uitgebreid verhaald over de "zuivering"
op Celebes, door de speciale en uit inlandse militairen bestaande KNIL-eenheid van kapitein Westerling. ( Dit
laatste stuk informatie wordt dan opeens niet gegeven!)
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Wel wordt via de vraagstelling deze actie als kenmerkend voor het Nederlands militair optreden gekenschetst!
Ik heb destijds niet alles zelf meegemaakt en gezien, maar wel véél en alles zoveel mogelijk gevolgd!
Ik had gevangen gezeten in Duitsland in 1944 en '45.
Ik werd opgeroepen voor militaire dienst in 1947.
Ik ben na mijn officiersopleiding in 1948 vrijwillig naar Indonesië gegaan en was daar 2e Lt. pelotonscommandant bij de huzaren (pantserwagens) tot eind 1950.
Ik ben op West en Oost java geweest en op Madoera.
Ik was er tijdens de tweede politionele actie en daarna.
Ik heb gevochten tegen Nasoetion en Soeharto met hun mobile brigade. Bij een van de acties hun hoofdkwartier
bezet, waarbij 30 personen van het inlands (Binnenlands) bestuur van het district Madioen, die daar gevangen
werden gehouden, bevrijd werden.
Ik heb de besprekingen met hen bijgewoond, waarbij zij zich bereid toonden, zich met hun brigade ( Het best
geleide en georganiseerde onderdeel van de TNI) aan te sluiten bij de deelstaat "Oost".
Ik heb gevochten tegen de troepen van kolonel Warou en de besprekingen met hem bijgewoond over de cease
fire en de gang van zaken rondom 19 december '49.
Warou zal U misschien onbekend zijn. Hij was later een militair leider bij een separatistische beweging van de
buitengewesten tegen Soekarno. Deze afscheiding werd spoedig militair teniet gedaan en Warou berecht en
terecht gesteld.
Ik heb de Nederlandse officieren gesproken, die Soekarno en Hatta bewaakt hebben tijdens hun gevangenschap
en begeleid toen zij door de interventie van de V.S. - Veiligheidsraad weer teruggebracht moesten worden naar
het vrijgegeven Djokjakarta
Ik heb ook kapitein Westerling ontmoet en zijn speciale eenheid meegemaakt bij een actie op Oost Java.
Vele malen heb ik de commissie van goede diensten begeleid en met hen gediscussieerd over de situatie.
Elke vorm van oorlog is verschrikkelijk, maar hier is van de zijde van de Nederlandse militairen toch steeds
terughoudendheid betracht en getracht de non-combattanten zoveel mogelijk te sparen. Zo luidden ook de
orders.
In Holland waren wij opgeleid om ons te verdedigen tegen aanvallen met klewang en speer!
Maar in de periode, dat ik in Indonesië was maakte de tegenstander alleen gebruik van de modernste
automatische wapens, aangevuld met allerlei vormen van mijnen en trekbommen. In het veld zagen wij ons
steeds geplaatst tegenover een veelvoud aan man- en vuurkracht.
Desondanks maakte het Nederlandse leger geen gebruik van artillerie ( Die stond in loodsen in Soerabaja en
Batavia ) of luchtbombardementen, maar er werd alleen gebruik gemaakt van lichte wapens, daarbij het gevaar
voor de burgerbevolking bewust zo laag mogelijk houdend. Het was de inzet van de Nederlandse militair, die ons
het overwicht gaf.
Het is beslist onjuist, dat de meerderheid van
de bevolking Soekarno en zijn mensen
steunde!
- Men vroeg bescherming bij ons tegen de
rovende en moordende bendes van de TNI.
Onze pelotonsverplegers verzorgden de
dessa-bewoners bij vele, lichtere medische
kwalen, gingen ongewapend op bezoek en
hielpen soms bij bevallingen.
Zij waren bij gebrek aan voldoende medische
verzorging vaak: "Toean dokter" . . . De
bewoners, "Die ons zo haatten!" ? ?
Na de tweede politionele actie gingen er
dagelijks grote konvooien (Naar Madioen
100 vrachtauto's per dag, die wij moesten
verdedigen tegen aanvallen van de TNI )
naar de nieuwe gebieden en werd de bevolking in een recordtijd weer voorzien van voldoende voedsel en kleding
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en medicamenten.
De hygiëne, de irrigatie en de economie werden hersteld.
Na de gedwongen teruggave van Djokja en de vrijlating van Soekarno werd er door de TNI een waar
schrikbewind uitgeoefend op dit binnenlands bestuur en de bevolking.
Waarom zegt u ook niets over de vele concentratiekampen, waar vele Nederlandse en andere vrouwen en
kinderen nog heel lang na 1945 gevangen gehouden werden en waaruit zij door militair ingrijpen bevrijd
moesten worden. Weet U, dat in die periode een colonne van vrachtwagens met bevrijde vrouwen en kinderen in
de straten van Soerabaja werd aangevallen en enkele wagens met allen er op de lucht in gevlogen zijn?
In 1949 nog was ik bij een actie waarbij zo'n kamp met meest vrouwen en kinderen werd bevrijd. Dit was op de
grens van Midden en Oost Java. Tot dan toe voor het eerst na de Jappen tijd door Nederlanders betreden gebied.
Wat weet U van de verhoudingen binnen de bevolking van de archipel, van de mening van de intelligentsia? Van
de behandeling na 1949 van diegenen, die hun taak waren blijven vervullen in alle perioden, vóór 1942, tijdens
de Jappen tijd en de Republiek en na de terugkomst van de Nederlanders? Zij werden afgezet en vervolgd.
De doktoren, die op hun post bleven en beide partijen hielpen, afgezet! De medische zorg van zo'n district werd
aan het lot overgelaten.
Dat was de reden van het grote verval na 1949. Wanbeheer, terreur en vervolging van de intelligentsia, die voor
het grootste deel niet achter Soekarno stond.
(Velen wel achter de vrijheid, maar dan op andere wijze!)
Destijds oordeelde een democratische Nederlandse regering (Stuk voor stuk slachtoffers geweest van de Duitse
onderdrukking) naar beste weten in het belang van alle betrokkenen.
Ondanks dat zijn er misschien fouten gemaakt. Men heeft de invloed van de mondiale verhoudingen misschien
onderschat, of gemeend in het belang van de betrokkenen er zo lang mogelijk weerstand aan te moeten bieden.
Men heeft de grote omwentelingen in de verhoudingen tussen de koloniën van voor 1940 en de Westerse landen
niet (kunnen) voorzien.
- India en Indonesië liepen voorop.
De regering stuurde haar troepen voor het herstel van orde en recht om dan te kunnen werken aan een
toekomstige status. Was het zo gegaan, velen was veel leed bespaard gebleven.
200.000 jonge Nederlanders gingen en ik ben trots op hen èn op de wijze waarop zij in de gegeven
omstandigheden hun taak uitvoerden (De enkele ongunstige uitzondering mag de overige 99,9% niet bekladden.)
Hun inzet, hun moed als het er om ging mensen te beschermen, te bevrijden, te helpen heeft velen van hen het
leven gekost, het heeft vele gezinnen veel verdriet gebracht.
Hun dank is misschien alleen de goede verstandhouding met de plaatselijke bevolking. Het feit, dat er ook nú
onder de bevolking van de archipel geen haatgevoelens tegen hen bestaan. Ondanks alle antipropaganda in alle
Soekarno-jaren.
In Nederland kennen wij het: "Op de dank van het vaderland kun je lang wachten."
Neen, beklad kun je worden door degenen, die er niets van kunnen en/of willen weten. Wij raken in Nederland
veel te veel gewend aan dergelijke tendentieuze, eenzijdige, als voorlichting gecamoufleerde propaganda. Wij
halen er te veel onze schouders voor op.
In dit geval zwijg ik niet.
Er gingen er te veel samen met ons voor het herstel van orde en recht, die niet terugkwamen en die zich niet
meer kunnen verdedigen.
Ik heb er te veel van hen persoonlijk gekend!
Ik laat hen niet door U in Uw valse daglicht stellen.
Ik eis daarom van U en de schoolleiding een rectificatie aan de leerlingen.
Wanneer dit niet op reële wijze gebeurt, overweeg ik contact te zoeken met alle ouders van leerlingen, die die
periode allen iets meer direct meegemaakt hebben dan U.
Hoogachtend,
Kopieën aan de schoolleiding en de oudercommissie met het volgende p.s.:
Naast het vak maatschappijleer, waarvan dit reeds algemeen bekend is, is mij uit vele citaten gebleken, dat ook
het geschiedenisonderwijs ontaard is in linkse indoctrinatie.
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Is U wel bekend, wat Uw leerlingen, onder het vak geschiedenis aan tendentieuze informatie geleerd wordt?
Onderschrijft U dit?
Zo niet, dan raad ik U aan de stencils èn de dictaten eens goed door te nemen en Uw maatregelen te treffen.
Tot zo ver de letterlijke tekst van mijn brief van 27 mei 1979, die ik nu op een andere wijze geschreven zou
hebben, maar wel met dezelfde intentie.
In gesprekken met de leraar en met de schooldirectie bleek, dat men zich niet aangesproken voelde en het niet
nodig vond om te rectificeren.
Ouders van andere leerlingen onderschreven mijn stellingname en moedigden mij aan door te gaan, maar deden
zelf niets.
Ik heb de zaak voorgelegd aan De Afdeling Geschiedenis van de Universiteit Nijmegen, en aan de sectie
Krijgsgeschiedenis van het Ministerie van Defensie, die het tendentieuze van deze leerstof onderkenden en
onjuistheden aan de kaak stelden. Ook nam ik contact op met de Inspectie Middelbaar Onderwijs.
Er volgden ook met de schoolleiding nog gesprekken en een verdere briefwisseling, maar het duurde tot juni
1980 eer de schoolleiding mij berichtte, dat de lesstof voor de scholieren zou worden gerectificeerd. Later
vernam ik, dat de betreffende leraar niet langer aan de school verbonden was.
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HET BEAUNE- INCIDENT

Het was zomer 1996 ruim een jaar na het overlijden van Ria. Paul was met zijn gezin met mijn caravan naar Zuid
Frankrijk.
Ik was met de auto naar Les Lecques geweest om nog een keer het stadje te zien waar Ria was overleden en nog
eenmaal op de begraafplaats waar zij in het mortuarium had gelegen een klaproosje te plukken. Daarna een
tocht door Noord Frankrijk gemaakt en was nu na twee dagen in Verdun te zijn geweest in BEAUNE in de
Bourgogne. Hier zou ik Paul en zijn gezin ontmoeten om de caravan van hen over te nemen. Zij zouden dan
vanuit BEAUNE in één dag met hun auto terug naar huis kunnen rijden en ik zou mijn vakantie dan met de
caravan voortzetten.
Ook de verschrikkingen van de massaslachting bij Verdun in de eerste Wereldoorlog hadden veel indruk op mij
gemaakt. Het was voor mij, met mijn eigen ervaringen, heel erg invoelbaar.
In Beaune had ik een hotel besproken en ben toen naar de kinderen op de camping gegaan en heb daar de
avond doorgebracht. Tegen twaalf uur is Paul nog met mij meegereden naar het hotel, omdat ik bang was, dat
het moeilijk te vinden zou zijn. Dat viel erg mee en spoedig lag ik in bed.
Toen kwamen mij beelden voor ogen, die heel precies en heel reëel waren.
Ik stond met een 15 CWT als afzetting op een weg langs een kampongrand. Aan de rechterkant van de weg was
een droog open veld.
Er was een kampongsweep gaande van een afdeling infanterie en wij moesten vluchtende tegenstanders
opvangen.
Plotseling komen er twee mannen in witte kleding de kampong uit rennen, over de weg het open veld in. Zij
droegen geen wapen.
Ik schreeuwde in het Maleis, dat zij moesten blijven staan en dat wij anders zouden schieten. Ik herhaalde mijn
waarschuwing nog twee maal maar zij renden door. Toen gaf ik de brenschutter naast mij opdracht te schieten.
Hij loste een salvo van drie schoten en de dichtstbijzijnde man viel op de grond.
De andere man was al verder weg en ik zei, dat er niet meer geschoten moest worden.
Ik ben toen met de brenschutter naar de man toegelopen. Hij lag voorover op de grond met schuin over zijn rug
drie kogelwonden. Hij was dood.
Wij hebben hem omgedraaid en vonden in zijn borstzak papieren waaruit bleek, dat hij een functie had bij de
Republiek. Die papieren heb ik meegenomen om ze over te dragen bij mijn dagrapport. De man hebben wij in
het veld laten liggen om door de kampongbewoners begraven te worden.
Deze beelden waren fotografisch scherp. Ik herkende het gezicht van de brenschutter. Ik was er van overtuigd,
dat het een èchte herinnering was van een waar gebeuren. Ik dacht, dat ik mij altijd alles uit Indië goed had
herinnerd. Ik had er ook altijd over kunnen vertellen. Waarom dit dan niet? Waarom had ik me dit nooit eerder
herinnerd? Waarom had ik er nooit meer aan gedacht? Ik had vaak gedroomd, dat ik weer op nachtpatrouille
was maar dit was nooit meer bij mij naar voren gekomen zoals zoveel andere zaken wel. Zoals het sneuvelen van
Jan.
Had ik dit verdrongen?
Ik was er van overtuigd dat het waar gebeurd was en had verschrikkelijk spijt. Had ik dat bevel maar niet
gegeven! Het was zo zinloos! Een jonge vent, mijn leeftijd. Dood! Er zou vergeefs op hem worden gewacht! Ik
heb gehuild van spijt. In mijn belevenis ben ik de hele nacht wakker gebleven. Ik voelde mij ellendig van verdriet
en zelfverwijt. Tegelijk dacht ik: "Hoe moet dat straks als ik bij de kinderen de caravan ga ophalen?"
Uiteindelijk om ongeveer zeven uur gaat de deur van de kamer open en Ria komt half om de deur en zegt:
"Vergeet het nou maar."
Ria, die al bijna anderhalf jaar geleden was overleden. Maar wel precies zoals zij het gezegd zou hebben. Haar
woorden. Haar intonatie.
Er kwam rust over me en ik heb nog anderhalf uur geslapen.
Gebroken stond ik op en ben naar de camping gegaan. Daar was Paul met zijn gezin druk bezig met ontbijt klaar
maken en over- en inpakken voor de reis naar Nederland. Na het ontbijt heb ik afscheid genomen, de caravan
aangehaakt en weggereden. Zij zouden nog wel een klein uurtje bezig zijn voor ze zelf konden vertrekken.
Ik voelde me niet goed en nog op de weg vanaf de camping ben ik even op een parkeerplek gaan staan. Na even
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gedoezeld te hebben dacht ik:"Ik moet verder, want als straks de kinderen voorbijkomen en zij zien mij hier zo
staan maken zij zich bezorgd." "Weet je waar je naar toe wil?" - "Ja." - " Weet je welke weg je moet nemen? " "Ja." " - " Nou vooruit dan maar! " En zo ging ik richting het Loire gebied.
Ik merkte, dat mijn geheugen een flinke knauw had gekregen dus ging ik het testen en oefenen: "Hoe heten je
kinderen?" Langzaamaan kwamen stuk voor stuk de namen boven. "Hoe heten je kleinkinderen?" Dat duurde
nog langer en de naam van Jasmijn, die ongeveer een maand eerder geboren was, kwam pas terug om vijf uur.
Ik heb gezocht en zoek nog steeds naar aanknopingspunten, naar dagrapporten en aantekeningen, naar bewijs.
Ik denk: "Dit moet echt zo gebeurd zijn en het is verdringing geweest!"
En dan weer: "Zou het niet het gevolg zijn geweest van eerst de tocht naar Les Lecques en toen die intensieve
ervaring van Verdun?"
Hoe het zij : Ik zal nog vaak in dat droge veld staan bij die kampong.

Zinvol geweld?
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NAWOORD

Zoals ik in her voorwoord al vermeldde heb ik mijn ervaringen in militaire dienst vooral op papier gezet op
verzoek van en voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ik vooral mijn eigen belevenissen beschreven, aangevuld met mijn observaties van de algemene en politieke
ontwikkelingen daar waar ik het nodig vond voor het goede begrip, en om een en ander in het kader van de
situatie te kunnen plaatsen.
Ik bedoelde het vooral om bij ieder die dit leest een vraag op te roepen over de zin of zinloosheid van geweld.
Graag bedank ik naast degenen, die ik al in mijn voorwoord noemde,
Wil, die veel geduld heeft opgebracht, terwijl ik vele, vele uren besteedde aan “Zinvol Geweld ?”
Paul en Marcel en Ina, die mij ook bij het in “Boekvorm” brengen van dit manuscript weer hebben geholpen.
Bram, die mij veel belangrijke informatie heeft toegespeeld en
het Cavaleriemuseum in Amersfoort voor de informatie uit het museumarchief.

G.F. van der Lee, Res 1e Lt BD
Januari 2012
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN
A
afdeling

militaire eenheid. In dit geval 2e afdeling is een groep van 3 zelfstandige eskadrons 1e, 2e
en 3e.
ajam
kip.
aloon
grasveld. Aloon aloon of aloon 2: groot of meer grasvelden.
ankletts
canvas enkelbeschermers, deel van het iniform.
A.P. Algemene Politie In Nederlands Indië geformeerde politie-eenheden. .
artillerie
militaire afdeling bewapend met kanonnen.
B
babi
varken.
baboe
vrouwelijke huisbediende .
bajonet
mesvormig steekwapen. Wordt bevestigt op de loop van het geweer.
barang
bagage.
bataljon
militaire eenheid, deel van een regiment, onderverdeeld in 4 of 5 compagnieën. Cdt:
majoor of overste. (Zie militaire organisatie.)
battledress
werkuniform.
bedjak
fiets-taxi.
bren, brengun
lichte mitrailleur; kaliber 7,9 mm. Patronen in magazijnen van 28 stuks.
brencarrier, carrier licht gepantserd open rupsvoertuig voor het vervoer van 6-8 soldaten met twee
brenguns.
brigade
militaire eenheid, deel van een divisie. Cdt: brigade generaal (zie militaire organisatie)
C
cavalerie, cav.
“Bereden”militairen (vroeger paarden nu pantserwagens of tanks).
Cdt: commandant
bevelvoerder van een afdeling.
C.G.D. C.v.G.D. commissie van goede diensten
commissie ingesteld door de Verenigde Naties om het
overleg tussen de strijdende partijen te begeleiden en bevorderen en gemaakte afspraken
te controleren.
commando
bevel, bevelvoerend, speciaal getrainde militair.
compagnie
militaire eenheid, onderdeel van een bataljon, bestaande uit 5 pelotons. Sterkte ca. 150
man. Cdt: kapitein
D
dessa, desa
inlands dorp.
djeroek
vrucht, lijkt op sinaasappel.
doea
twee
dienstplicht
stelsel waarbij de krijgsmacht wordt gevormd door volgens de wet tot militaire dienst
verplichte burgers.
dienstplichtige
militair die dient ingevolge de dienstplichtwet.
divisie
militaire eenheid, bestaande uit diverse brigades en andere ondersteunende eenheden.
Cdt: generaal-majoor.
djongos
jongen, mannelijke huisbediende.
E
eskadron
militaire eenheid bij de cavalerie.(huzaren). in dit geval een verkenningseenheid van een
afdeling huzaren van boreel, uitgerust met pantserwagens. bestaande uit 3
verkenningspelotons, 1 mortierpeloton, 1 stafpeloton met ondersteunende afdelingen.
totale sterkte ca. 240 man. cdt: ritmeester of majoor.
F
Fifteenhundred, 15cwt licht gepantserd personeelsvoertuig met open bak en 4 aangedreven wielen.
Ford Lynx, Lynx
licht gepantserd verkenningsvoertuig met 4 aangedreven wielen bemanning:
commandant/schutter/seiner en chauffeur. bewapening een brengun.
G
gambing
geit.
Grote Beer
troepentransportschip, type victory.
H
halftrack
lichtgepantserd voertuig met open bak. .aangedreven s tuurwielen voor en rupsband
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aandrijving achter. bewapening: enkele mitrailleurs.
Humber, Humber mk iv licht gepantserd verkenningsvoertuig met vier aangedreven wielen en met koepel met
kanon en zware mitrailleur. bemanning: commandant, schutter/seiner en chauffeur.
I
infanterie
te voet strijdende soldaten, licht bewapend.
infanterist
soldaat bij de infanterie.
intendance
militaire afdeling die zorgt voor de bevoorrading.
J
Jeep
ongepantserd personeelsvoertuig voor max. 5 man, vier aangedreven wielen.
K
kakki
voet.
kakki lima
overdekte verbinding tussen gebouwen (letterlijk: vijf voeten).
kaliber
maat van de doorsnede van het projectiel of de schietbuis (loop).
kanon
zwaar vuurwapen voor het afschieten van granaten.
kampong
dorp, onderdeel van dessa.
kapitein
officiersrang; commandant van een compagnie (zie ook rangen).
keloear
er uit!
kipassen
“aanwapperen” van houtskoolvuurtje.
klapper
kokosnoot.
klewang
infanterie slagwapen, kleine sabel.
K.M.A.
koninklijke militaire academie, Breda, opleiding beroepsofficier.
kretek
sterk gekruide inlandse sigaret.
kris
inlandse dolk met slangvormig lemmet.
L
Lynx
(zie Ford Lynx)
luitenant
militaire rang. (zie ook rangen)
M
majoor
oficiersrang; bv. commandant van een bataljon(zie ook rangen).
makan
eten.
mandiën
manier van douchen
marechaussee
apart strijdmachtsonderdeel voor politietaken in de hele strijdmacht. Militair, die dient
bij dit onderdeel.
marine
de vloot. Tot dit strijdmachtsonderdeel behoren ook de mariniers.
mariniers
militaire eenheid van de marine speciaal getraind voor landingen vanuit zee.
merdeka
vrijheid
mess
verblijf voor officieren.
mobilisatie
het oproepen voor actieve militaire dienst van dienstplichtig- en reservepersoneel
mortier
krombaangeschut (meer dan 45 °)voor middellange afstand. kan granaten in snelvuur
afgeven.
mortiergranaat, mortierbom projectiel van een mortier.
m.u.o.d.
munitieopsporingsdienst
N
Nasoetion
commandant Indonesische strijdkrachten.
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
O
oecumene
samenwerking tussen verschillende kerken.
organisatie krijgsmacht de Nederlandse krijgsmacht bestaat uit vier onderdelen:
- marine: de vloot en het corps mariniers
- marechaussee: politietaken voor de hele krijgsmacht
- luchtmacht
- landmacht, met opklimmend in orde van grootte:
sectie
groep
peloton
compagnie – eskadron – batterij
bataljon – afdeling
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regiment
divisie
legerkorps
leger
legergroep (niet in Nederlandse landmacht ).
P
panas
pasar, passar
pedis
peloton
permuda
pc.
pikolan
pillbox
plan plan
R
rampokker
rangen

razzia
reserveofficier

S
saja
sampan
sarong
satoe
sawa(h)

heet (temperatuur).
markt.
heet (van smaak).
militaire eenheid van 30 à 40 man. Commandant: 2e of 1e luitenant (lt).
lid van een gewapende bende.
pelotonscommandant.
draagstok.
zandzakkenstelling.
langzaam aan.
plunderaar.
rekruut: militair in opleiding. (eerste oefening).
soldaat = artillerist, commando, huzaar, marinier etc. = militair zonder rang
soldaat 1e klasse: ook huzaar 1e klasse etc.
onderofficieren:
korporaal
korporaal 1e klasse
sergeant = (wachtmeester bij de artillerie, huzaren en marechaussee)
sergeant 1e klasse = (wachtmeester 1e klasse bij de artillerie, huzaren en marechaussee)
sergeant majoor = (opperwachtmeester {opper} bij artillerie, huzaren en marechaussee)
adjudant
officieren:
subalterne officieren:
vaandrig = (kornet bij artillerie en huzaren) geslaagd voor off.examen; nog niet beëdigd.
2e luitenant , afk: 2e lt
1e luitenant, afk: 1e lt
kapitein, afk kap. = (ritmeester, afk ritm. bij artillerie en huzaren)
hoofdofficieren:
majoor (c. bataljon)
luitenant-kolonel = overste (c regiment)
kolonel (c regiment of brigade)
generaals:
brigade generaal (c brigade)
generaal majoor (c divisie)
luitenant generaal (c van een aantal divisies of de hele landmacht)
generaal (deze rang wordt in nederland niet altijd vervuld. wel als de landmacht heel
groot is zoals tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog en de meidagen 1940)
maarschalk; komt niet voor in Nederland.
jacht op joden, onderduikers of andere burgers door de duitsers in '40'-45
dienstplichtig militair, die een opleiding op een SRO (school voor reserve officieren (9
maanden)) heeft gevolgd en voor tijdelijke dienst kan worden opgeroepen. Dit in
tegenstelling tot een beroepsofficier, die een opleiding heeft gevolgd op de KMA
(koninklijke militaire academie) (3 jaar) in Breda en een militaire loopbaan kiest.
ja.
inlands kustvaartuig.
omslagdoek, wikkelrok.
een.
rijstveld, dat bij het planten van de stekjes en het eerste deel van de groei onder water
staat
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sectie

kleinste militaire groep, deel v.e. peloton ca.6 man olv. een soldaat 1e klasse of
korporaal.
semiautomatisch
wapen, dat zelf herlaadt en schot voor schot kan vuren.
sepoeloe
tien.
Siliwangi divisie
belangrijkste en sterkste afdeling van de TNI – Tentara National Indonesia (het leger van
de Republiek Indonesia.
sobat
kameraad.
Soeharto
ondercommandant bij Nasoetion, later president van Indonesië.
Soekarno
eerste president van Indonesië.
sten, stengun
pistoolmitrailleur. vuurt ca 20 schoten automatisch of semiautomatisch.
stormer
hier huzaar speciaal getraind om het pantservoertuig te verlaten en te voet aan te vallen.
sweep, wegsweep, kampongsweep
vrijmaken van explosieven, hindernissen, weerstand enz.
T
tani
boer.
tangsi
kazerne.
tank
gepantserd voertuig met koepel met kanon en/of mitrailleurs, voorzien van rupsbanden.
tawarren
afdingen.
tida
nee.
tiga
drie.
tjikar
tweewielig koetsje.
tjilik
bamboe vlechtwerk.
toean
meneer.
toko
winkel.
trassi
gekruide toevoeging aan rijstmaaltijd.
trekbom
explosief, dat via een trekdraad op afstand tot ontploffing gebracht wordt. In Indië naam
voor alle explosieven, die in de wegen of hindernissen werden geplaatst.
U, V
verkenningspeloton bestaat uit verkenningsgroep: 2 x Ford Lynx en 3x Humber , 13 man en ondersteuning 21
stormers in 4 x 15cwt. 2 officieren.
voertuigen, gepantserd
- Brencarrier; carrier: licht gepantserd
- drietonner: vrachtwagen bedoeld voor lading tot 3 ton.
- Fifteenhundred; 15cwt; licht gepantserd, 4 wielig aangedreven voertuig met open bak
voor de stormgroep. ca. 6 man enkele brenguns. Ook gebruikt voor mortiersectie, als
verkenningsvoertuig en voor het transport van gewonden.
- Ford Lynx; Lynx: licht gepantserd verkenningsvoertuig. Bemanning twee, een brengun.
Vierwielaandrijving
- Greyhound: licht gepantserd verkenningsvoertuig met koepel met kanon en mitrailleur,
6 wiel aandrijving. In gebruik bij mariniersbrigade.
- GMC: vrachtwagen met drie aangedreven assen, (10 wielen ) en lier. zeer geschikt voor
het terrein. In Indië in gebruik bij mariniersbrigade.
- halftrack: hier; een licht gepantserd voertuig met open bak, aangedreven wielen vóór
en rupsbanden achter. In gebruik bij de mariniersbrigade.
- Humber (mk iv): licht gepantserd verkenningsvoertuig met koepel met kanon en besa
mitrailleur. Bemanning: commandant, schutter/seiner en chauffeur. Vier aangedreven
wielen.
- Jeep: ongepantserd, open voertuig voor het vervoer van enkele personen. 4
aangedreven wielen. Zeer geschikt in het terrein. Voor veel doelen bruikbaar.
- Llloyd scoutcar: licht gepantserd voertuig met open bak. 4 aangedreven wielen. Lijkt
sterk op halftrack. Gebruik vergelijkbaar met 15cwt. In gebruik bij eskadrons
vechtwagens.
- Scoutcar: verkenningsvoertuig.
- Sherman tank: middelzware tank. In gebruik bij de mariniersbrigade. Bemanning: vijf.
- Stuart tank: lichte tank (in us-army verkenningstank) met koepel, kanon en diverse
mitrailleurs. Bemanning: vijf.
vechtwagens
tanks.
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W
Waterman
X, Y, Z
Zuiderkruis

troepentransportschip – Victory klasse
troepentransportschip – Victory klasse

AFBEELDINGEN
Alle tekeningen zijn door mij gemaakt. Het grootste deel in de jaren 1947-1950.
Ook de gebruikte foto's zijn mijn eigendom. Een uitzondering hierop zijn de afdrukken van landkaarten van
Indonesië en Java welke afkomstig zijn uit een Bos Atlas, en enkele bijlagen die ik heb verkregen van het
Cavalerie Museum in Amersfoort.
Deze en meer afbeeldingen zijn verkrijgbaar op DVD.
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