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SCHERPENZELERS IN NEDERLANDS‐INDIË

Voor sommigen is de periode net na de Tweede Wereldoorlog zo langzamerhand in de 

vergetelheid geraakt. Voor anderen ligt die �jd nog vers in het geheugen. Het was de �jd waarin 

in West‐Europa de vrede was getekend, maar ook de periode waarin dat in één van onze 

overzeese gebiedsdelen nog lang niet het geval was. In Nederlands‐Indië was de oorlog 

weliswaar ook beëindigd, maar voerde een deel van de bevolking strijd tegen de Nederlandse 

overheersing. Zij wilde een ona�ankelijk Indonesië en riepen die ona�ankelijkheid in 1945 uit. 

Maar dat viel hier niet in goede aarde. Duizenden Nederlandse militairen werden uitgezonden 

om daar voor lange �jd de Nederlandse belangen te verdedigen en rust en orde te 

bewerkstelligen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Meer dan vij�ig Scherpenzeelse jongens 

werden naar Nederlands‐Indië gestuurd. Jongemannen van een jaar of twin�g die in oorlogs�jd 

waren opgegroeid en vanzelfsprekend veel minder mobiel waren dan tegenwoordig. Hun sociale 

leven speelde zich met name af binnen in Scherpenzeel. Een enkeling was misschien wel eens 

over de landsgrens geweest, maar dat was toch wel wat anders dan een verblijf voor lange �jd 

in Azië met een totaal andere cultuur en een tropisch klimaat. Wat betekende dat voor ‘onze 

jongens’? Contact verliep slechts via het (veelvuldig) schrijven van brieven over en weer en een 

enkele keer een radioboodschap. Na terugkomst in Nederland bleek dat hun inzet lang niet door 

iedereen werd gewaardeerd en dat riep frustra�es op. En soms ook psychische problemen. 

Slechts enkele Scherpenzeelse Indiëgangers zijn nu nog in leven. Zij hebben nu of al eerder 

informa�e over hun verblijf in Nederlands‐Indië verstrekt. Dankzij Chris Sangers, die jaren 

geleden al heel veel gegevens hee� verzameld, is een vrij duidelijk beeld van Scherpenzelers in 

Nederlands‐Indië ontstaan. Ook de bijdragen van veel nabestaanden in de vorm van foto’s en 

verhalen hebben ervoor gezorgd dat we dit themanummer hebben kunnen samenstellen. 

Vanzelfsprekend hebben we niet alle informa�e kunnen verwerken. Zo waren we gebonden aan 

een maximaal aantal pagina’s, zodat we keuzes moesten maken. De beschikbare informa�e die 

dit themanummer niet hee� gehaald, wordt echter ook  in het archief van onze vereniging 

zorgvuldig bewaard en blij� voor iedereen toegankelijk. We hebben geprobeerd de 

‘Scherpenzeelse bijdragen’ zoveel mogelijk te verweven met de algemene geschiedenis, die als 

rode draad door dit themanummer loopt. Daarmee hopen we voor iedereen een goed beeld te 

hebben geschetst van een veelbesproken periode uit de geschiedenis. Het gee� kinderen, 

kleinkinderen, achterkleinkinderen, familieleden en iedereen die het wil weten een idee wat 

hun vader, opa of dorpsgenoot hee� gedaan en meegemaakt in Nederlands‐Indië in zijn jonge 

jaren.

Piet Valkenburg

Wim van den Berg

oktober 2017



5

Specerijen, daar was het allemaal om te doen; 

nootmuskaat, peper, kruidnagel, kaneel, gember, 

producten uit het verre oosten waren in de 16e 

eeuw belangrijk voor de handel. Via een lange 

omweg kwamen deze specerijen over land in 

Europa aan en de prijs was daardoor enorm hoog. 

Men zou ze beter zelf kunnen gaan halen. De 

Europese zeevarende landen zochten naar routes 

om in Indië te komen. 

Aan het eind van de 16e eeuw, kwamen de eerste 

Nederlanders in Indië aan en ook weer behouden 

terug. In de daarop volgende jaren werden 

verschillende Compagnieën gevormd voor de 

handel met Oost‐Indië. In 1602 verenigden deze 

afzonderlijke compagnieën zich tot de Verenigde 

Oost‐Indische Compagnie (V.O.C.).

De V.O.C.
De schepen van de V.O.C. 

voeren steeds tussen 

Nederland en Oost‐Indië om de 

handelswaar op te halen. Om 

ervoor te zorgen dat er steeds 

voorraden waren, bleven er 

enkele mensen van de V.O.C. in Oost‐Indië achter 

om de handelswaar op te kopen en op te slaan. 

Zoveel waardevolle handelswaar verzameld en 

gesorteerd op een kleine plek was natuurlijk zeer 

aantrekkelijk voor dieven, maar ook voor 

handelslieden uit andere landen. Nederze�ngen 

werden gebouwd die langzamerhand uitgroeiden 

tot forten, die verdedigd werden door 

huursoldaten. Daarvoor werden zowel Europese 

als inheemse soldaten geronseld. Het bleef niet 

alleen bij verdedigen van de handelswaar, soms 

moest ook opgetreden worden tegen inheemse 

leveranciers. Intussen groeide er een echt leger. 

Het bestuur van de V.O.C. in Nederland besloot 

ook in Oost‐Indië een bestuur te vormen. 

Aan het hoofd van dat bestuur in Indië stond een 

Gouverneur‐Generaal. Een van de bekendste 

Gouverneurs‐Generaal uit de beginperiode is Jan 

Pieterszoon Coen, die in juni 1618 benoemd 

werd. 

Het eerste gebied op Java was nu in Nederlandse 

handen. Steeds meer gebied kwam onder bestuur 

van de V.O.C. 

Op 17 maart 1798 hield de V.O.C. officieel op te 

bestaan en de Staat der Nederlanden nam het 

bestuur van Oost‐Indië over. In 1914 werd geheel 

Oost‐Indië door Nederland bestuurd.

Het KNIL
Omstreeks 1800 waren er op Java nog zo’n 4.000 

militairen, waaronder ongeveer 1.000 

Europeanen. In 1808 werd een nieuwe 

Gouverneur‐Generaal benoemd, die kans zag 

binnen enkele jaren het leger in Indië weer op 

een sterkte te brengen van 17.000 man, waarvan 

2.400 Europeanen. Van 1811 tot 1814 waren de 

Engelsen de baas in Indië. Zij moesten het 

teruggeven aan Nederland dat inmiddels een 

Koninkrijk was geworden. De regering besloot het 

leger in Indië opnieuw op te bouwen. In Indië zelf 

werden inheemse militairen geworven, 

waaronder veel Ambonezen. 

Het Indisch leger werd 

sinds 1816 nog steeds 

vanuit Nederland 

bestuurd. Dat werd echter 

steeds las�ger, omdat de 

afstand te groot was. De 

banden met het militaire 

moederland werden 

steeds losser en in 1830 

vond de afscheiding plaats 

van de Koninklijke Landmacht. Het Koninklijk 

Nederlands Indisch Leger, KNIL, was geboren. 

EEN STAP TERUG IN DE GESCHIEDENIS



6

In Nederland werden militairen geworven voor 

dienst in het KNIL. Pas vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog werden ook Indonesiërs 

opgeroepen voor de dienstplicht. Omstreeks 1940 

is de sterkte van het KNIL 60.000 man. Veel 

inheemse militairen bevolken het KNIL en de 

verhouding tussen Nederlandse en inheemse 

militairen was één op drie. Die 60.000 man waren 

bij lange na niet voldoende om dat immense 

eilandenrijk bij een invasie te beschermen.

De Tweede Wereldoorlog
De strijd tegen Japan

In de ochtend van de 7e december 1941, voerden 

Japanse vliegtuigen een verrassingsaanval uit op 

de Amerikaanse marinehaven Pearl Harbor. Deze 

aanval bracht betrok de Verenigde Staten 

rechtstreeks bij de Tweede Wereldoorlog.

Op 8 december maakte de Gouverneur‐Generaal 

in Nederlands‐Indië over de radio bekend dat de 

oorlog met Japan was begonnen. Nederlands‐

Indië was door zijn enorme uitgestrektheid van 

ongeveer 60 keer de oppervlakte van Nederland 

niet te verdedigen tegen een aanval. Het KNIL was 

alleen in staat vertragende gevechten uit te 

voeren. De voornaamste taak was de olievelden 

te verdedigen. Daarnaast moest zij zorgen voor 

de bescherming van de vliegvelden. Op 24 

december 1941 landden de Japanners op Brits 

Borneo en rukten op naar het Nederlandse 

gedeelte van Borneo.

Op 27 februari 1942 naderde een grote Japanse 

invasievloot Java. Een geallieerde vloot onder 

leiding van Schout bij Nacht Karel Doorman voer 

hen tegemoet. Wat volgde was ‘de Slag in de Java 

Zee’. De geallieerde vloot werd kansloos 

vernie�gd. De weg naar Java lag open. De 

Japanners landden op 1 maart 1942 op diverse 

plaatsen op Java en in razend tempo rukten zij op 

over het eiland. Het KNIL zou hulp krijgen van de 

geallieerden, maar daar kwam niets van terecht. 

Nadat Japan dreigde Bandung plat te 

bombarderen, werd besloten te capituleren. 

De internering van de Nederlanders
Na de capitula�e van Nederlands‐Indië werden 

alle militairen in krijgsgevangenschap gevoerd. 

Het ging om ongeveer 42.000 soldaten, 

waaronder veel Indonesiërs die in het KNIL 

dienden. Op de verjaardag van de Japanse keizer 

op 29 april 1942 mochten de Indonesische 

militairen naar huis met uitzondering van de 

Ambonezen en Menadonezen.

Japan had de Conven�e van Genève niet 

getekend. In die conven�e werd de behandeling 

van krijgsgevangenen geregeld. Dit betekende dat 

de gevangenen volledig aan de willekeur van hun 

bewakers waren overgeleverd en ronduit slecht 

werden behandeld. 

De krijgsgevangenen mochten geen contact 

hebben met de buitenwereld. Men werd 

gedwongen voor de Japanners te werken, onder 

andere bij de aanleg van vliegvelden, spoorlijnen 

en wegen. Berucht hierbij is de aanleg van de 

Birma spoorlijn, honderden kilometers door 

oerwoud en over bergen. Talloze arbeiders zijn 

hierbij omgekomen. 

Na de militairen werden ook de Nederlandse 

burgers in interneringskampen opgesloten. Japan 

wilde alle westerse elementen uit de Azia�sche 

samenleving halen. Alle Nederlandse en 

Nederlands‐Indische mannen, vrouwen en 

kinderen werden opgesloten. De mannen en 

vrouwen kwamen in aparte kampen, jongens 

mochten tot hun 10e  jaar bij hun moeder blijven, 

daarna moesten ze naar een mannenkamp. 

Japanse beze�ng
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Men mocht in de kampen geen godsdienst 

belijden of onderwijs geven en men mocht ook 

niet klagen. De vrouwen waren er vaak het 

slechtst aan toe, omdat zij volgens de Japanse 

overtuiging onderaan op de maatschappelijke 

ladder stonden.

Ziekten zoals dysenterie, hongeroedeem en ook 

malaria kwamen steeds meer voor door het 

teruglopen van de lichamelijke condi�e als 

gevolg van slecht en weinig voedsel en het 

ontbreken van hygiëne. Velen zijn hieraan 

gestorven. 

De Japanse An�‐Westerse propaganda
Tijdens de beze�ng van Nederlands‐Indië, 

hebben de Japanners er alles aan gedaan de 

‘westerse smet’ uit te wissen. Alle Nederlanders 

werden uit hun leidinggevende func�es 

ontheven en zelfs gevangen gezet. De 

Nederlandse taal werd verboden. Het mocht niet 

meer onderwezen worden, Japans kwam 

daarvoor in de plaats. Japanse ceremonies 

werden ingevoerd, zoals het hijsen van de 

Japanse vlag, het zingen van het volkslied en het 

buigen in de rich�ng van Tokyo. Er werd een 

perscensuur ingevoerd en ook de radio werd 

volledig gecontroleerd door de Japanse beze�er. 

Steeds werd er zowel via de pers als door de 

radio an�westerse, maar vooral an�‐

Nederlandse propaganda gevoerd.

Op Java had deze propaganda onder de ouderen 

niet zo veel effect. Zij waren gewend onder de 

Nederlanders te werken en men verwach�e dat 

er onder de Japanners niet zo veel zou 

veranderen. Onder de jongeren sloeg de 

propaganda echter veel meer aan. Ver voor de 

oorlog waren er groepen die een zelfstandig 

Indonesië wilden. Natuurlijk waren niet alleen 

jongeren lid. De leiding was vaak in handen van 

de oudere genera�e. De beze�er hee� �jdens de 

drieënhalf jaar durende beze�ng heel 

systema�sch de jeugd via het onderwijs en 

jeugdgroepen bestookt met an�westerse en an�‐

Nederlandse thema’s.

Naarmate de oorlog voortduurde, en het er voor 

Japan steeds slechter uit begon te zien, deed de 

beze�er steeds meer toezeggingen over de 

zelfstandigheid van Indonesië. Japan nodigde in 

augustus 1944 twee na�onalis�sche leiders uit, 

Ha�a en Soekarno, om in Singapore te komen 

praten over de zelfstandigheid van Indonesië. De 

capitula�e van Japan op 15 augustus is er de 

oorzaak van dat dit gesprek nu�eloos werd. 

Drieënhalf jaar lang hebben de Japanners de 

Indonesische bevolking systema�sch opgezet 

tegen alles wat westers was en speciaal tegen 

alles wat Nederlands was. 

Het einde van de oorlog in Azië
De Amerikaanse generaal Douglas MacArthur 

ging ondanks zijn beperkte hoeveelheid 

manschappen en materieel tot de aanval over. 

Het Amerikaanse zelfvertrouwen groeide gestaag 

en langzaam maar zeker begon de heerschappij 

in de lucht en op zee uit te pakken in het 

voordeel van de Amerikanen.

Eind 1943 besloot het Amerikaanse opperbevel 

tot grootscheepse aanvallen in het gebied van de 

Grote Oceaan. De bedoeling was zoveel mogelijk 

door Japan beze�e gebieden terug te winnen en 

daarna Japan zelf aan te vallen. 

Jappenkamp
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Op 22 juni 1945 werd de Amerikaanse vlag op het 

Japanse eiland Okinawa gehesen. Er waren 

enorme verliezen aan beide zijden. 

Op 6 augustus 1945 werd een atoombom 

geworpen op de Japanse stad Hiroshima. Volgens 

Amerikaanse scha�ngen waren er bijna 140.000 

doden! Op 9 augustus werd een tweede 

atoombom, nu op Nagasaki, geworpen. Aantal 

slachtoffers, weer volgens Amerikaanse scha�ng, 

ongeveer 40.000 doden! Binnen een week, op 15 

augustus 1945, gee� Japan zich onvoorwaardelijk 

over.

Engels gezagsgebied
Al in 1942 werd bepaald dat Nederlands‐Indië, 

Sumatra uitgezonderd, onder Amerikaans 

gezagsgebied zou vallen. Sumatra viel onder het 

Engels gezagsgebied. Generaal Douglas 

MacArthur was na het verdrijven van de 

Japanners uit Nederlands‐Indië daar voorlopig de 

baas. Bij de conferen�e van Potsdam, in juli 

1945,werd besloten dat geheel Nederlands‐Indië 

onder Engels gezagsgebied kwam. 

Het uitroepen van de republiek 
Indonesië
De onverwacht snelle capitula�e van Japan 

zorgde in Nederlands‐Indië voor verwarring. De 

Japanners hadden gecapituleerd zonder dat er in 

dat gebied een schot gelost was, maar zij waren 

daar als beze�ngsmacht nog wel aanwezig. Er 

was ook niemand aan wie zij de macht konden 

overdragen. De Engelsen, onder wiens 

gezagsgebied Nederlands‐Indië viel, waren nog 

niet aanwezig. De Nederlanders, voor zover zij 

Nederlands‐Indië niet ontvlucht waren, zaten nog 

in de interneringskampen. De Indonesiërs zelf 

hadden nog geen bestuursorganisa�e.

Wat de Indonesiërs wel hadden waren 

verschillende groeperingen die al jaren, soms al 

�entallen jaren, voor de ona�ankelijkheid van 

Indonesië streden. Tijdens de Japanse beze�ng 

werd deze groeperingen geen strobreed in de 

weg gelegd.

De fana�eke jonge na�onalisten, Pemoeda’s 

genaamd, zagen hun kans schoon en ze�en 

Soekarno en Ha�a onder druk om de Republiek 

uit te roepen. Op 17 augustus 1945 kwamen de 

twee leiders met de volgende a�ondiging 

(proclama�e):

Proclama�e:

Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij de 

ona�ankelijkheid van Indonesië. De formaliteiten 

voor de overdracht van de macht enz. zullen zo 

snel mogelijk worden geregeld.

Jakarta, 17‐8‐1945

De gemach�gden van het Indonesische volk,

Soekarno‐Ha�a
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De Bersiap‐periode
‘Bersiap’ betekent zoiets als ‘wees bereid, 

klaarmaken (voor de strijd)’ en werd door de 

na�onalisten of ona�ankelijkheidstrijders vaak 

als strijdkreet gebruikt.

De Bersiap periode, genoemd naar deze kreet, 

begint zo ongeveer bij de 

ona�ankelijkheidsverklaring op 17 augustus 

1945 en loopt tot maart/april 1946. Het is een 

chao�sche periode, gekenmerkt door 

plundering, moord en verwoes�ng, die 

voornamelijk op Java woedt. Er heerst een 

zogenaamd machtsvacuüm, de Japanse beze�ers 

zijn nog wel aanwezig, maar Japan hee� 

gecapituleerd. De oude machthebbers, de 

Nederlanders, zijn óf gevlucht voor de Japanners, 

óf zijn geïnterneerd in kampen. De nieuw 

uitgeroepen Republiek hee� nog geen 

gestructureerd bestuursapparaat en de Engelsen, 

onder wiens gezagsgebied Nederlands‐Indië of 

Indonesië valt, hebben nog geen troepen op 

Java.

De nieuwbakken regering van de Republiek 

brengt alle strijdgroepen, die voornamelijk 

ontstaan zijn �jdens de Japanse beze�ng, onder 

hun leiding. Althans op papier; in de prak�jk 

hebben Soekarno en de zijnen weinig grip op de 

‘Pemoeda’s’, een militante jongerengroep. Deze 

fana�eke strijders, die weigerden hun haren te 

knippen tot iedere Nederlander óf dood óf uit 

Indonesië verdreven was, begonnen een ware 

terreur op Java. 

Er waren ook vele loslopende groepen, die onder 

de mom van vrijheidsstrijd grote slach�ngen 

aanrich�en onder de Nederlanders en iedereen 

die ze ervan verdachten met de Nederlanders 

samen te werken. Vooral de op Java aanwezige 

Chinezen, die vaak door hard werken en 

handelsgeest een goed bestaan hadden 

opgebouwd, moesten het ontgelden.

Uit het allegaartje van strijdgroepen probeerde 

de nieuwe regering een leger te vormen, het 

‘TNI’ (Tentara Na�onal Indonesia); ‘Na�onaal 

Leger van Indonesië’. 

Tijdens deze Bersiap periode sneuvelden meer 

Japanse militairen dan �jdens de beze�ng van 

Indonesië in 1942. Dat kwam mede doordat de 

Japanners na hun capitula�e van de Engelsen de 

opdracht hadden gekregen in Indonesië de rust 

en orde te handhaven en de krijgsgevangenen en 

andere gede�neerden te beschermen tot de 

Engelse troepen waren gearriveerd om het over 

te nemen.

Zo kon het gebeuren dat Nederlanders en 

Indische Nederlanders na drieënhalf jaar 

opslui�ng in vreselijke ‘Jappenkampen’ eindelijk 

vrij dachten te zijn. Ze verlieten hun 

interneringskampen, maar kwamen al gauw in 

aanraking met de opgehitste na�onalisten en 

konden niets anders doen dan spoorslags 

terugkeren naar hun vroegere 

interneringskampen. De Japanners die hen daar 

jarenlang vaak sadis�sch behandeld hadden, 

waren nu plotseling hun beschermers tegen de 

Pemoeda’s.

De Republikeinse regering had weinig invloed op 

de verschillende strijdgroepen, die vaak op eigen 

houtje en voor eigen voordeel werkten. Op 1 

oktober 1945 kwam de Republikeinse regering 

met een verklaring waarin stond dat iedere 

Nederlander als vijand werd beschouwd en 

geïnterneerd diende te worden.
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Pas op 29 september 1945 landde het eerste con�ngent Britse troepen op Java. De eerste 2000 

militairen gingen in Tandjong Priok van boord als begin van de Britse beze�ngsmacht. Commandant 

van de Britse troepen op Java was Generaal Chris�nson, die op 30 september 1945 in een 

radiotoespraak onder andere verklaarde dat:

‐ Het Britse optreden op Java beperkt zou blijven tot overgave, ontwapening en afvoer van Japanse 

strijdkrachten en bevrijding van militairen en burgergede�neerden.

‐ De Bri�en zich niet buiten deze sleutelgebieden zouden begeven, hierbuiten zouden de Indonesiërs 

en Japanners verantwoordelijk zijn voor orde en rust.

‐ De Bri�en geen Nederlandse troepen zouden toelaten omdat de Indonesiërs daarop tegen waren.

Deze radioverklaring had grote gevolgen. 

Nederland kon militair niets ondernemen tegen 

de wantoestanden op hun ‘eigen’ grondgebied. 

De Republikeinen voelden zich gesterkt door deze 

Britse verklaring en werden in feite de baas over 

Java en Sumatra. Dit had desastreuze gevolgen 

voor velen van de ruim 80.000 Nederlanders die 

nog in kampen zaten in de binnenlanden van 

Java. Britse colonnes die het binnenland introkken 

om Nederlanders uit hun interneringskampen te 

halen, werden vaak aangevallen door troepen van 

de TNI.

In de binnenlanden van Java ging het molesteren, 

verkrachten en vermoorden van Nederlanders en 

hun sympathisanten gestaag door.

Deze chao�sche toestand bleef niet beperkt tot 

Java, maar ook op Borneo, Celebes en Bali waren 

roof en moordpar�jen aan de orde van de dag.. 

Er werden ware slach�ngen gehouden onder de 

Nederlanders en andere Europeanen, terwijl de 

Chinezen eveneens vaak het doelwit waren.

Vooral de slag om Soerabaja deed de Britse 

bevelhebber, Lord Mountba�en, besluiten de 

Britse troepen vanaf 1 maart 1946 terug te 

trekken en Nederlandse troepen toe te laten. De 

Britse troepen waren reeds jaren van huis en 

hadden veel strijd geleverd. De Nederlandse 

militairen die door de regering werden 

uitgezonden om voor ‘Orde en Vrede’ in 

Nederlands‐Indië te gaan zorgen, kregen daar te 

maken met een extreem chao�sche en 

gewelddadige situa�e.

OORLOGSVRIJWILLIGERS (OVW‐ERS) 

In september 1944 was het zuiden van Nederland bevrijd. De Nederlandse regering in Londen had 

beloofd na de bevrijding militairen te leveren, om de geallieerden te helpen met hun strijd tegen de 

Duitsers. Aan het oproepen van dienstplich�gen viel voorlopig niet te denken, omdat de meeste 

bevolkingsregisters niet op orde of niet compleet waren. Men besloot daarom over te gaan tot het 

werven van vrijwilligers en opende daarvoor in diverse plaatsen wervingsbureaus. Eind 1944 hadden 

ongeveer 18.000 jonge mannen tussen 18 en 30 jaar zich als oorlogsvrijwilliger ingeschreven. Velen 

van hen werden ingedeeld bij de stoo�roepen. Ook jongens uit Scherpenzeel meldden zich.

De opleiding van deze vrijwilligers was zeer beperkt, omdat de middelen eenvoudigweg ontbraken; er 

was gebrek aan gebouwen, aan uitrus�ng, kortom aan alles. 
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De vrijwilligers tekenden oorspronkelijk een 

contract tot 3 maanden na afloop van de oorlog, 

dit werd 8 augustus 1945. Daarna kon men 

verlengen in kort verband voor een jaar, of 

verlengen in lang verband voor een �jdsduur 

‘Nader vast te stellen door de Minister van 

Oorlog’. De mannen met een lang verband akte 

tekenden dus voor een niet bepaalde �jd en 

waren bovendien verplicht ‘Overal ter wereld 

dienst te doen, waar de Minister van Oorlog zulks 

noodig acht’. Deze mannen werden 

Oorlogsvrijwilligers genoemd, of kortweg OVW‐

ers. 

Nu de oorlog in Europa 

voorbij was, moest 

Nederlands‐Indië bevrijd 

worden van de Japanners. 

De regering wilde hiervoor 

de OVW‐ers inze�en. Na 

opkomst zouden zij in 

Engeland een aanvullende 

opleiding krijgen.

Voordat de opleidingen voltooid waren, of soms 

zelfs voor ze begonnen waren, was de capitula�e 

van Japan op 15 augustus 1945 een feit. Van het 

bevrijden van Nederlands‐Indië was nu geen 

sprake meer. Al gauw kwamen er onheilspellende 

berichten uit Indië over gewelddadigheden tegen 

de Nederlanders die daar waren. De noodzaak 

om militairen te sturen werd nu groter en er was 

meer haast bij geboden. Op 12 oktober 1945 

vertrokken de eerste OVW‐ers vanuit Engeland 

rich�ng Indië. Half oktober 1945 kwamen de 

eerste (KNIL) militairen in Tandjong Priok, de 

haven bij Batavia, aan.

Malakka
De ‘Alcantara’ vertrok op 12 oktober 1945 met de 

eerste OVW‐ers vanuit Liverpool naar Indië. Zij 

voeren een route die na hen nog vele 

troepentransportschepen zouden volgen: Via de 

Noordzee en de Golf van Biskaje, langs de 

Spaanse en Portugese kust naar Gibraltar, waar ze 

de Middellandse Zee binnenvoeren. Port Said 

werd aangedaan, en hier werd gestopt om te 

bunkeren. Talloze bootjes krioelden om het grote 

schip, om te proberen hun koopwaar te slijten. Na 

het Suezkanaal, 160 km lang, en de Golf van Suez, 

via de Rode Zee en de Golf van Aden, voer het 

schip de Indische Oceaan op. Dagenlang was er 

nu niets anders te zien dan water, terwijl het 

steeds heter werd. Ceylon werd aangedaan, weer 

zonder van boord te gaan, en er werd 

medegedeeld dat er koers werd gezet naar Port 

Swe�enham op de westkust van Malakka.

Hier ging het schip voor anker en na enkele dagen 

werd de reis voortgezet rich�ng Batavia, althans 

zo was de bedoeling. De evenaar werd 

gepasseerd. Enkele uren voor de haven van 

Tandjong Priok bereikt werd, draaide de 

‘Alcantara’ 180 graden, ze�e koers naar Singapore 

en ging voor anker. 

SS Volendam in het Suezkanaal

SS Alcantara
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Na enkele dagen werd het anker gelicht en werd 

teruggevaren naar Port Swe�enham. Weer een 

paar dagen wachten en de ‘Alcantara’ ze�e weer 

koers rich�ng Singapore en voer de haven van 

Port Dickson binnen. Uiteindelijk ging, na weer 

een paar dagen geduld, men hier van boord.

Vanwaar dit gesol met de militairen? Het 

antwoord is eenvoudig, Nederlands‐Indië viel 

onder Engels gezagsgebied en de Bri�en 

weigerden Nederlandse troepen toe te laten 

zolang Nederland weigerde met de Republiek 

Indonesië te onderhandelen. 13 november 1945 

gingen de OVW‐ers in Malakka aan land om pas 

op 10 februari 1946 weer te vertrekken. Deze �jd 

werd echter niet verspild, integendeel, er werd 

fana�ek geoefend en er werd enorm veel 

tropenervaring opgedaan die later in Indië goed 

van pas zou komen.

De Mariniersbrigade, die op 17 november 1945 

uit Amerika was vertrokken, werd eveneens niet 

op Java toegelaten. Na vergelijkbare 

omzwervingen als de ‘Alcantara’, kwam de 

‘Noordam’ op 30 december 1945 aan in de haven 

van Tandjong Priok. De Mariniersbrigade mocht 

niet van boord, de Bri�en lagen ook hier dwars. 

Na veel heen en weer gepraat mocht één bataljon 

aan land. Het was het 1e Infanterie bataljon dat 

op 31 december 1945 voet aan wal ze�e in 

Tandjong Priok. Later op de dag kwam van de 

Bri�en het bevel dat het ‘1e Infanterie bataljon 

weer terug moest aan boord van de ‘Noordam’. 

Zij waren echter al onderweg naar hun 

legeringsplaats en negeerden dit bevel.In totaal 

zaten 14.000 Nederlandse militairen enkele 

maanden ‘in de wachtkamer’ op Malakka.

AART VAN VELDHUIZEN

Aart is in 1926 geboren. Hij groeit voornamelijk op bij zijn oma en opa op boerderij Siberië. Later 

verhuist hij met hen naar een huis op de hoek van de Eikenlaan en Smitssteeg. Zijn opa overlijdt kort 

na de verhuizing. Aart blij� achter met zijn oma met wie hij niet erg goed kan opschieten. Als hij in de 

tuin aan het spi�en is en commentaar krijgt van zijn grootmoeder houdt hij het voor gezien en 

vertrekt hij. Het is de directe aanleiding voor Aart om zich in 1945 als oorlogsvrijwilliger (OVW‐er) aan 

te melden. 

Hij wordt  ingedeeld in de 5e Brigade, 1‐3 

Regiment Infanterie, B‐Compagnie. Hij vertrekt op 

20 april 1946 vanuit Ro�erdam naar Engeland, 

waar hij zijn opleiding tot militair krijgt. Die duurt 

maar kort, want al in mei 1946 gaat Aart met de 

boot naar Nederlands‐Indië. Tijdens de opleiding 

ontmoet hij Cees Schut uit Eerbeek die eigenlijk 

nog te jong is om in het leger te gaan. Cees is 18 

jaar en krijgt toestemming van de koningin om in 

militaire dienst te gaan. Met de Johan van 

Oldenbarnevelt reizen Aart en Cees met veel 

anderen vanuit Engeland naar Nederlands‐Indië. 

Aart en Cees blijven in Indië bij elkaar. Als Aart 

foto’s ziet van de zusters van Cees vraagt hij of hij 

met één van hen kan corresponderen. En zo 

gebeurt het. Maar na verloop van �jd houdt de 

zuster van Cees het voor gezien. Niet getreurd, 

want Chris�en Schut, een jongere zuster, wil 

graag als corresponden�evriendin met Aart 

schrijven hoewel ook zij hem nooit hee� 

ontmoet. De envelop met daarin de brief die Aart 

naar Chris�en schrij�, plakt hij bij gebrek aan lijm 

dicht met gekookte rijst. Aart is gelegerd op Java 

bij Bandung. Een belangrijk deel van zijn taak is 

het lopen van patrouilles. Daarbij ben je je leven 

niet zeker. De rebellen duiken op onverwachte 

momenten op om Aart en zijn maten te 

beschieten. De jongens zijn doodsbang en durven 

nauwelijks op patrouille te gaan. Om moed te 

verzamelen krijgen ze sterke drank te drinken, 
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zodat ze wat meer lef hebben. Dat is in 1946. Aart 

en zijn maten zijn de eersten die te maken krijgen 

met de vijandelijke rebellen. Als oorlogs‐

vrijwilligers gaan zij voorop in de strijd. Ze zijn al 

een �jd in Nederlands‐Indië voordat de 7 

december divisie arriveert. Het is ontze�end 

zwaar. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. 

In een drukkende warmte worden met zware 

bepakking urenlange patrouilles gelopen. Aart 

van Veldhuizen neemt deel aan de poli�onele 

ac�es, waaronder een grote ac�e bij Dajeuhkolot 

op West‐Java (nabij Bandung), waar een 

bruggenhoofd gevormd moet worden. Hierbij 

wordt veel tegenstand ondervonden. Verder 

neemt hij deel aan patrouilles naar Tjisaroea, 

Tjibolang (17 november 1946), Tjikaroetoek en 

Tjimaki (3 november 1946).Niet iedereen van het 

onderdeel van Aart van Veldhuizen kan 

navertellen wat hij hee� meegemaakt. Meerdere 

kameraden sneuvelen. Onder hen Hans Blom uit 

Leusden en Arie Roelofsen. Ze zijn op Java op een 

Nederlands ereveld begraven. Naast 

patrouillelopen, sporten de jongens veel. Van hun 

condi�e wordt enorm veel gevraagd. De weinige 

vrije �jd die over is vult Aart met het schrijven 

van brieven aan Chris�en, die zijn mooie 

woorden trouw beantwoordt. Met de gezondheid 

van Aart gaat het niet goed. Hij hee� een veel te 

hoge bloeddruk die te wijten is aan het tropische 

klimaat waarin gewerkt moet worden. Opname in 

het militaire hospitaal is het gevolg. Daar verblij� 

Aart maar liefst een half jaar zonder dat er 

zichtbaar verbetering optreedt. Het is 

onbegrijpelijk dat Aart gezien zijn gezondheid 

werd goedgekeurd om naar Nederlands‐Indië te 

gaan. Als de echtgenote van generaal Spoor hem 

ontmoet in het hospitaal, zorgt zij er uiteindelijk 

voor dat Aart na 2 ½ jaar in 1948 naar Nederland 

terug mag. Met het hospitaalschip De Groote 

Beer vaart hij huiswaarts. Op 20 maart 1948 

arriveert het schip in Ro�erdam. Het spreekt voor 

zich dat hij zijn corresponden�evriendin Chris�en 

Schut graag wil zien. Omdat Chris�en bij een boer 

in de omgeving van Zwolle ‘dient’, spreken ze daar 

af op het sta�on zonder dat ze elkaar ooit 

ontmoet hebben. Aart is nog militair en hee� een 

uniform aan. Om een lang verhaal kort te maken: 

de vonk slaat over. Chris�en zegt haar betrekking 

op en vertrekt naar Scherpenzeel. Ze gaat als hulp 

in huis bij dokter Renken inwonen. Vriend en later 

zwager Cees Schut is net terug uit Nederlands‐

Indië als Aart en Chris�en trouwen. Cees trouwt 

later met de Scherpenzeelse Ee�e Dupree en gaat 

in Eerbeek wonen. Aart van Veldhuizen hee� zijn 

ervaringen in Nederlands‐Indië verwerkt door er 

vooral heel veel over te praten met lotgenoten. 

Details van de strijd hee� hij echter niet of 

nauwelijks met buitenstaanders gedeeld. 

Aart is al op 48‐jarige lee�ijd na een erns�ge 

ziekte in 1975 overleden.
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WIM VAN ROEKEL

Wim van Roekel werd geboren in Ede op 30 oktober 1916. Direct na het einde van de 2e 

Wereldoorlog deed Prins Bernhard een dringend beroep, als algemeen legercommandant van 

Nederland, om zich in te ze�en voor Nederlands‐Indië en daar de Japanners te bestrijden. Veel 

Nederlandse jongens, al dan niet uit de verzetsbeweging, hadden weinig aansporing nodig en men 

meldden zich als OVW‐er in blauwe overalls met een oranje armband om bij de Jan van 

Schaffelaarkazerne in Ermelo, waar in snel tempo de "verbandakte" werd getekend. Ook Wim van 

Roekel, toen woonach�g in Lunteren, meldde zich aan en kwam in mei 1945 op in Ermelo. 

In de loop van mei en juni 1945 kwam zo een 

volwaardig bataljon tot stand met Engelse Lee‐

Enfield‐geweren, stens, karabijnen en afgedankte 

Engelse ba�le‐dresses, compleet met baret, helm 

en soldatenkistjes en zelfs een "Soldier's Service 

and Pay Book". Veel van deze militairen waren 

a�oms�g uit het voormalige Regiment Infanterie, 

dat in de meidagen van 1940 nog gevochten had 

aan de Grebbeberg. Vanuit Scherpenzeel 

meldden zich een aantal jongens die ac�ef waren 

geweest in het verzet (Post 3 RVV).

De officiële oprich�ngsdatum van het bataljon 

werd op 15 juni 1945 geregistreerd in 1‐8 R.I. 

(Eerste bataljon Achtste Regiment Infanterie), als 

eerste vrijwilligersbataljon boven de grote 

rivieren. Als soldaat maakte Wim van Roekel 

onderdeel uit van het Veluwebataljon, ook wel 

“de Haantjes” genoemd.

Op 15 oktober 1945 vertrok Wim, samen met een 

aantal andere Scherpenzelers, als eerste lich�ng 

met het schip “Nieuw Amsterdam” naar 

Nederlands Indië. Het duurde echter lang voordat 

men van boord kon in Oost‐Indië. Het gebied viel 

formeel onder beheer van de Bri�en en deze 

weigerden Nederlandse militairen op Indonesisch 

grondgebied toe te laten. Als eerst aanwezige 

OVW‐ers mochten ze niet landen, maar werden 

ze ondergebracht in een tentenkamp op Malakka. 

Pas op 9 maart 1946 konden de eerste 

Nederlandse militairen formeel aan land gaan in 

Tandjong Priok op Java.

Wim’s taak als onderdeel van 

het Veluwebataljon “de 

Haantjes” was onder meer 

patrouille lopen en wachtlopen, 

maar hij nam ook deel aan 

zuiveringsac�es en de 1e 

Poli�onele ac�e. 

Op 23 december 1946 nam Wim deel aan een 

patrouille in Padang. Tijdens de terugweg, langs 

dezelfde weg als men gekomen was, ontplo�e er 

een bom die verdekt was geplaatst in een boom. 

Het directe gevolg was 2 doden en 3 zwaar 

gewonden, waaronder Wim van Roekel. Door de 

explosie was zijn linkerarm eraf geslagen en kreeg 

hij scherven in zijn buik. Wim werd opgenomen in 

het hospitaal, maar eigenlijk was al direct 

duidelijk dat hij het niet zou overleven. Wim 

overleed dan ook op 27 december 1946 in 

Padang.

Groep Scherpenzeel



15

Op 28 december werd Wim met militaire eer 

begraven. Sprekers bij zijn graf waren Ds. Hofland, 

de veldprediker, majoor Spiering en kapitein Klok, 

zijn compagniescommandant. Het overlijden van 

Wim greep de andere Scherpenzelers in het 

Veluwebataljon erg aan. 

Wim z’n verloofde in Scherpenzeel was Dirkje van 

de Peut en er waren al vergevorderde 

trouwplannen. Alles was al in gereedheid 

gebracht voor het huwelijk, dat plaats vond in 

Scherpenzeel op 31 december 1946. Henk van 

Roekel, broer van Wim, vertegenwoordigde Wim 

en Dirkje trouwde met de handschoen, niet 

wetende dat Wim al was overleden. Een kind, 

Catharina, wordt �jdens het huwelijk erkend. Pas 

op 8 januari 1948 wordt de huwelijksakte bij 

beschikking van de arrondissementsrechtbank 

van Zutphen ongeldig verklaard en doorgehaald.

Wim van Roekel is begraven op het Nederlands 

ereveld Leuwigajah, Cimahi, Indonesië, vak V, 

nummer 1148.

DE EERSTE NAOORLOGSE DIENSTPLICHTIGEN, 

DE 7 DECEMBER DIVISIE

Deze nieuwe divisie zou gevormd worden uit de 

dienstplich�gen lich�ng 1945, geboortejaar 1925. 

Vanaf mei 1946 stroomden de eerste naoorlogse 

dienstplich�gen, in totaal zo’n 15.000 man, de 

kazernes binnen. Het was de bedoeling dat deze 

nieuwe divisie ter beschikking zou worden gesteld 

aan de geallieerden om dienst te doen in 

Duitsland. 

De berichten uit Nederlands‐Indië werden steeds 

onheilspellender en al gauw bleek dat er veel 

meer troepen nodig waren om de ‘revolu�e’ een 

halt toe te roepen. De bestemming van de 

nieuwe divisie werd daarom gewijzigd van 

Duitsland naar Indië.

Op 22 juni 1944 werd met een Koninklijk Besluit 

bepaald dat ook dienstplich�ge militairen naar elk 

deel van de wereld gezonden konden worden om 

‘de vijanden van het Koninkrijk te bestrijden’. 

Vanaf 4 augustus 1947 konden dienstplich�ge 

militairen volgens de grondwet zonder hun eigen 

toestemming uitgezonden worden.

De naam ‘7 December Divisie’ is afgeleid van de 

zogenaamde ‘7 Decemberrede’ van de 

toenmalige koningin Wihelmina. Op 7 december 

1942, precies een jaar na de aanval van Japan op 

Pearl Harbor, hield Wilhelmina voor Radio Oranje 

in Londen een rede. 
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In deze radiorede kondigde de 

Koningin aan dat na de oorlog 

de verhoudingen tussen 

Nederland en Indië zouden 

veranderen. Zonder concrete 

belo�en werd er een vorm van 

autonomie voor Nederlands‐

Indië aangekondigd.

De situa�e in Nederlands‐Indië
Een groot gedeelte was, toen de 7 December 

Divisie in Indië arriveerde, al onder Nederlandse 

controle. Op Java en Sumatra hadden de 

Republikeinen van Soekarno zich de macht 

toegeëigend. 

Kleine enclaves op Java en Sumatra werden door 

de Engelsen bezet en door de OVW‐ers en later 

door dienstplich�gen overgenomen. Op Java 

waren dat de plaatsen Soerabaja, Semarang en 

Batavia, plus een strook die van Batavia via 

Buitenzorg naar Bandung liep. Op Sumatra waren 

dat de plaatsen Medan, Padang en Palembang. 

Dit waren de plaatsen waar de jongens van de 7 

December Divisie terecht kwamen. Op Borneo en 

Celebes hadden Republikeinen de bevolking op 

enkele plaatsen opgehitst tegen de Nederlanders. 

Ook hier werden eenheden van de 7 December 

Divisie heen gestuurd.

Intussen waren de onderhandelingen tussen 

Nederland en de Republikeinen begonnen. Op 14 

oktober 1946 werd er een wapens�lstand 

afgesproken.

De grens tussen Republikeins en Nederlands 

gebied werd bepaald en afgepaald met bordjes 

met daarop ‘Demarca�elijn’. Het overleg ging 

intussen door en op 15 november 1946 werd in 

Linggadja� een ontwerpovereenkomst gesloten. 

Er zou een Nederlands‐Indische Unie ontstaan, 

met aan de ene kant Nederland, Suriname en 

Curaçao en aan de andere kant de Verenigde 

Staten van Indonesië.

De Palmboom Divisie
Uit de lich�ng 1946 werd de 

Palmboom Divisie gevormd. Deze 

lich�ng bestond uit jongens die 

voornamelijk in 1926 geboren zijn. 

De naam ‘Palmboom Divisie’ is 

minder bekend dan die van de 7 

December Divisie.

Vanaf maart tot juni 1947 vertrokken vele 

duizenden jongens naar Indië. De wederopbouw 

was begonnen en vele jonge werkkrachten 

werden naar de andere kant van de wereld 

gestuurd. De voorlich�ng over wat hen daar te 

wachten stond, was mede door de verwarde 

situa�e in Indië erg summier. Veel �jd om te 

acclima�seren in Indië was er ook niet, men 

moest meteen aan de bak. 

De situa�e waarin de jongens van de Palmboom 

Divisie terechtkwamen, was er één van 

toenemende onrust. Het ontwerpakkoord van 

Linggadja� van 15 november 1946 werd op 25 

maart 1947 door de Republikeinse en 

Nederlandse regeringen bekrach�gd, maar van 

echte overeenstemming is geen sprake. Van een 

echte wapens�lstand was weinig te merken. De 

onderhandelingen leverden niet veel op.

Bestandsschendingen bleven aan de orde van de 

dag, door het overschrijden van de 

Demarca�elijn. Dit werd overigens makkelijker 

gemaakt, doordat het burgers toegestaan was de 

lijn te passeren. Het was dus voor de 

Demarca�elijn

Expedi�onaire 
macht
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Republikeinen niet moeilijk te infiltreren, door als 

burger de Demarca�elijn te passeren, eventueel 

met wapens of handgranaten een aanval te doen 

op een militaire post en als burger weer te 

verdwijnen.

Nederlandse militairen werden in hun eigen 

gebied beschoten, of reden op mijnen met hun 

voertuigen. In totaal sneuvelden in de periode 

van eind 1945 tot juli 1947, 485 Nederlandse 

militairen. De situa�e werd steeds grimmiger en 

vroeg om ac�e. De �jd was rijp voor een grote 

militaire ac�e.

DE EERSTE POLITIONELE ACTIE

Alle onderhandelingen ten spijt werd er geen 

eensluidende overeenkomst gesloten tussen de 

Republiek en de Nederlandse regering. In het 

Republikeinse gebied nam de propaganda voor de 

verwerping van het akkoord van Linggadja� 

steeds toe.

De situa�e in de door Nederlandse troepen 

beze�e enclaves op Java en Sumatra werd steeds 

slechter. De aanvoer van voedsel voor de enclaves 

werd vaak door ac�es van de TNI bemoeilijkt. Een 

militaire ac�e kon de problemen oplossen. Men 

zou dan grote delen van Java en Sumatra onder 

Nederlands gezag moeten brengen.

De Nederlandse regering bleef echter twijfelen en 

probeerde steeds met nieuwe voorstellen en 

ul�matums de Republiek te dwingen zich aan het 

akkoord van Linggadja� te houden. 

Na het zoveelste ul�matum van Nederland aan de 

Republiek, waaraan geen gehoor gegeven werd, 

maar slechts een tegenvoorstel kwam voor een 

soort wapens�lstand die al in 1946 gesloten was, 

was de maat vol.

Militaire ac�e was onvermijdelijk en in de nacht 

van 20 juli 1947 precies om middernacht star�e 

op Java en Sumatra de (Eerste) Poli�onele Ac�e, 

codenaam ‘Product’. De codenaam verwees naar 

de financiële belangen van de ac�e. Door het 

weer op gang brengen van de ondernemingen, 

plantages en olievelden, zou de economie weer 

op gang komen. 

Demarca�elijn Joop Westerhuis bij sta�on 
Kebang 13 juni 48
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Snelheid was essen�eel bij het oprukken. Men 

moest zien te voorkomen dat belangrijke bruggen 

opgeblazen werden. De opmars verliep over het 

algemeen voorspoedig. De TNI werd overal 

teruggedrongen, maar niet zonder dat zij grote 

economische schade veroorzaakte door de 

zogenaamde ‘verschroeide aarde tac�ek’, waarin 

zoveel mogelijk werd vernield en verbrand, zodat 

niets gebruiksklaar in handen van de 

Nederlanders zou vallen. 

De Nederlandse troepen troffen vooral in het 

begin een spoor van vernielingen aan. Maar ook 

veel menselijk leed als gevolg van honger en 

tekort aan met name medische verzorging. Ook 

Indische Nederlanders, voor een deel nog 

gevangen in de kampen in het binnenland, 

moesten het vaak ontgelden. Maar het ergst 

werden de Chinezen getroffen; vele honderden 

werden vermoord. Nederlandse militairen 

raakten steeds meer overtuigd van de noodzaak 

van deze ac�e. 

De militaire ac�es verliepen succesvol en binnen 

enkele dagen waren veel van de geplande doelen 

bereikt. De militaire bevelhebbers wilden 

doorstoten naar Jogjakarta, de zetel van de 

Republikeinse regering, om de Republiek op de 

knieën te dwingen. Door besluiteloosheid van de 

regering in Nederland, bleef toestemming uit. 

Inmiddels had zich voor Nederland een nieuwe 

‘vijand’ aangediend in de vorm van de Verenigde 

Na�es.

Opmars �jdens de 1e Poli�onele Ac�e
Op 30 juli 1947 kwam de Veiligheidsraad bijeen. 

Ze riep op 2 augustus met algemene stemmen 

Nederland en de Republiek op het vuren te 

staken. Door die interna�onale druk was 

Nederland wel verplicht de ac�e te stoppen en op 

4 augustus 1947 om middernacht was de ac�e 

voorbij. 

In militair opzicht was de ac�e geslaagd te 

noemen. Grote gebieden waren onder 

Nederlands gezag gekomen en daar kon de 

produc�e in de bedrijven en op de plantages, 

weer op gang komen. Ook de medische en 

humanitaire hulp aan de lokale bevolking kwam 

op gang. Ondanks de schijnbare eenvoud van de 

Eerste Poli�onele Ac�e, vielen in deze veer�en 

dagen aan Nederlandse zijde 169 doden en een 

veelvoud daarvan aan gewonden.

En daarna?
Na de Eerste Poli�onele Ac�e leek aanvankelijk 

een rus�ger periode aan te breken voor de 

Nederlandse militairen. Het poli�eke overleg ging 

verder, maar de beide par�jen kwamen niet 

dichter bij elkaar voor een defini�eve oplossing, 

integendeel.

De TNI begon zich te hergroeperen en zich nog 

meer dan voorheen zich toe te leggen op guerrilla 

ac�viteiten. Alleen door zeer intensieve en 

uitpu�ende patrouilles, vaak van meerdere 

dagen, konden de Nederlandse troepen de rust 

enigszins bewaren. Wachtposten, patrouille lopen 

en wat rust, dag in dag uit bepaalde het leven van 

de soldaten op de buitenpost. 

Vaak werden patrouilles en militaire kampen 

beschoten met korte prikac�es, waarbij de TNI 

een aanval deed, die meestal door Nederlands 

vuuroverwicht werd afgeslagen. 

Patrouille lopen
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Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er aan 

Nederlandse zijde steeds meer slachtoffers vielen. 

Tussen het einde van de Eerste Poli�onele Ac�e 

en het begin van de tweede, sneuvelden er 597 

Nederlandse militairen. De aanvoer vanuit 

Nederland stagneerde, omdat er havens waren 

waar Nederlandse schepen niet meer welkom 

waren. Er moest voor andere, vaak langere, 

routes gekozen worden. 

De soldaten kwamen onder steeds grotere druk 

te staan. Velen moesten a�aken door uitpu�ng, 

verwonding of ziekte. Ze hadden het idee dat de 

regering in Nederland geen enkel besef had van 

wat zich in Nederlands‐Indië afspeelde, men 

voelde zich in de steek gelaten. Generaal Spoor 

voelde dat aan en verspreidde onder zijn 

manschappen een brie�aart met de volgende 

tekst:

Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat

Als hoge nood en bi�ere strijd ons wacht. 

De nood voorbij, het land in vredesstaat,

Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.

Het gebied was zo ontze�end groot dat er 

nauwelijks één militair per vierkante kilometer 

beschikbaar was. Men moest fabrieken, 

plantages, raffinaderijen, maar ook bruggen, 

elektrische centrales, spoorlijnen, belangrijke 

wegen enzovoorts bewaken. Daar kwam de 

intensieve patrouillegang door het hele gebied 

nog bij. Dit was alleen mogelijk door de enorme 

inzet van de soldaten.

De Drietand Divisie
In de zomer van 1947 kwamen de jongens 

geboren in 1927 op voor hun dienstplicht.

Zij werden geplaatst in de ‘Drietand Divisie’, 

genoemd naar het wapen van de zeegod 

Neptunes. Deze divisie hee� eigenlijk alleen 

administra�ef bestaan, omdat de ervaringen in 

Indië hadden geleerd, dat men met kleinere, 

zoveel mogelijk zelfstandige, eenheden moest 

werken. Bovendien was deze lich�ng bedoeld om 

de eerste KNIL en OVW soldaten af te lossen. 

Deze jonge onervaren dienstplich�ge soldaten 

moesten de plaats in gaan nemen van deze 

doorgewinterde soldaten, wat geen gemakkelijke 

taak was.

Vanaf eind 1947 tot voorjaar 1948 arriveerden de 

troepen in Nederlands‐Indië, in wat aanvankelijk 

een rus�ge periode leek, maar waarin al snel de 

guerrilla oplaaide.

EVERT JAN VAN SCHAIK

Evert Jan van Schaik werd op 21 april 1925 geboren in Scherpenzeel. Evert Jan 

kwam op 4 mei 1946 op voor zijn dienstplicht in Nijmegen bij de 3e Infanterie 

Brigade 2e Bataljon, van de Ondersteunings‐compagnie. Er volgde een opleiding 

tot gevechtspionier. Voor Evert Jan hield dit in: 2 maanden Infanterie opleiding in 

Nijmegen, 2 maanden op de “Mijnen‐school” in Bergen op Zoom en 2 maanden 

Genieschool op de Kromhoutkazerne in Utrecht. 

Na 15 dagen inschepingsverlof vertrok Evert Jan 

met het schip “Indrapoera” vanuit Amsterdam naar 

Ned.Indië. In dit schip was 1600 man onder 

gebracht. Men sliep le�erlijk met 4 man boven 

elkaar in een ruimte van 20 x 20 meter aan de 

achterzijde van het schip. De ruimte was zo klein 

dat men ’s morgens benauwd wakker werd door 

het zuurstofgebrek. Op de boot kreeg men Maleise 

les en de rest van de �jd werd vooral doorgebracht 

met kaarten om de verveling te verdrijven. Als je 

niet zeeziek was, dan konden er schietoefeningen 

gehouden worden. Met een staalkabel was er een 

vlot met schietschijven achter het schip 

vastgemaakt, daar kon dan op geschoten worden. 
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Op 16 november 1946 kwam Evert Jan aan in 

Tandjong Priok op Java. 800 man verliet hier de 

boot. Men werd verwelkomd door Generaal Durst 

Bri� en met vrachtwagens ging het naar het KNIL‐

kamp, de Meester Corneliskazerne. Hier volgde 

een acclima�seringsperiode van 4 weken, maar 

ook moest er patrouille gelopen worden. Ná die 4 

weken ging Evert Jan met 150 man van de 

OndersteuningsCie verder naar Tjandjoen. Dit 

onderdeel was zwaar bewapend en voorzien van 

vervoer. 40 man was voorzien van brencarriers, 

40 met mor�eren, 40 met pach en 40 man waren 

pioniers. 

Evert Jan maakte de poli�onele ac�es mee. Hij 

deed mee met zuiveringsac�es en maakte veel 

beschie�ngen mee. In 1947, �jdens de 1e 

poli�onele ac�e, werd de stad Soekaboemi aan 

de zuidkust veroverd. Direct daarna is in een 

snelle ac�e door het peloton waartoe Evert Jan 

behoorde, een belangrijke krachtcentrale bezet, 

40 km vanaf de eigen post. Deze centrale voorzag 

heel West‐Java van stroom. Overal rondom de 

centrale bleken trekbommen en mijnen te liggen. 

De ac�e was echter zodanig snel ingezet dat de 

“ploppers” geen �jd hadden gehad deze 

explosieven tot ontploffing te brengen. De 

centrale kwam geheel onbeschadigd in handen 

van de Nederlanders.

Behalve deelname aan gevechtshandelingen 

moest er ook geholpen worden aan de 

bevoorrading van eten en post naar de 

buitenposten. Elke vrachtwagen moest over een 

afstand van zo’n 100 km dagelijks 10 kg rijst, vers 

brood, e.d. vice versa brengen. Hierbij werd 5 

man bewaking per vrachtwagen ingezet. 

Onderweg had men te maken met beschie�ngen, 

gespannen staalkabels over de weg en 

handgranaten die men in de bak van de wagens 

probeerde te gooien. Al snel werden de 

vrachtwagens voorzien van een stalen buis met 

dwarsstuk vóór op de wagen tegen de staalkabels 

en kippengaas om de bak ter afscherming tegen 

de handgranaten.   

Van de 800 man waarmee hij aankwam in 

Indonesië kwamen er uiteindelijk 535 gezond 

terug. De rest was hetzij gesneuveld, hetzij 

zodanig gewond geraakt dat zij afgekeurd zouden 

worden. Ook Evert Jan kwam niet geheel 

ongeschonden uit de strijd. Hij raakte gewond 

aan de beide armen; er moesten 

handgranaatsplinters worden verwijderd. 

Daarvoor verbleef hij een week in het Militair 

Hospitaal. Voor tropische aandoeningen duurde 

een ziekenhuisbezoek langer: 4 weken voor 

dysenterie en malaria.
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GERHARDUS JACOB GERRITSEN

Op 18 december 1949 vertrok Evert Jan met het 

schip “Waterman” vanuit Tandjong Priok uit 

Indonesië. Op 15 januari 1950 arriveerde men in 

Amsterdam en op 20 maart 1950 werd Evert Jan 

gedemobiliseerd. Ook Evert Jan ontving het 

Ereteken voor Orde en Vrede, een draaginsigne 

en een Oorkonde van de gemeente Scherpenzeel.

Gerard Gerritsen is geboren in Den Haag op 20 oktober 1927 als zoon van Johannes 

Hendrikus Gerritsen en Marianne Speelman. Gerard hee� een bewogen jeugd. In 

1939 scheiden zijn ouders en in de oorlogsjaren komt moeder Gerritsen na wat 

omzwervingen met drie kinderen in Barneveld terecht. Gerard verhuist in 1944 onder 

meer naar Norg en naar Huize “Wildervanck” in Sappemeer, een katholiek tehuis. Wat 

de reden hiervoor was is onbekend gebleven. Direct na de oorlog trouwt zijn moeder 

met Albertus Pater uit Barneveld en met ingang van 14 december 1945 woont Gerard 

weer bij zijn moeder en broer en zus in, nu op het Oosteinde 89 in Scherpenzeel. 

Gerard Gerritsen kun je dus nauwelijks een Scherpenzeler noemen. Aangezien over hem een 

bijzonder verhaal te vertellen is, nemen we dat toch in dit themanummer op.

Al heel snel nadat hij in Scherpenzeel is gaan 

wonen, meldt Gerard zich als vrijwilliger om naar 

Indonesië te kunnen gaan. Hij volgt een opleiding 

bij het Korps Genietroepen en Pioniers in Bergen 

op Zoom. Vandaar uit gaat hij eind juni 1946 al op 

transport naar Engeland en op 23 of 25 juli reist 

hij door naar Batavia. Als chauffeur en als 

ziekenverpleger wordt hij geplaatst bij de 3e 

Veldcompagnie in het militair Hospitaal te 

Padang. 

Op 18 februari 1947 leert Gerard een Javaanse 

kennen en krijgt hij een rela�e met haar. In eerste 

instan�e verzwijgt hij dit voor zijn moeder, maar 

in een brief van 18 februari 1948 moet hij melden 

dat zijn vriendin in verwach�ng is en vraagt hij 

toestemming om te trouwen. In deze brief noemt 

hij de naam van zijn vriendin: Sari�e Ragiban, 

geboren te Medan op 1 januari 1927. Ook meldt 

Gerard dat zij protestants is. Haar ouders zijn 

reeds overleden en Sari�e hee� gewerkt bij 

Chinese mensen die bij het Leger des Heils 

aangesloten zijn. De reden dat Gerard dit laat 

weten is dat ook zijn moeder en hijzelf in die �jd 

nauw verbonden waren met het Leger des Heils.

In een volgende brief (april 1948) vraagt Gerard 

om een volmacht van zijn moeder voor de 

toestemming om te trouwen. Deze volmacht 

moet zijn ondertekend door burgemeester 

Hoytema van Konijnenburg. Ook vermeldt Gerard 

dat hij werk aangeboden hee� gekregen bij de 

Portland Cemen�abrieken vlakbij Padang, als 

assistent van een dokter. In een daarop volgende 

brief, waarin het verzoek om een volmacht wordt 

herhaald, blijken de gegevens van Sari�e iets 

anders te zijn vermeld: Sari�h Rachiban, geboren 

te Djocja op 3 januari 1926. 

Op 5 juni 1948 wordt een 

dochtertje geboren: Marie 

Marianne (roepnaam 

Marietje). In een brief van 14 

augustus 1948 verkondigt 

Gerard trots dat hij vader is 

geworden, maar ook dat hij 

voor straf 2 ½ maand naar 

Palembang was gestuurd. Pas 

ná de oorlog zou de familie erachter komen dat 

deze straf vermoedelijk was gegeven omdat 

Gerard gedeserteerd was.
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In diezelfde brief hoopt Gerard snel burger te 

worden. Hij hee� al op proef bij de fabriek 

gewerkt, hee� hard gestudeerd en is geslaagd als 

Controlerend Geneesheer met een aantal mooie 

diploma’s: assistent laborant, assistent 

opera�ekamer, hygiënist, e.d.

Op 24 oktober 1949 schrij� Gerard voor de 

laatste keer een brief aan zijn moeder. Hij vraagt 

hierin om vergeving aangezien hij in grote 

moeilijkheden zit. In een brief van 1 maart 1950 

van het Ministerie van oorlog wordt 

medegedeeld dat Gerard op 22 december 1949 

voor de 2e keer is gedeserteerd.

Van Gerard Gerritsen of van zijn vrouw en 

dochter wordt daarna nooit meer iets gehoord. 

Door de familie zijn in 2000 en 2001 nog via 

Internet, tv en een aantal kranten oproepen 

gedaan, maar dit hee� niets opgeleverd. Moeder 

Marianne Speelman woont tot haar dood op 15 

februari 1965 in Scherpenzeel.

GERRIT VAN DE VOREN

Gerrit is geboren in Ro�erdam op 27 februari 1925. Direct na de bevrijding in 

Nederland krijgt Gerrit de kans om eerst zijn machinistenopleiding af te maken 

in Utrecht. Om die reden is hij al een “oudere” dienstplich�ge als op 21‐jarige 

lee�ijd opkomt op 6 oktober 1946 op de Juliana van Stolbergkazerne in 

Amersfoort. Daar kreeg hij een opleiding tot chauffeur als onderdeel van het 

Wachtbataljon, 4 – 8 Regiment Infanterie, Wachtbataljon, 1e Compagnie. In 

oude gammele Engelse legertrucks (3‐tonners) werd hem de kunst van het 

chaufferen bijgebracht op het militaire vliegveld Soesterberg. Die opleiding 

duurde 4 maanden minus Kerst‐ en inschepingsverlof. 

Met de “Johan van Oldenbarnevelt” zou Gerrit 

naar Indonesië vertrekken. Van de trucks en jeeps 

die mee moesten was ongeveer maar de hel� 

rijklaar, de rest moest worden gesleept. Gerrit 

ging in een gesleepte truck, een 3‐tonner,  met 3 

meter sleepkabel dwars door Amsterdam rich�ng 

het schip. Op 5 februari 1947 was de afvaart. 

 De “Johan van Oldenbarnevelt” was een 

voormalig passagiersschip, omgebouwd tot 

troepentransportschip. Bij het ombouwen was de 

luxe ook verdwenen: de hu�en waren 

weggebroken en in het zo ontstane grote ruim 

waren hangma�en opgehangen. Onderweg kreeg 

men les in het Maleis en tropenhygiëne en moest 

er corvee worden verricht, zoals aardappels 

schillen en leefdekken schoonmaken. Gerrit 

behoorde tot de ploeg die de bioscoopzaal moest 

schoon houden. 

Het schip legde aan bij Sabang, een eiland ten 

noorden Sumatra. Het was het eerste aanlegpunt 

na de lange reis door de Indische Oceaan. Daar 

kon worden gepassagierd en werd er enthousiast 

gezwommen in de Indische Oceaan. Nadat de reis 

werd voortgezet kwam Gerrit op 6 maart 1947 

aan in Tandjong Priok op het eiland Java. 

Johan van Oldebarnevelt
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De aankomst was erg sober, men werd gewekt 

door grammofoonmuziek “Happy Days are here 

again” en George Formby met “Sergeant Major”. 

Op de wal was geen ontvangstcomité; de 

ontvangst bestond uit een flesje bier, een pakje 

sigare�en en fl.10,‐ tropentoelage. 

De chauffeurs konden niet direct aan het werk. 

De auto’s waren nog niet gearriveerd en de eerste 

weken werd het transport verzorgd door Japanse 

krijgsgevangenen met hun voertuigen. De 

chauffeurs reden mee om te wennen aan het 

links rijden en om de weg te leren kennen in 

Batavia.

De taak van Gerrit en zijn onderdeel was o.a. het 

wegbrengen en ophalen van patrouilles, het 

foerageren van post, water halen en dergelijke in 

een gebied rond Tandjong Priok. Het viel Gerrit op 

dat in dat deel van Indonesië de bevolking 

uitermate vriendelijk was, er werd geen enkele 

vijandschap ondervonden. Niet overal was het 

even veilig. Een “bijzonder figuur” in de 

Compagnie besloot eens naar zee te gaan om te 

gaan zwemmen. Hiervoor liep hij dwars door een 

beruchte hoerenwijk naar het strand. Daar 

aangekomen trok hij zijn plunje uit en ging 

zwemmen in onderbroek en gevechtspet. Bij 

terugkomst bleek alle kleding gestolen en moest 

de soldaat terug naar zijn onderkomen, gekleed 

in slechts een onderbroek.

Het onderkomen was niet op�maal. De 

veldbedden die werden verstrekt bestonden uit 

opgespannen linnen, dat bij het uitreiken door 

vocht en schimmel al compleet was vergaan. Met 

jute zakken moest provisorisch het veldbed weer 

compleet worden gemaakt. 

Ook het eten was niet al te best. De instant 

aardappelpuree moest met water worden 

aangemaakt en werd omschreven als “beton”. 

Gelukkig zat Gerrit bij de Compagnie die ook de 

havenbewaking deed. Daar kwamen veel schepen 

aan die rijst vervoerden en dus konden de blikken 

puree aan het Rode Kruis geschonken worden en 

leerde men rijst en nasi eten. Rijst kenden de 

Nederlandse jongens wel: dat werd thuis ook 

gegeten met bruine suiker en pruimen. Van nasi 

met groenten en vlees hadden ze echter nog 

nooit gehoord!

De sanitaire voorzieningen waren –op z’n zachts 

gezegd—niet geweldig. Het toilet bestond uit een 

gebouwde stelling boven de kali (rivier), waar in 

de bodem een gat was gezaagd. Open en bloot 

kon je dan –al dan niet in gezelschap—je 

behoe�e in de kali doen. De oppasser van de 

overste vond dit een uitermate geschikte plek om 

zijn eenden vet te mesten!

Mandiën (wassen) was op de buitenposten ook 

een probleem. De manschappen waren meestal 

gelegerd in lokale kampong‐huisjes en daar was 

slechts een gemetselde regenbak beschikbaar 

voor zowel drink‐ als waswater. Voor een peloton 

van zo’n 30 man was dat echter volstrekt 

onvoldoende. Meestal werd er een put gegraven 

waar je dan met z’n allen omheen kon staan om 

te wassen.

Door de slechte hygiënische omstandigheden 

kregen veel van de jongens last van ringworm. 

Omdat de kleding door de baboe (wasvrouw) met 

koud water werd gewassen werd de besme�ng 

ook niet tegen gegaan. Gerrit had als chauffeur/

monteur veelal ve�e werkkleding aan die voor 

het wassen met benzine werd ontsmet. Hierdoor 

werden eventuele schimmels in de kleding 

gedood.

In Batavia heerste veel armoede. Mede hierdoor 

werd er ook veel gestolen, bijvoorbeeld van de 

schepen in de havens. Als een “koelie” aan de 

poort kwam werd hij gefouilleerd. Aangetroffen 

gestolen rijst of andere goederen werden ook 

geschonken aan het Rode Kruis ten behoeve 

zwervers en bedelaars in Batavia.
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Door de omstandigheden gedwongen werd je 

vaak wel inven�ef. In de buitenposten was geen 

elektriciteit en de verlich�ng was schaars, vaak 

een enkele olielamp. Het kos�e wel wat �jd, maar 

Gerrit organiseerde een stuk draad, een fi�ng en 

een lamp die werd verbonden met een accu. Nu 

konden ook ’s avonds brieven worden geschreven 

en gelezen. In de avonduren was er veel �jd over. 

Er werden veel brieven geschreven, vaak wel zo’n 

20 per maand. Telefonisch contact met het 

thuisfront was alleen weggelegd voor officieren 

en dan nog in beperkte mate. De kosten waren 

maar liefst fl.19,‐ per minuut! 

Gerrit vroeg vervroegde demobilisa�e aan. Hij 

wilde gaan werken voor de Nederlands‐Indië 

Koopvaardij, hij was immers gediplomeerd 

werktuigkundige. Op 1 augustus 1948 is Gerrit in 

dienst getreden van de Koninklijke Pakketvaart 

Maatschappij. Voor het kopen van o.a. 

burgerkleding ontving hij nog een bijdrage van fl.

1000,‐ 

Na veel omzwervingen in de Indische Archipel 

kwam Gerrit in oktober 1952 na 5 jaar als burger 

terug in Nederland met de M.S. “Oranje”.

HAN KEMP

Han Kemp is in 1991 in Scherpenzeel komen wonen. Han woont sinds januari 

2017 in een verzorgingstehuis in Barneveld. Zijn verhaal, dat hij in 2009 hee� 

opgetekend, is bijzonder en we menen dat het in verkorte vorm op deze plaats 

thuishoort.

Han Kemp vertelt:

‘Ik was soldaat 1e klas van de 7 December Divisie. Mijn legernummer was 25.07.16.146. Een jaar na 

de bevrijding op 5 mei 1945 kwam de oproep voor de dienstplicht. Ik was toen ruim 20 jaar en werkte 

in de kruidenierszaak van mijn ouders in Vij�uizen. In mei 1946 werd ik in de Hojelkazerne in Utrecht 

verwacht voor mijn militaire opleiding. Het was toen al bekend dat wij naar Indië zouden gaan. 

Op 30 september ben ik per M.S. “Volendam” vanuit Ro�erdam vertrokken met 2100 man aan boord. 

Half november was de aankomst in Tandjong Priok, de haven van Batavia. Een paar indrukken die ik 

heb overgehouden van de bootreis wil nog even terug roepen. Als je nog nooit, op een voor die �jd, zo 

groot passagiersschip bent geweest, schrik je wel even. Ik kwam ergens beneden terecht, drie bedden 

boven elkaar in een héél kleine ruimte. Je kon je nauwelijks bewegen. Wat kun je als je jong bent veel 

verdragen. Ik zou er nu niet meer aan moeten denken. De boot is in de avond vertrokken. De volgende 

ochtend waren in de verte de krijtrotsen van Engeland al te zien, verder alleen maar water. Daarna 

gingen we rich�ng de Golf van Biskaje. Heel veel wind, voor ons gevoel zelfs storm. Veel magen zijn in 

zee geloosd. Eén knaap die niet zover bij mij vandaan stond was al meteen zijn onder‐ en boven gebit 

kwijt. 

De toegang tot de Middellandse Zee zijn we in de avond gepasseerd. We hebben alleen maar lichtjes 

gezien. Het eiland Malta hebben we wel in de verte zien liggen. Van toen af keken wij uit naar onze 

eerste stop, Cairo. 

Doordat het in de slaapruimte erg benauwd was, kon je mij al heel vroeg in de ochtend op het dek 

aantreffen. Prach�g was het om recht voor je uit de zon uit het water te zien opkomen. 
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Cairo was een stopplaats om water en olie in te nemen, want vandaar hadden we nog heel veel 

zeemijlen voor de boeg.  De begeleiding van vliegende visjes en dolfijnen, was een vermaak waar we 

urenlang plezier van hebben gehad. Na Ceylon (nu Sri Lanka) gingen we op weg naar de Straat van 

Malakka. 

Aan de rechterkant ligt het eiland Sumatra; het schiereiland 

Malakka ligt aan de linkerkant. Tandjong Priok was de 

eindbestemming van onze bootreis. En dan eindelijk na zoveel 

weken weer vaste grond onder je voeten. Er stonden 

vrachtwagens klaar om ons naar het vliegveld Kamajoran bij 

Batavia te brengen. En daar stonden de D.C.3 Dakota’s klaar 

om ons naar het vliegveld Andir te brengen bij Bandung. Het 

was wel een hele ervaring om boven de “boerenkool” te 

vliegen, daar leken die bossen erg veel op. Aangekomen bij de stad Bandung, werden we afgezet bij 

het vliegveld Andir. De enige nog bruikbare hangar was klaargemaakt om ons te ontvangen. 

Nu moesten we aan het werk. Na weken op een boot was alles een beetje stram geworden. Dus lopen, 

condi�e opbouwen enz. Dat was echt wel nodig ook, wilden fit genoeg zijn om daar een veilige plaats 

te maken voor de bewoners. Dit wist ik gauw, dit land... , hier hou ik van. Een mooi land met 

vriendelijke mensen. Maar... de onvriendelijke mensen met een geweer, die zijn we pas later tegen 

gekomen. 

Het werd ons al snel duidelijk dat onze tegenstanders niet over vliegtuigen beschikten. Ons onderdeel 

was te groot om de aan ons toegewezen vliegvelden op Java te bewaken, waardoor een gedeelte van 

onze groep werd over geplaatst naar de vaartuigendienst. Er waren eilanden genoeg om te bewaken. 

Mijn ploeg werd overgeplaatst van de hangar op het vliegveld naar een grote Chinese villa, met de 

naam “Spookhuis”. Een huis met heel veel kamers. Het was een hele verbetering ten opzicht van 

wonen in de hangar. 

Wat het eten betre�, dat werd met de week slechter. De Amerikaanse aardappelpoeder was te 

vergelijken met betonspecie, het wi�e brood zat vol meegebakken mieren en er was geen ander brood, 

zodat we dit gewoon moesten opeten. Gelukkig hadden we pindakaas genoeg en bij voldoende beleg 

zag je de mieren niet meer. Het gebeurde nogal eens dat de kampongbewoners werden uitgebuit door 

groepjes rampokkers (onze onzichtbare vijand). Zij vochten voor een zogenaamd vrij land, maar 

beroofden wel de bevolking. Wij gingen veel op pad, meestal in de nacht, om ze op te pakken. Dat is 

bijna nooit gelukt omdat ze allang weer gewaarschuwd waren voordat wij er arriveerden. Dat waren 

wel zware dagen en nachten.

Als baroe (westerling) sta je versteld wat er in een korte �jd met bamboe en een kapmes tot stand kan 

worden gebracht, en dat uitsluitend met natuurproducten. Op een van onze verkenningstochten 

rich�ng Lembang, ontdekten we dat alles vernield was. Voor deze oorlog was Lembang een villadorp 

met hoofdzakelijk Chinese bewoners. Alles was gesloopt door de inlanders om voor eigen gebruik een 

potje eten te kunnen koken. Er was geen stukje hout meer te vinden. ‘s Avonds en ‘s nachts was het 

minder plezierig werken. 
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Rond Bandung waren er veel thee‐ en koffieplantages, maar aan onze kant van de Tangkoeban Prahoe, 

waren het palmolie‐ en rubberplantages. Ook hier waren de plantages niet onderhouden en eigenlijk 

kun je beter zeggen, alles was verwoest. Er werd over het algemeen al weer heel snel gewerkt aan de 

wederopbouw. 

Dat alle dagen en nachten wachtlopen, gaat je op den duur niet in je koude kleren zi�en. Van de avond 

7 uur tot de ochtend 7 uur. En dan niet te vergeten de keren dat je om een uur of elf alweer wakker 

werd gemaakt, voor een colonnebegeleiding naar Batavia. De weg daar heen was nog steeds niet 

veilig. 

Nu kom ik ook op een punt waar ik nog nooit, echt nog nooit met iemand over gesproken heb. Het 

moet me nu echter wel van het hart. Kali Dja� was eigenlijk heel rus�g, er viel wel eens een schot. Dat 

was dan meestal van onze kant, omdat we niet te laat wilden reageren. Je stond één of twee uur op 

wacht en om het kwar�er liep ook één van onze maatjes alle wachtposten langs. Zo werd één van ons 

dood aangetroffen, onthoofd. Waarschijnlijk was hij in slaap gevallen. 

Dit voorval hee� ons heel erg geraakt. 

Op 3 april 1948 gingen we per S.S. Abel Tasman van Batavia naar Medan op Noord Sumatra. Een heel 

ander gedeelte van Indië, en een heel andere bevolking. Ons doel hier, was het bewaken van het 

vliegveld maar ook de stad en omgeving. Ons onderkomen was natuurlijk het vliegveld van Medan. 

Onze hoofdtaak daar, was het begeleiden van het Rode Kruis team, dat op een theeplantage was 

gesta�oneerd. 

Het was inmiddels al bijna oktober. We waren verrast toen de terugreis plotseling 

in gang werd gezet. We zouden voor 2 jaar gaan, en nu waren er al 3½ jaar 

voorbij.Half november 1949 zijn we per s.s. Sibajak uit Batavia vertrokken naar 

Nederland, waar we op 29 december in de haven van Ro�erdam zijn ontscheept. 

Eindelijk weer voet op Hollandse bodem!’ 

Han Kemp 

Scherpenzeel februari 2009 

Enige jaren wonend in Vij�uizen, kreeg ik het verzoek mijn militaire uitrus�ng in te leveren in een 

kazerne in Haarlem. Alles werd volgens een lijst gecontroleerd. 

Er ontbrak een ZAKMES! 

Meneer Kemp, we krijgen van u f. 1,75 (één gulden en vijf en zeven�g centen). Toen ben ik bijna 

ontplo�! 
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TEUNIS VAN SETTEN

Na het inschepingsverlof moest Teus zich, met 5 

militaire collega’s, op een decemberdag in 1946 

vóór 12 uur ‘s nachts uur melden op de kazerne in 

Nijmegen. Om 22.00 uur wilden de jongens vanaf 

De Klomp de trein naar Nijmegen nemen, maar 

door de loketbediende werd meegedeeld dat ze 

dan niet verder zouden kunnen komen dan 

Arnhem. Dezelfde loketbediende wilde geen 

verklaring afgeven dat de mannen al vóór 22.00 

uur op het sta�on De Klomp aanwezig waren. 

Onverrichterzake gingen ze dus weer terug naar 

huis en de volgende dag met de eerste 

mogelijkheid naar Nijmegen. Daar aangekomen 

werd het groepje van 6 direct aangehouden. De 

riem moest uit de broek, de veters uit de schoenen 

en ze werden opgesloten in de “bak” achter de 

wacht van de kazerne. Tijdens de reis naar de 

haven van Amsterdam, werd het groepje van 6 

man begeleid door de Militaire Poli�e, alsof ze 

zware criminelen waren. Teus vertrok met de “S.S. 

Volendam”. Tijdens de overtocht naar Indonesië 

moest het groepje van 6 man strafcorvee doen. 

Teus zei daar later over: “Die strafcorveedienst 

stelde echter niet veel voor. Doordat wij als 

sardientjes in een blikje waren ingescheept was het 

een grote puinhoop aan boord”. 

Men kwam aan in Tandjong Priok op Java. Teus zou 

deel gaan uitmaken van de C‐Divisie, Staf 3, 

Infanterie Groep. Eerst werd Teus ondergebracht in 

een kampement vlakbij de haven. Hier werd hij 

ingezet bij de havenbewaking. Later ging hij naar 

het KNIL‐kamp in Meester Cornelis. Ook hier 

belandde Teus voor korte �jd weer in het gevang. 

Het eten in Tandjong Priok was zo slecht de 

jongens weigerden het te eten. Alle weigeraars 

werden �jdelijk opgesloten. Het eten werd daarna 

wel beter.

Teus nam deel aan de 1e Poli�onele ac�e en 

raakte gewond door “eigen vuur”. Zijn kameraad 

moest �jdens een rustperiode zijn nieuwe stengun 

uit elkaar halen. Na de montage moest je dan met 

de loop in de lucht afvuren. De kameraad deed dat 

niet in de lucht, maar rich�ng Teus. Er bleek nog 

een patroon in de kamer van het wapen te zi�en 

die dwars door de rechter onderarm van Teus ging. 

Gevolg: 6 weken in het gips.

In een “Dagorder”, opgemaakt door Kolonel 

H.M.G.J. Lentz, de hoogste leidinggevende van 

Teus, wordt met grote lof gesproken over het 

onderdeel waartoe Teus behoorde: 

“Het is mij een behoe�e U Officieren, 

Onderofficieren, korporaals en manschappen mijn 

welgemeende dank te betuigen voor de 

schi�erende wijze, waarop gij Uw plicht ten 

opzichte van het Vaderland hebt volbracht en U 

geluk wenschen met de door U behaalde 

successen”. Ook verhaalt de kolonel: ”…. dat ná een 

marsch van ± 60 km en zonder ar�llerie en zware 

mor�ersteun bij zeer he�igen tegenstand (zij) zich 

meester maakte van Tjiamis en Tasikmalaja en 

daardoor een schi�erende presta�e leverde..”.  

Teus van Se�en werd op 16 september 1925 in Scherpenzeel geboren. Op 4 mei 1946 kwam hij op 

voor zijn militaire dienstplicht in Nijmegen bij het 3‐RS Regiment Stoo�roepen. Op de Snijderskazerne 

te Nijmegen kreeg hij zijn militaire opleiding.
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In de dagorder stelt de kolonel zijn mannen een draagspeld in het 

vooruitzicht als dank voor deze bewezen diensten.

Teus zelf zou eind 1949 met het schip “Kota Inten” de terugreis aanvangen 

en op 24 december 1949 in Amsterdam aankomen. Hij is onderscheiden 

met het draaginsigne “Orde en Vrede”. 

DE TWEEDE POLITIONELE ACTIE

Op basis van het Linggadja�‐akkoord werd na de 

eerste poli�onele ac�e verder vergaderd. 

Nederland wilde dat de Republiek een deelstaat 

zou worden in een federa�ef verband. De 

Republiek wilde heel (voormalig) Nederlands‐

Indië als één staat. Men kwam weer niet tot 

overeenstemming en het uitblijven van die 

overeenkomst vertaalde zich wederom in 

verhoogde ac�viteiten in de guerrillastrijd. Men 

was eigenlijk weer terug bij af. Voor de 

Nederlandse militairen betekende dit, na een 

periode van betrekkelijke rust, weer meer 

patrouilles, meer wachtlopen en meer aanvallen 

van de TNI.

De interna�onale poli�ek wees steeds meer met 

een beschuldigende vinger naar Nederland. 

Behalve op Java en Sumatra waren de deelstaten 

reeds gevormd en Nederland had daar leiders 

aangesteld. Deze leiders begonnen ook druk op 

Nederland uit te oefenen om tot 

overeenstemming met de Republiek te komen. De 

houding van de Verenigde Staten in dit conflict 

veranderde langzaam maar zeker in het voordeel 

van de Republiek. 

De Republiek voelde zich steeds sterker worden 

als gevolg van interna�onale steun en in juli 1948 

weigerde deze nog langer aan de 

onderhandelingen deel te nemen. De Commissie 

van Goede Diensten verscheen op het toneel en 

kreeg de beide par�jen weer tot overleg. Het 

werd weer touwtrekkerij dat tot niets concreets 

leidde. 

Nederland zag uiteindelijk alleen nog een 

oplossing in een militaire ac�e, waarbij deze keer 

de Republiek zou moeten worden uitgeschakeld. 

Men wilde dit bereiken door het beze�en van 

Jogjakarta de daar zetelende Republikeinse 

regering gevangen te nemen. Deze zouden dan 

door meer gema�gde en Nederlands gezinde 

bestuurders vervangen kunnen worden. 

Op 19 december 1948 begint de Tweede 

Poli�onele Ac�e met codenaam ‘Opera�e Kraai’. 

In de vroege ochtend hadden vliegtuigen van de 

Militaire Luchtvaartdienst aanvallen uitgevoerd 

op het vliegveld Magoewo bij Jogjakarta op Java. 

Direct daarna landden Nederlandse 

parachu�sten, waaronder leden van het Korps 

Speciale Troepen, op het vliegveld dat in korte �jd 

veroverd werd. Met behulp van 

transportvliegtuigen werden troepen van de 

Koninklijke Landmacht en van het Korps Speciale 

Troepen ingevlogen. 

Appel in Kopeng bij het begin van de 2e Poli�onele 
Ac�e. (Foto: Henk van Wolfswinkel)
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De Republikeinse regering werd bijna in zijn 

geheel gevangen genomen. Soekarno, Ha�a en 

nog enkele andere Republikeinse kopstukken 

werden gevangen genomen en in ballingschap 

gevoerd. De Nederlandse troepen rukten overal 

op. Op West‐Java en het gedeelte op Midden‐Java 

dat nog in Republikeinse handen was, trokken 

Nederlandse troepen binnen. 

Op 31 december 1948 eindigde: ‘Opera�e Kraai’ 

op Java en was heel Java onder Nederlandse 

controle, dat wil zeggen: er was geen 

Republikeins gebied meer. Dat de Republiek 

echter geenszins verslagen was, zou in de 

komende maanden blijken.

Op Sumatra ging de Tweede Poli�onele Ac�e 

eveneens op 19 december van start. Dezelfde 

eenheden die bij Jogjakarta landden, sprongen op 

29 december bij Djambi op Sumatra uit hun 

vliegtuigen. De marine voer met een konvooi de 

Djambirivier op en de manschappen die zij 

vervoerden konden samen met de parachu�sten 

het gebied zuiveren. De parachu�sten kwamen 

overigens op Sumatra nog een keer in ac�e. Na 

deze ac�e eindigde op 5 januari 1949 ook op 

Sumatra de Tweede Poli�onele Ac�e.

De Verenigde Na�es namen op 24 december een 

resolu�e aan waarbij een staakt‐het‐vuren en 

vrijla�ng van de Republikeinse regering werd 

geëist.

Ook de dreiging van de Verenigde Staten om de 

Marshallhulp aan Nederland stop te ze�en en het 

stoppen van wapenleveran�es bracht Nederland 

in een las�g parket. Ten koste van 113 doden en 

vele gewonden was de ac�e militair geslaagd te 

noemen, poli�ek dreigde Nederland ten onder te 

gaan.

In Wonosobo �jdens de 2e Poli�onele ac�e. 
Militairen poseren bij buitgemaakte auto’s van het 
TNI. (Foto : Henk van Wolfswinkel)

ARIE VAN DEN BERG

Arie is in 1925 geboren. Hij woonde in zijn jeugd op het Oosteinde (nu nr.70). Op 25 

februari 1946 werd Arie goedgekeurd voor militaire dienstplicht. In Maastricht volgde 

hij een opleiding tot onderofficier. Op 1 november 1947 kreeg Arie verkering met 

Jacoba (Co) van Doorn uit Veenendaal. Kort daarna werd hij opgeroepen om naar 

Nederlands‐Indië te gaan. 

Dat was dan de derde zoon van Jan en Eiltje van 

den Berg die naar het buitenland zou afreizen. De 

oudste zoon Ferdinand (Fer) was al voor de 

oorlog voor zijn werk naar Nederlands‐Indië 

(Soerabaja) uitgezonden. In 1937 trouwde Fer 

met de handschoen met Alie Bakker uit 

Scherpenzeel. Zijn broer Hadde ‘verving’ hem 

�jdens de plech�gheid. In 1941 werd Fer 

opgeroepen voor militaire 

dienstplicht. Toen de Japanners de 

macht overnamen in 1942 raakte 

Fer gewond en werd hij afgevoerd om aan de 

Birmaspoorlijn te werken. Alie was inmiddels ook 

naar Soerabaja verhuisd vanuit Nederland  waar 

hun eerste zoon Jan van den Berg werd geboren, 

Fer en Alie trouwden daarvoor op Java in de kerk.

  Arie vd Berg, 
  1948 Bandoeng 
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Moeder en zoon werden in een 

interneringskamp (Jappenkamp) 

opgesloten en het jonge gezin 

werd uiteengerukt. Een ramp 

voor hen maar ook voor hun 

familie in Scherpenzeel, die in 

grote onzekerheid verkeerde 

over hun lot. Pas in 1945 berich�en zowel Alie als 

Fer via het Rode Kruis aan de familie in 

Scherpenzeel dat ze de ontberingen hadden 

overleefd. Van elkaar wisten ze dat toen nog niet.

De tweede zoon van Jan en Eiltje van den Berg, 

Hadde, werkte bij oliemaatschappij Shell en 

verbleef eind jaren veer�g in Curaçao. Ook hij 

bevond zich dus duizenden kilometers van het 

ouderlijk huis. De contacten die er waren verliepen 

vanzelfsprekend via de post.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het 

voor Jan en Eiltje van den Berg hee� betekend 

toen ook hun derde zoon naar verre oorden 

afreisde op 28 februari 1948. Ze bleven achter met 

twee schoondochters, van wie er één in 

Amsterdam woonde en de andere, Jacoba van 

Doorn, in Veenendaal.

Het afscheid
Eind februari 1948 vertrok Arie van den Berg naar 

Nederlands‐Indië. Vanuit Scherpenzeel reisde hij 

met de bus naar Veenendaal naar zijn vriendin Co 

die op de Nieuweweg woonde en met wie hij pas 

enkele maanden verkering had. Van zijn ouders 

had hij thuis aan het Oosteinde al 

afscheid genomen. Samen met Co 

ging hij naar sta�on De Klomp om 

de trein naar Maastricht te 

nemen. Hij wilde niet dat Co bleef 

wachten tot de trein kwam en 

nam afscheid van haar op het 

perron. Hij vond het beter dat ze 

voordat de trein kwam weer naar 

huis ging. Van uitzwaaien was 

geen sprake! 

Een paar dagen later ging Arie met zijn onderdeel 

vanuit Maastricht naar IJmuiden vanwaar de boot 

naar Nederlands‐Indië vertrok. Ook daar werd Arie 

niet uitgezwaaid door familie of vrienden. Daar 

hield hij niet van. 

Contact
Na ongeveer vier weken kwam Arie op de plaats 

van bestemming aan. Zijn onderdeel hoorde bij de 

7 December Divisie, de eerste divisie in Nederlands‐

Indië die al veel eerder uit Nederland was 

vertrokken. Het onderdeel van Arie was een 

‘nazending’.  Hij werd gelegerd in Tjimahi, vlakbij 

Bandoeng. Vanaf dat moment schreef hij vrijwel 

dagelijks brieven naar Co en ook regelma�g naar 

zijn ouders. Zo bleef het thuisfront op de hoogte 

van het wel en wee. Arie schreef weinig tot niets 

over de poli�eke en militaire situa�e en het 

dagelijks werk dat hij deed. Er werd veel geoefend. 

Tijdens de poli�onele ac�e in december 1948 

verscheen er geen post van Arie en dat 

verontrus�e de achterblijvers. Toen de ac�e 

voorbij was, bleek dat Arie ook in die periode 

gewoon was blijven doorschrijven, maar de 

brieven niet waren verzonden. Ze werden alsnog 

bezorgd.

Op 5 mei 1949 werd een bericht van Arie 

uitgezonden via de radio. Het was op 25 april 1949 

opgenomen in Studio ‘Tjioemboeloeït’. Het bericht 

luidde:

Lieve ouders en Co. Hier is Arie. Hoe maken jullie 

het? Met mij alles uitstekend hoor. De �jd gaat 

lekker vlug. Maken jullie geen zorgen nog even 

geduld hebben dus en Co: moed houden meid. Het 

allerbeste en tot ziens. Ook Jo in Amsterdam van 

harte gegroet. Dag hoor. 

(Jo was de schoonzuster van Arie die met zijn 

broer Hadde was getrouwd)

Co ging vrijwel elke zondagmiddag op de fiets naar 

Scherpenzeel naar de ouders van Arie. 

Fer van den Berg en Alie 
van den Berg‐Bakker
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Met haar aanstaande 

schoonmoeder ging ze dan op 

bezoek bij de ouders van Wim 

de Jong die aan de Oude 

Barneveldseweg woonden. 

Wim was hun enige kind. Wim 

was bevriend met Arie, samen 

gingen ze naar school in 

Amersfoort. Nu zaten ze 

beiden in Nederlands‐Indië, 

maar niet bij elkaar. Ze 

hebben elkaar daar wel 

ontmoet.

Met het tanker stoomschip De Volendam keerde 

Arie op 8 april 1950 weer terug in Nederland. Bij 

het onthaal in de haven was geen familie 

aanwezig. De reis naar Scherpenzeel ging per bus. 

Onderweg stopte de bus telkens om 

teruggekeerde Indiëgangers bij huis af te ze�en. 

Ze werden veelal verwelkomd met een ereboog. 

Arie was teleurgesteld toen dat bij hem thuis niet 

het geval was. Misschien wel omdat zijn ouders 

net zo nuchter waren als hijzelf en niet ‘van die 

poespas’ hielden. Van verwelkoming door de 

gemeente Scherpenzeel of andere instan�es kan 

Co zich niets herinneren

De liefde tussen Arie en Co was ondanks alles na 

een ongewilde scheiding van meer dan twee jaar 

niet verloren gegaan. Het jonge stel trouwde in 

maart 1953. Arie pakt zijn oude werk als 

elektricien weer op. Op 1 maart 1954 wordt hij 

beroepsmilitair.

In 1998, als Arie van den Berg al bijna �en jaar is 

overleden, krijgt zijn echtgenote een eenmalige 

uitkering van 1000 gulden op grond van de 

‘Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vij�arige 

diens�jd’ die in 1997 van kracht werd.

Arie op de boot 
1948

WIM LANSING

Wim is op 16 oktober 1927 geboren in Scherpenzeel. Toen Wim ach�en was, 

werd hij voor militaire dienst opgeroepen in Nijmegen waar hij bij de stoo�roepen 

kwam. Dat was in 1946. Na de opleiding werd Wim overgeplaatst naar Den Bosch 

waar hij een rijopleiding kreeg en werd voorbereid op de uitzending naar 

Nederlands‐Indië. Met De Volendam vertrok hij daarheen op 4 november 1947. 

De bootreis was allesbehalve een pleziervaart: te 

veel mensen aan boord en te weinig sanitaire 

voorzieningen met als gevolg een onhygiënische 

situa�e en ziektes. Er waren 2300 soldaten aan 

boord. Door een aanvaring met een pijler liep het 

schip averij op in het Suezkanaal en kon er slechts 

langzaam worden doorgevaren.

 De reis duurde daardoor vijf weken voordat men 

in de haven van Sabang (de meest westelijke stad 

in Nederlands‐Indië in de provincie Atjeh op het 

eiland Pulau We naast Sumatra) arriveerde. Van 

daaruit ging de reis verder naar Makassar (op 

Zuid‐Celebes). Daar verbleef Wim vijf maanden. 

Er was weinig te doen en de soldaten verveelden 

zich. Maar dat veranderde toen 5‐RS met de boot 

naar Java ging en bij Jogjakarta werd gelegerd. De 

situa�e was daar allesbehalve veilig. 
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Dagelijks moest er urenlang patrouille worden 

gelopen om de omgeving te zuiveren van 

rebellen. De groep waar Wim toe behoorde 

bestond uit twin�g militairen. Beurtelings gingen 

telkens �en man op patrouille. 

Voor vertrek zeiden ze tegen de thuisblijvers 

al�jd: ‘Misschien zien we je vanavond weer.’ Het 

gebeurde niet zelden dat het tot een vuurgevecht 

kwam �jdens patrouilles. Wim Lansing hee� 

meerdere keren meegemaakt dat dienstmakkers 

bij vuurgevechten om het leven kwamen. De 

soldaten waren een dag onderweg in een warm 

en voch�g klimaat. Het was voortdurend onveilig. 

Tijdens een kerkdienst waar Wim van zijn 

commandant naar toe moest (want hij was toch 

protestant…) vlogen de kogels over de hoofden. 

De manschappen hadden alles voor elkaar over 

en er ontstond een zeer hechte kameraadschap. 

Wim Lansing was betrokken bij de 2e poli�onele 

ac�e (Opera�e Kraai) in december 1948 die ertoe 

leidde dat Soekarno en Ha�a werden 

gearresteerd in Jogjakarta. De soldaten trokken 

op naar het Paleis in Jogjakarta. Ze overnach�en 

in een oude fabriek die echter was 

ondermijnd met granaten door een 

terreurgroep. Het was een wonder dat de 

granaten niet tot ontploffing zijn gekomen, 

want dan had Wim het zeker niet kunnen 

navertellen. Onder interna�onale druk 

moesten Soekarno en Ha�a weer worden 

vrijgelaten. 

Gewond
Tijdens een van de patrouilles werden Wim 

Lansing en zijn maten beschoten vanuit een 

kampong. Hierbij raakten Wim, een sergeant en 

een korporaal gewond. Wim werd in zijn lies 

geschoten en viel in een greppel naast een 

rijsveld. Gelukkig vloeide er geen bloed uit de 

wond. De andere soldaten vuurden mor�eren af. 

De vijand sloeg op de vlucht en kon niet worden 

achterhaald. In de kampong van waaruit werd 

geschoten, werd van bamboe een brancard 

gemaakt die door vrouwen moest worden 

gedragen. Na ongeveer �en uur lopen was Wim 

terug in het kamp. Wim werd van daaruit naar 

Semarang naar het ziekenhuis vervoerd waar hij 

werd geopereerd en delen van de kogel werden 

verwijderd. In het ziekenhuis kreeg hij bezoek van 

Gerrit Geijtenbeek. Helaas konden niet alle 

splinters worden weggehaald. Wim kon daarna 

geen dienst meer doen en werd vroeg�jdig 

gerepatrieerd. Met de Johan van Oldenbarnevelt 

voer hij naar Nederland. Het onthaal in 

Scherpenzeel was feestelijk. Bij zijn ouderlijk huis 

aan de Sta�onsweg was een ereboog gemaakt. 

Maar vanuit de overheid was er weinig 

waardering. Toen Wim werd uitgenodigd de 

medaille voor Orde en Vrede te komen ophalen 

bij het gemeentehuis, werd deze hem door een 

ambtenaar door een luikje aangereikt en kon 

Wim weer gaan. Voor revalida�e ging Wim negen 

maanden naar Doorn. Hoewel hij voor 30% was 

afgekeurd ging hij daarna voor honderd procent 

aan het werk bij bandweverij De Driekleur. De 

contacten met zijn kameraden zijn nog heel lang 

in stand gebleven. De kameraadschap hee� Wim 

Lansing nooit willen missen, maar de rest wel. Tot 

op de dag van vandaag ondervindt 

Wim Lansing veel hinder van de 

schotwond. Een restant van de kogel 

die hem had getroffen draagt Wim 

al�jd bij zich in zijn portemonnee. 

Samen met zijn echtgenote Co woont 

Wim Lansing nu in een 

verzorgingstehuis in Voorthuizen.Wim Lansing 
met tropenmuts
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LAMMERT LAGERWEIJ

Lammert is geboren in Renswoude op 29 juni 1928. Hij woonde op een boerderij net over de Lunterse 

Beek, Lammert gaat in Scherpenzeel naar School. Hij kwam op voor zijn dienstplicht in Arnhem op 12 

januari 1948 en diende bij het RIMI : de Repara�e Inrich�ng Materieel Inspec�e van de Prinses Irene 

Brigade. Lammert volgde de opleiding bij de Infanterie in Arnhem en vervolgde zijn opleiding op de 

Kromhout kazerne te Utrecht. In april 1948 werd Lammert overgeplaatst naar de AAT (Aan en Afvoer 

Troepen) in Grave, de Generaal de Bonskazerne.

Op 30 juli 1948 vertrok Lammert naar Indonesië. 

Lammert vertelde zelf hierover: 

”Het was niet leuk om als dienstplich�g militair 

naar Indië te gaan. Terugkijkend ben ik heel blij 

daar geweest te zijn. Als militair heb ik de reis als 

bijzonder ervaren. Komende uit de Golf van Aden, 

de Indische Oceaan in, was het weer (en dus ook 

de zee) zo slecht dat er assisten�e van nog 

gezonde militairen gevraagd werd om de 

bemanning te helpen.” 

De naam van het schip waar Lammert op voer 

was de Zuiderkruis en op 23 augustus 1948 kwam 

men aan in de haven Tandjong Priok op Java. 

Lammert vertelde over deze aankomst: 

”De ontscheping verliep slecht. Na ontvangst van 

een blikje bier en een pakje sigare�en vertrokken 

we snel in militaire auto’s naar de kazerne in 

Meester Cornelis, een woonwijk in Batavia.” 

Lammert werd op Java ingedeeld in de F‐brigade, 

de 41e Compagnie van de AAT met majoor H.G. 

Engels als Compagniecommandant. Zijn peloton 

kreeg een vaste standplaats in Tjimahileij 

Bandoeng op Java. 

Lammert werd hierbij ingedeeld bij de vaste staf 

en was tevens chauffeur van het Werkplaats 

Peloton. Hierbij werd er eigenlijk van alles 

vervoerd: Lammert hee� schoolkinderen 

gereden, maar ook karbouwen (runderen) voor 

de slagerij. Belangrijk was vooral het vervoer van 

voertuigonderdelen, zoals autobanden voor de 

ongeveer 200 vrachtauto’s en jeeps van de AAT. 

Op Java, in Tjinubi, ontmoe�e Lammert nog een 

andere Scherpenzeler: Arie van den Berg. 

Op 3 juli 1950 vertrok Lammert vanuit Tandjong 

Priok met de MS “Nelly” terug naar Nederland, 

waar hij op 30 juli 1950 in Ro�erdam aankwam. 

Lammert gee� aan een goede �jd in Nederlands‐

Indië te hebben gehad: ”Ik zou er wel een boek 

over kunnen schrijven.” Lammert is de 

organisator van een tweetal reünies : in 1975 in 

de Kromhout kazerne in Utrecht en op 23 mei 

1996 in de Gen. Maj. Kootkazerne in Garderen. 

Lammert bij thuiskomst in 
Scherpenzeel
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GERARD VERMEULEN

Gerard is op 12 juli 1929 op de Oude Barneveldseweg geboren. Op 2 maart 1949 

komt hij op voor militaire dienst in de Beekmankazerne in Ede bij het 1e Regiment 

Veldar�llerie, bij de A‐ba�erij. Zijn toekoms�ge echtgenote Jopie van de Haar uit 

de Holleweg kende hij wel, maar van verkering was toen nog geen sprake. Kort 

voordat Gerard naar Nederlands‐Indië moet, vraagt hij Jopie mee naar een feestje 

in Boschzicht. Daarna is er meer contact, maar van een serieuze rela�e is nog geen 

sprake. Een maand na het feest vertrekt Gerard op 30 september 1949 met de 

Tabinta naar Nederlands‐Indië als een van de soldaten van de 43e Zelfstandige 

Infanterie Brigade. 

Op 28 oktober komt het schip in de haven 

Tandjong Priok aan. De afdeling is gevormd uit 

dienstplich�gen van de lich�ng 1949‐1. Bij 

aankomst in Batavia wordt de afdeling 

verwelkomd door kapitein Wagemans en 

gelegerd in Tjigombong, Tjitjoeroeg en Serang. Al 

sinds 10 augustus 1949 is er een wapens�lstand. 

Maar de mannen van 1‐43 RVA krijgen alsnog een 

verdere infanterie training die o.a. bestaat uit 

patrouillelopen, en schieten met 'Bren' en 'Sten'. 

Gelukkig hee� de afdeling nooit het geleerde echt 

in prak�jk hoeven brengen.

Zo om de twee weken krijgt Jopie een brief van 

Gerard en trouw schrij� ze terug. Het gaat zelden 

of nooit over het werk van Gerard. Hij is chauffeur 

van de commandant, de 1e luitenant der ar�llerie 

Tanamal. Begin maart 1950 wordt het ereteken 

voor ‘Orde en Vrede’ uitgereikt en is staats‐

secretaris Fockema Andrea op bezoek bij het 

onderdeel van Gerard. Na de soevereiniteits‐

overdracht op 29 december 1949 hee� de 

afdeling geen militaire taak meer en is men 'te 

gast' in Indonesië.

Toch wordt nog af en toe de verhoogde 

waakzaamheid afgekondigd, zoals �jdens de coup 

van Westerling in Bandoeng op 23 januari 1950. 

Oud‐militair Raymond Westerling pleegt een 

mislukte staatsgreep op de pas aangetreden 

regering van Soekarno. Ook is er extra 

waakzaamheid �jdens de onlusten te Makassar, 

na de arresta�e van de sultan Hamid II, op 5 april 

van datzelfde jaar. Verder wordt er veel �jd 

besteed aan excursies naar bezienswaardigheden 

of een trip naar een vulkaan, zoals de Salak en 

Gedeh. Maar de militaire training wordt niet 

vergeten. Op 14 juli 1950 wordt 1‐43 RVA 

verplaatst naar Batavia, inmiddels Jakarta 

geheten. Hier wordt de afdeling ondergebracht in 

het kamp 'Manggarai'. De voornaamste 

werkzaamheden bestaan uit wachtlopen bij o.a. 

het ereveld Menteng Pulo, het kamp van de 

Milva, de bakkerij en natuurlijk rond het eigen 

kamp. Tot aan de repatriëring verbleef de afdeling 

in kamp 'Manggarai'. Na ruim een jaar, op 11 

november 1950, keert Gerard Vermeulen met de 

M.S. Nelly terug in Nederland. 
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Twee man van het onderdeel van 

Gerard zijn omgekomen. Na 

thuiskomst wordt het echt menens 

met de verkering van Gerard en Jopie 

en verloven ze zich niet veel later. Als 

ze een duplexwoning aan de 

Lindenlaan kunnen krijgen gaan ze in 

1953 trouwen. Gerard Vermeulen is 

in 1989 overleden. Hij was pas zes�g 

jaar.

JAAP COZIJNSEN

Jaap Cozijnsen is op 9 maart 1928 op de Sta�onsweg geboren als zoon van Jan 

en Jannetje Cozijnsen. Zijn broers Gras en Dirk hoefden niet in dienst. Wijntje 

was zijn zuster. In 1949 werd Jaap als dienstplich�g militair opgeroepen. Via  

Dordrecht kwam hij bij de pontonniers (bruggenbouwers) in Geertruidenberg 

terecht. Daar kreeg hij zijn opleiding. Al snel werd bekend dat het onderdeel 

van Jaap naar Nederlands‐Indië zou worden uitgezonden. De voorbereiding op 

de verre reis was in Schoonhoven en duurde ongeveer een week. 

Na het inschepingsverlof van �en dagen voeren 

Jaap en zijn maats in augustus 1949 met de Kota 

Inten vanuit de haven van Ro�erdam naar 

Nederlands‐Indië. Van de overheid kregen de 

soldaten 1 Engelse Pond voor besteding 

onderweg. De boot met 1200 militairen deed er 

maar liefst vier weken over. De pontonniers 

hadden een slaapplaats voor in het schip. ’s 

Morgens om half zeven werden ze gewekt voor 

het ontbijt dat voor hen om zeven uur klaar 

stond. Als je te laat was, kreeg je niets, want dan 

was er weer een volgende groep aan de beurt. 

Dat overkwam Jaap en zijn maats maar al te vaak. 

Jezelf wassen moest met zout zeewater en met 

speciale zeep. Om de �jd aan boord te doden 

werd er veel gekaart en aan dek gelegen. Via de 

Middellandse Zee voer het schip vervolgens heel 

langzaam door het smalle Suezkanaal naar de 

Indische Oceaan. Bij Port Said in Egypte dreven 

bootjes rond met schippers die van alles aan de 

man wilden brengen. Sigare�en vonden gre�g 

a�rek. In september 1949 kwam de Kota Inten 

aan in de haven van Batavia, Tandjong Priok. De 

legerorganisa�e had niet gerekend op de komst 

van de naar scha�ng honderd pontonniers. Jaap 

en zijn maten kregen een week vrijaf. Met auto’s 

werden ze naar een kazerne in Batavia gebracht 

vanwaar ze met een met hout gestookte 

stoomtrein verder gingen naar Bandung. In die 

week ging Jaap op zondag naar de kerk. Voor de 

dienst begon hoorde hij vanachter uit de kerk ‘Hé 

bolle’ roepen. Het was Kees Moos (Valkenburg) 

die hem riep en die hij na de dienst ontmoe�e. 

Ook had hij daar contact met Hennie Goldstein. 

Kort daarna ging Jaap naar Meester Cornelis, een 

stadsdeel van Batavia. Hier werden de 

pontonniers gelegerd in een kazerne aan de 

Berenlaan. Tussen�jds is hij daarna nog voor een 

Thuiskomst Oude Barneveldseweg 1950
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rijopleiding naar Bogor (voorheen Buitenzorg) 

geweest, maar daarna is Jaap tot zijn terugkeer 

naar Nederland aan de Berenlaan gebleven. Al 

voor zijn diens�jd was Jaap met Mar�en (Tinus) 

Berendse bevriend. Hoewel ze niet samen naar 

Nederlands‐Indië reisden, hebben ze daar wel 

samengewerkt en lagen ze zelfs op dezelfde 

slaapzaal. Beiden waren chauffeur. Jaap hee� 

nooit aan gevechtshandelingen hoeven meedoen. 

De omgang met de lokale bevolking was niet 

vijandig. Jaap hee� zich nooit onveilig gevoeld. ’s 

Avonds gingen zijn maten en hij regelma�g naar 

de film in de stad. Hij hee� veel Scherpenzeelse 

jongens ontmoet onder wie Geert Wesseling, Arie 

v.d. Berg, Wim de Jong, Jan van Schaik, Goos 

Geijtenbeek, Wim Westerhuis en nog wel �en 

anderen. In het najaar van 1950 is Jaap met de 

Castel Bianco weer naar Nederland terug 

gevaren. Bij thuiskomst hadden familie en 

vrienden een erepoort gemaakt.  Jaap  Cozijnsen en Mar�en Berendse

OVERDRACHT VAN DE SOEVEREINITEIT AAN 

INDONESIË

Onder grote interna�onale druk ging Nederland 

weer onderhandelen en liet de bij de Tweede 

Poli�onele Ac�e gevangen genomen leiders weer 

vrij. De onderhandelingen leidden uiteindelijk tot 

de Rondetafelconferen�e in Den Haag. Op 27 

december 1949 ondertekende Koningin Juliana de 

overdracht van de soevereiniteit aan de Verenigde 

Staten van Indonesië. De eerste president werd 

Soekarno. Aan drie en een halve eeuw 

Nederlandse bestuurlijke en militaire 

aanwezigheid in de Indische archipel kwam een 

eind. Alleen Nieuw‐ Guinea bleef Nederlands bezit.

De Indonesische regering riep in 1950 de 

eenheidsstaat uit. In 1956 maakte zij ook een eind 

aan de unie met Nederland. Zij bleef zich 

inspannen voor de inlijving van Nieuw‐Guinea bij 

Indonesië.

Als gevolg van de overdracht werden de 

Nederlandse Troepen geleidelijk aan gerepatrieerd 

uit gebieden waar zij vaak jarenlang verbleven. De 

overdracht en het afscheid viel dan ook voor velen 

zwaar. Bijna thuis, was ook deze periode na de 

overdracht van wapens en voertuigen niet zonder 

gevaar. Geïn�mideerd en veracht door 

Indonesische militairen en hun medestanders 

verlieten velen met weemoed Indië. Meer dan 

5300 Nederlandse militairen vonden op de 

erevelden van Indonesië hun laatste rustplaats. De 

in Nederland teruggekeerde militairen werden 

door hun dierbaren warm onthaald, maar voor 

hun verhaal had een samenleving in 

wederopbouw geen oor. Van de plaatselijke 

overheid kregen de militairen wat geld om een 

overjas, een kostuum en een fiets aan te schaffen. 

Pas veel later zou er enige erkenning komen voor 

het offer dat ze hadden gebracht.
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Op 26 juli 1950 werd uiteindelijk ook het nog uit 65.000 

manschappen bestaande koloniale leger opgeheven (KNIL). De 

Nederlandse KNIL militairen werden herverdeeld, de inheemse 

militairen gingen over in Indonesische dienst of 

demobiliseerden. 4.000 manschappen kwamen uiteindelijk naar 

Nederland. De laatste groep bestond uit Ambonese militairen 

die niet naar het Indonesische leger wilden overgaan en van de 

Indonesische regering niet mochten terugkeren naar de 

Molukse eilanden vanwege de poli�eke toestand daar. Besloten 

werd dat ze ‘�jdelijk’ naar Nederland zouden komen (met hun 

vrouwen en kinderen, bij elkaar 12.000 personen). Zij zouden 

echter niet meer terugkeren. Zij vormden het begin van de 

Molukse gemeenschap in ons land die stree� naar een 

ona�ankelijke republiek in de Zuid‐Molukken. De tradi�e van 

het KNIL werd in Nederland voortgezet door het Regiment Van 

Heutsz dat op 1 juli 1950 werd opgericht.

WILLEM DE JONG

Willem werd geboren op 2 oktober 1925. Hij kreeg de oproep om zich op 8 

mei 1946 te melden op de Gen. Snijderskazerne te Nijmegen. Samen met 

Arie v.d. Berg, Jan van Schaik, Teus van Se�en en Wim Westerhuis reisde hij 

af. Ze kwamen met veer�g man op een zaal te liggen die was voorzien van 

stapelbedden. Als matras was er een strozak. Dezelfde dag nog kregen ze 

hun persoonlijke uitrus�ng (PSU). Zoals Willem het zelf omschreef: ”Er 

waren twee maten uniformen. Groot en klein. De broek zat precies onder 

m'n oksels en alleen met bretels kon deze op z'n plaats gehouden worden. 

Het jack daar kon twee man in. Het ondergoed was waarschijnlijk nog 

overgebleven uit de 1e wereldoorlog….”

Willem werd ingedeeld in de Staf‐Compagnie en 

kwam terecht bij de bataljons‐verbindingsdienst. 

Hij kreeg een gedegen opleiding in verbindingen 

(radiotelegrafie en telefonie, het maken van 

telefoonverbindingen). 

Op 1 maart 1947 werd Willem bevorderd tot 

sergeant en de volgende dag werd hij over 

geplaatst naar de School Verbindingstroepen in 

Den Haag voor een 3e opleiding, nu tot seiner. 

Deze opleiding duurde tot 31 mei 1947. Van 

hieruit werd hij overgeplaatst naar Amersfoort en 

ingedeeld bij het 5‐8 R.I. (5e. Bataljon, 8e 

Regiment Infanterie). 

Al snel werd een deel van dit bataljon op reis 

gezet naar Indonesië, maar Willem bleef 

vooralsnog in Nederland. 

Half december 1947 werd Willem samen met nog 

zo’n 200 onderofficieren overgeplaatst naar 

Nijmegen om alsnog naar Indonesië te worden 

uitgezonden. Na de nodige inen�ngen, een 

boekje met eenvoudig Maleis, wat land en 

volkenkunde en daarna inschepingsverlof werd hij 

op 17 januari 1948 ingescheept op de "TABINTA" 

van de “N.V. Stoomvaart Mij. Nederland” en werd 

uitgeleide gedaan door de directeur van het 

Verkeerswezen gen. majoor Nijhoff. 
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De muziekkapel van de Huzaren van Boreel bracht 

vrolijke marsen ten gehore �jdens de inscheping. 

Onder de tonen van het Wilhelmus vertrok de 

"Tabinta"  om 14.00 uur vanaf de Sumatrakade 

naar Ned. Indië.

In het voorste ruim van het schip lagen 200 man 

in canvas hangma�en opgehangen met touwen in 

de stalen geraamtes. Elk geraamte bestond uit 

acht ligplaatsen. Vier boven elkaar en twee naast 

elkaar. Als je wilde slapen dan moest je 

horizontaal je "bed" in want de hoogte onderling 

was een zes�g cm. 

Toen de “TABINTA”  eenmaal op zee was werden 

er al gelijk wat jongens zeeziek. De hygiëne in het 

ruim waar ze lagen was slecht. Urinoirs waren 

voorin open en bloot met daarnaast de toile�en. 

Als je zelf niet zeeziek was, werd je het wel van 

het braken van de andere zeezieke gasten. 

Via het Nauw van Calais ging de reis langs de 

krijtrotsen van Dover. Al direct op de Atlan�sche 

Oceaan (Golf van Biskaje) kreeg men te maken 

met een zware storm. Degenen die nog niet 

zeeziek waren werden het nu ook. Tijdens de 

storm sloeg een aantal carriers in het ruim los wat 

de nodige schade aanrich�e. Er werden twee 

sloepen gekraakt, een jeep en de kan�newagen. 

Via de Middellandse Zee en het Suezkanaal voer 

men naar de Rode Zee, de Straat van Bab el 

Mandeb en naar Aden. 

Bij aankomst in Aden voeren �entallen 

handelaren in bootjes rond het schip die hun 

handelswaar probeerden te verkopen 

(hoofdzakelijk sigare�en, snuisterijen  en 

chocolade). Er kwam daar ook een goochelaar 

aan boord. Deze man kwam op bijna ieder 

troepenschip. Hij had kuikens bij zich, zag kans 

om ze uit diverse zakken te halen, liet ze los en 

riep dan "kuikentje, kuikentje weg" (de enige 

Nederlandse woorden die hij waarschijnlijk 

kende), en het hele stel was verdwenen. Met 

"kuikentje kom" liep alles weer over het dek. 

Vanuit Aden ging het via de Golf van Aden de 

Indische Oceaan op. Onderweg werd er af en toe 

een sloepenrol gehouden, kreeg men les in de 

Maleise taal, gymnas�ek en wat volkenkunde. Om 

de verveling te verdrijven werd er vooral veel 

gekaart. Soms werd er op het dek een film 

vertoond. Eenmaal per week was er gelegenheid 

je was te doen. Douchen deed men met zout 

water, aangezien er met zoet water zuinig 

omgesprongen moest  worden aan boord.  

Op 11 februari 1948 werd het Indonesische eiland 

Sabang aangedaan. Een klein eiland gelegen ten 

noorden van Sumatra. Hier mocht men een paar 

uur passagieren en werden de eerste pisangs en 

djeroeks (bananen en mandarijnen) gekocht. Nog 

dezelfde dag ging de TABINTA weer verder 

rich�ng Padang. (Sumatra). Op Padang werd het 

merendeel van de militairen ontscheept. Willem 

bleef aan boord en de reis werd voortgezet via de 

Straat Soenda naar Tandjong Priok. 

MS Tabintha
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De ontscheping volgde op 15 februari 1948. Een 

muziekkorps verwelkomde de militairen met 

vrolijke marsmuziek. Tijdens de ontscheping 

kregen de militairen 10 sigare�en (High Way) en 

een blikje lauw bier. Ook Willem werd per truck 

vervoerd naar de bekende doorgangskazerne in 

Meester Cornelis ten oosten van Jakarta. 

De tweede dag in het kampement was Willem in 

de barak aanwezig, toen hij een geschreeuw en 

gekraak hoorde. Een chauffeur die z'n vrachtje 

wilde lossen en onder een pergola door wilde 

rijden had niet in de gaten dat of de truck te hoog 

geladen was, of de pergola te laag was. De 

chauffeur van deze truck was Cees van Se�en. 

Ook ontmoe�e Willem diezelfde week Wim 

Westerhuis en in de week daarop kwam hij in 

Jakarta Joop van Egmond tegen die ging 

repatriëren. 

In het kampement Salak (bij Jakarta) kreeg Willem 

een extra rijopleiding en werd op 5 april 1948 

overgeplaatst naar Tjimahi (10 km ten westen van 

Bandung), waar hij werd opgeleid tot 

transportofficier bij het Territoriaal Commando 

West Java, afdeling transport. Al op 24 juli 1948 

werd Willem weer overgeplaatst naar 

Banjarmasin op Kalimantan (Zuidoost Borneo). De 

reis ging via een vrachtschip, de TOSARI, met 

passagiersaccommoda�e.In Banjarmasin werd 

Willem als transportofficier gedetacheerd bij de 

Staf‐Cie van 5‐4‐ R.I. en ondergebracht in het 

kampement Noordeinde. 

De stad Banjarmasin wordt ook wel het Vene�ë 

van Indonesië genoemd. Honderden vaartuigjes 

varen dagelijks de stad in en uit via de rivier. 

Vooral 's avonds een feeëriek schouwspel met 

allemaal lichtjes. 

Als transportofficier was Willem verantwoordelijk 

voor de konvooien in de regio. Twee maal per 

week vertrok er een groot konvooi naar de Hulu 

Sungai, waar ook veel KNIL‐militairen gelegerd 

waren op de diverse buitenposten. Een onrus�g 

gebied dat begon op 100 km van Banjarmasin en 

dat zich uitstrekte tot Murung Pudak. Eigenlijk 

werd zo’n beetje van alles vervoerd �jdens zo’n 

konvooi. Van levensmiddelen en auto‐onderdelen 

tot complete verhuizingen van KNIL‐ militairen 

met hun gezin en huisraad, levend vee (koeien), 

B.O.S. producten, (Benzine, Olie, 

Smeermiddelen), muni�e en Welfare ar�kelen. 

Ook reden er vaak vrachtwagens van de 

plaatselijke bevolking mee, die dan in het midden 

van het konvooi mochten rijden en zich veilig 

voelden bij eventuele ongeregeldheden. Met één 

wagen mocht je het gebied niet in. Er werd 

minimaal met twee wagens en �en man 

bewaking gereden. Buiten dit verzorgde de 

afdeling van Willem ‘s avonds een busdienst 

vanaf het kampement Oelin naar Banjarmasin. 

Ook werd een schoolbus‐dienst voor de kinderen 

van KNIL‐militairen.

Op 6 September 1948 werd prinses Juliana 

gekroond tot koningin. Die dag begon met een 

vlaggenparade om 6.00 uur in het kampement. 

Iedereen stond keurig in de houding en de vlag 

zou juist gehesen worden toen plotseling de 

foerier, die bij kennissen al vast een voorproe�e 

op het feest genomen had het kamp binnenrijden 

op zijn fiets. Stomdronken reed hij midden in de 

opgestelde troepen waar hij met fiets en al tussen 

kwam te liggen en ook bleef liggen. Dat dit voor 

de nodige hilariteit zorgde is begrijpelijk. 

De eerste pisangs
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Een gebeurtenis die diepe indruk maakte op 

Willem de Jong was de opening van het Ereveld 

Zuidoost Borneo, 30 km ten noorden van 

Banjarmasin. Deze opening werd verricht door 

generaal Opsomer en de resident van Zuidoost 

Borneo. Het geheel werd opgeluisterd met 

toepasselijke muziek door een pijperkorps uit 

Soerabaja. Indrukwekkend was het overvliegen 

van een viermotorige Boeing die bloemen over de 

graven strooide.

Willem en zijn "slapie" hadden een 

“djongos” (huisbediende). Die waste en streek 

voor hen, want je had iedere dag een schoon 

tropenpak nodig bij de hoge temperatuur, ze 

hield de kamers schoon, maakte de bedden op en 

wekte hen iedere morgen even na half zeven met 

een groot glas koffie.

In het kampement was geen waterleiding, dus 

ook geen douche. Mandiën deden ze, wat inhield 

dat je een blik had met een stok eraan als 

handvat, dan water uit een grote betonnen bak 

scheppen en dat over je heen gooien. 

Niet alles verliep van een leien dakje. Met enige 

regelmaat kreeg men te maken met sabotage aan 

voertuigen. Trucks stopten plotseling onderweg 

omdat er bijvoorbeeld poetskatoen in de 

benzinetanks gedaan was. Na verschillende 

nachten de zaak in de gaten gehouden te hebben, 

kreeg men de dader te pakken. Willem noemde 

het een “overloper" die zich alvast verdienstelijk 

wilde maken voor de toekoms�ge 

bewindvoerders.

Willem werd aangewezen om met twee naaste 

medewerkers van de resident op 31 augustus 

1949 in een luxe wagen voorzien van wi�e vlag 

en ongewapend in een speciaal daarvoor 

ingericht militair konvooi mee te rijden. De 

bedoeling was om contact te maken met Hassan 

Basri, de Commandant van de Alri in de Hulu 

Sungai om afspraken te maken hoe het in de 

naaste toekomst verder moest na overdracht van 

de soevereiniteit. In het konvooi reden, naast de 

nodige bewapening, ook een kraanwagen en een 

truck met een complete Bailybrug mee. Het 

konvooi vertrok om 6.00 uur met de bedoeling 

om 10.00 uur op een neutrale plaats aan te 

komen voor de onderhandelingen. De heenweg 

bleek vooraf volop gesaboteerd te zijn. Overal 

lagen bomen over de weg en waren er andere 

obstakels. Men had zelfs een brug opgeblazen.  

Het resultaat was dat het konvooi pas om 18.00 

uur op de afgesproken plaats arriveerde en 

onverrichter zake terug kon keren. 

In december 1949 werd het kampement Willem 

verbleef ontruimd. Dit kamp was bestemd voor 

de militairen die na de soevereiniteitsoverdracht 

de macht zouden overnemen. In het nieuwe 

kamp, even buiten Banjarmasin, zat men 

geïsoleerd en ingesloten tussen twee kampongs 

waarvan de bewoners de Nederlanders niet echt 

vriendelijk gezind waren. Op 27 december 1949 

werd de soevereiniteit overgedragen aan 

president Soekarno van de Republiek Indonesia.

De eenheid van Willem verbleef nog enige �jd in 

Indonesië. De trucks en patrouillewagens 

moesten beschikbaar gesteld worden aan de 

nieuwe bewindvoerders, want daarmee moesten 

de orde en rust gehandhaafd worden. Ook 

mochten de Nederlandse militairen geen wapens 

meer dragen. Of alle wapens werden ingeleverd 

was maar de vraag, want het werd er niet veiliger 

op voor de Nederlandse jongens.
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Op 4 maart 1950 verliet Willem Banjarmasin. Per 

vliegtuig ging de reis via Soerabaja naar Jakarta, 

waar een kort verblijf volgde. Op 17 Maart 1950 

om 17.00 uur vertrok Willem vanuit Tandjong 

Priok met het Italiaanse schip de "Castel 

Bianco" (het Wi�e Kasteel) naar Nederland. Bij 

het ochtendgloren van de 11e april 1950 kwam 

de Nederlandse kust in zicht, waarmee tevens het 

einde kwam aan een periode die zoals Willem zelf 

zei ”toch wel de diepe sporen achtergelaten had 

bij velen van ons”.

Op de kade werd men welkom geheten door een 

generaal, maar iedere militair wilde maar één 

ding: zo gauw mogelijk naar huis. Met een bus 

ging het verder het land in. Willem was de eerste 

die uit de bus stapte en was om 11.00 uur al in 

Scherpenzeel. Niemand had daar op gerekend en 

de ouders stonden dan ook eerst even verrast te 

kijken, maar daarna kwamen de nodige emo�es 

los.

Toen eenmaal bekend was dat Willem thuis was 

kwamen buren, vrienden, kennissen, de dominee, 

de burgemeester en vele anderen hem 

begroeten. Muziekvereniging "Caecilia" kwam 

een serenade brengen. 

Later volgde een 

oorkonde van de 

gemeente Scherpenzeel 

voor de bewezen 

diensten aan het 

vaderland, een verklaring 

van de Minister van 

Oorlog dat we op 

waardige wijze het 

vaderland gediend hadden (met insigne) en een 

welkom van Prins Bernhard. Willem bleef er vrij 

nuchter onder. Zoals hij het zelf verwoordde: 

”Ook kregen we voor iedere maand dat we in de 

tropen geweest waren fl.10,00 om kleding te 

kopen en gingen vervolgens over tot de orde van 

de dag.”

Herinneringsbord

 Chris Sangers en Wim de Jong bij een exposi�e over 
Nederlands‐Indië in het Huis in de Wei medio 2000

DE ANDERE JONGENS

 liefst ruim 50 Scherpenzeelse jongens vertrokken in de 2e hel� van de jaren veer�g naar Nederlands‐

Indië. Van een aantal van hen zijn de verhalen bekend, van de meesten echter niet. Toch hebben we 

gemeend een poging te moeten doen om iedereen een plekje in dit themanummer te geven. Hier 

volgt een opsomming, in willekeurige volgorde met de informa�e die we hebben kunnen achterhalen.

Franciscus Hendrikus van Engelenhoven
Geboren te Scherpenzeel op 12 maart 1927

Frans vertrok op 28 januari 1948 met de De Groote Beer naar Ned. Indië. Hij was 

ingedeeld in de E‐Divisie, 10e Regiment. Op 20 februari 1948 kwam hij in Ned. 

Indië aan in Belawan op Sumatra. Frans was gelegerd in het hoofdkwar�er in Tiga 

Binanga op Sumatra. Hij hee� onder meer mee gedaan aan patrouilles op de vlakte 

van de Karo, maar ook op de kegel van de Sinabung, een ac�eve stratovulkaan op 

het Karo‐plateau.
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Frans vertrok met de Tabinta terug naar Nederland, waar hij op 15 mei 1950 aankwam. Op 27 juni 

1950 werd hij gedemobiliseerd.

Jan Esser
Geboren te Scherpenzeel op 30 augustus 1927

Jan behoorde tot de Garde Jagers. Hij was in de rang van korporaal werkzaam als kok. 

Met ingang van 29 september 1951 kreeg Jan groot verlof.

Cornelis van Gent
Geboren te Dordrecht op 4 augustus 1926

Kees van Gent kwam als dienstplich�g militair op 9 november 1946 op in Den Bosch en behoorde tot 

het 10e R.I., 4e Cie. Hij kreeg in Harskamp de militaire opleiding voor de Verbindingsdienst. 

Op 28 januari 1948 vertrok hij met De Groote Beer naar Ned. Indië. Na 

tussenstops op Ceylon en Sabang kwam hij op 20 februari 1948 aan in 

Belawan op Sumatra. Daar werden de militairen begroet door Generaal P. 

Scholten, de Territoriaal Troepen Commandant. Kees was 2 ½ maand ac�ef 

op een buitenpost, Si Garang‐Garang en werd daarna overgeplaatst naar 

Medan als sergeant voor de MLO (Militair Lichamelijke Opvoeding). Hij 

organiseerde daar sportwedstrijden, was compe��eleider voor de Oost 

Sumatraanse Voetbalbond en was verantwoordelijk voor de inkoop van 

sportar�kelen. 

Op 19 april 1950 vertrok Kees met de Tabinta vanuit Tandjong Priok naar Nederland, waar hij op 15 

mei 1950 in Amsterdam aankwam.

Gerrit Goosen Geijtenbeek
Geboren te Scherpenzeel op 25 januari 1928

Gerrit kwam als dienstplich�g militair op 9 september 1948 op in Assen en behoorde 

daar tot het 4e Regiment Infanterie. Hij volgde de Infanterie‐opleiding en daarna de 

opleiding tot Bataljons‐schoonmaker in Woerden. Op 23 maart 1949 vertrok hij met 

de Zuiderkruis naar Ned. Indië, waar hij op 18 

april 1949 aankwam in Semarang op Java. De 

aankomst was zeer sober en zoals Gerrit het zelf omschreef na 

snel inpakken en wegwezen vertrok men naar Dja�nga‐Aleh. Na 

bericht van thuis zocht Gerrit in het hospitaal naar Wim Lansing, 

die daar gewond lag. Hij was al 3 keer langs zijn bed gelopen, 

maar ze herkenden elkaar niet, zo mager waren ze beiden 

geworden.

Met het schip de Waterman vertrok Gerrit weer naar Nederland 

en op 7 oktober 1950 werd hij gedemobiliseerd. Gerrit zou na 

terugkomst nog ruim een jaar in het ziekenhuis in Amersfoort 

doorbrengen…  Gerrit met familie na thuiskomst
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Goos Geijtenbeek
Geboren te Woudenberg.

Goos Geijtenbeek is een neef van Gerrit. Goos vertrok in september 1948 als 

dienstplich�g militair vanuit IJmuiden naar Ned. Indië. De reis verliep niet echt 

voorspoedig, want na een uur varen kreeg het schip al motorpech. Men ging 

eerst Engeland voor de opleiding. Goos hee� onder meer dienst gedaan in 

Bandung en Madjalengkan. Goos zou tot de ona�ankelijkheid in Ned. Indië 

verblijven en keerde ná april 1950 terug naar Nederland.

Jan van de Hee
Geboren te Woudenberg op 2 februari 1925.

Jan kwam in mei 1946 als dienstplich�ge op in Nijmegen als onderdeel van de 7 december‐divisie. Hij 

volgde zijn opleiding in Nijmegen, maar ook in Maastricht. Op 16 oktober 1946 vertrok hij met de 

Indrapoera naar Ned. Indië, waar hij op 15 of 16 november 1946 aankwam in Tandjong Priok op Java. 

Jan deed mee aan de 1e Poli�onele ac�e, beginnend in Soekaboemi op Java. Aangekomen in Garoet 

werd Jan ziek en werd hij met tyfus opgenomen in het ziekenhuis. Van het onderdeel waartoe Jan 

behoorde zou 10% sneuvelen �jdens de 1e Poli�onele ac�e. Jan zelf vertrok op 15 december 1949 

vanuit Tandjong Priok met de Waterman terug naar  Nederland, waar hij op 15 januari 1950 

aankwam. Jan werd afgekeurd wegens een trombosebeen.                   

Jan Huizinga
Geboren te Ulrum op 29 augustus 1925.

Jan kwam als dienstplich�g militair op 2 mei 1946 op in Harderwijk bij de 2e 

Mitrailleur Compagnie. In Harderwijk volgde hij de opleiding tot kok. Op 29 oktober 

1946 vertrok hij vanuit Amsterdam met de Nieuw Holland naar Ned. Indië. Na een 

tussenstop in Ceylon kwam Jan op 27 november 1946 aan in Tandjong Priok op Java. 

Ter begroe�ng stond er een muziekkorps te spelen en werd er een toespraak gehouden. Jan moest 

kokswerkzaamheden vervullen, maar ook patrouille lopen, onder meer in Madja, Dja�barang en 

Poerwakanto. Ook hee� Jan meegedaan met de 2e Poli�onele ac�e. Op 21 januari 1950 vertrok Jan 

met de Cheshire vanuit Tandjong Priok naar Nederland waar hij op 5 februari 1950 aankwam.

Hendrik Roelof Willem Janszen
Geboren te Scherpenzeel op 4 augustus 1925

Willem Janszen behoorde tot het 2‐3‐12‐Regiment Infanterie. Hij vertrok op 27 

september 1946 naar Ned. Indië en diende in de rang van MT Korporaal. Op 5 

november 1949 kwam Willem weer terug in 

Nederland.

Gijsbertus Lansing
Geboren te Scherpenzeel op 6 maart 1925.

Bertus Lansing kwam als dienstplich�g militair op 1 juli 1946 op in Kampen als lid 

van het 3‐5 Regiment Infanterie. Hij vertrok op 26 september 1946 naar Ned. 

Indië met het schip Kota Agoeng. Op 7 oktober 1946 voer men het Suezkanaal 

binnen en daar vond een schie�ncident plaats met een Egyp�sche koopman. 

Goos in Madjalengka 
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Nadere bijzonderheden over dit verhaal hebben we echter niet. Op 30 oktober 1946 kwam Bertus 

aan in Soerabaja op Java. 

Jacobus Mandersloot
Geboren op 7 december 1926.

Jacobus Mandersloot vertrok op 25 april 1947 als dienstplich�g militair in de 

rang van korporaal met de MS Boisserain naar Ned. Indië. Op 20 mei 1947 

kwam hij daar aan. Jacobus was onderdeel van de Expedi�onaire Macht (EM), 

1e bataljon, 12 R.I.  Mandersloot hee� dienst gedaan in Malang, Kambang 

Koennig, Soerabaja, Madoera en Boedoegeb. Jacobus keerde in 1950 weer 

terug naar Nederland.

Gerrit Mulder
Geboren te Leersum op 7 oktober 1926

Gerrit kwam als dienstplich�g militair op 8 november 1946 in 

Schalkhaar op, als onderdeel van het 5e Regiment Infanterie. 

Hij vertrok op 28 augustus 1947 met het schip Kota Inten naar 

Ned. Indië en kwam op 25 september 1947 in Tandjong Priok 

op Java aan. Gerrit werd overgeplaatst en was in Ned. Indië als 

kok ingedeeld bij de Commando Luchtvaart troepen. Op 2 

maart 1950 vertrok Gerrit met de Waterman vanuit Tandjong 

Priok om op 24 maart 1950 aan te komen in Ro�erdam. Op 6 

mei 1950 werd Gerrit gedemobiliseerd.

Huig Rijlaarsdam
Geboren op 1 maart 1919 in Zwammerdam

Op 19 februari 1940 ging Huig in militaire dienst bij het 6e Regiment 

Ar�llerie, hij was gelegerd in Den Haag. Na de inval van Duitsland is hij 6 juni 

1940 met groot verlof gestuurd. Op 4 september 1945 is hij als 

oorlogsvrijwilliger terug in militaire dienst gekomen, bij het I‐8  R.I. (het 

Veluwe Bataljon, de Haantjes). Op 27 oktober 1945 is Huig via Southampton 

met de Nieuw Amsterdam naar Malakka vertrokken. Vanuit Penang is hij 

vervolgens op 28 februari 1946 voor transport naar Ned. Indië vertrokken. 

Huig werd ontscheept  te Tandjong Priok en ingezet op Java. Op 27 november 1946 is hij aangekomen 

op Sumatra en gelegerd in Padang. Hier is hij tot 20 januari 1948 geweest, inclusief 1½  maand in het 

hospitaal  in verband met een longontsteking. Op 24 april 1948 is Huig met de Van Oldenbarnevelt  

vertrokken naar Nederland om na thuiskomst op 24 juli 1948 met groot verlof gestuurd te worden. 

Officieel werd hij op 1 oktober 1954 ontslagen wegens dienstbeëindiging. 

Op 1 mei 2002 is Huig Rijlaarsdam in Scherpenzeel overleden.
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Tevredenheidsbetuiging Hendrik Roelof Willem Janszen
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Marinus Jacobus Stuivenberg
Geboren te Scherpenzeel op 31 juli 1922.

Marinus (Rinus) was een broer van de hierboven vermelde Geurtje Stuivenberg. Van 

zijn diens�jd in Ned. Indië is weinig bekend. Ná zijn �jd in Nederlands‐Indië werd 

er door hem nooit een woord gerept 

over deze periode. Gezien zijn lee�ijd was hij 

waarschijnlijk geen dienstplich�ge, dus waarschijnlijk 

Oorlogsvrijwilliger. Op een ansichtkaart komt de naam 

Padang voor (er staat Padan, maar vermoedelijk is er een 

stukje van de kaart afgeknipt, zodat deze in een envelop 

paste). Padang ligt op Midden Sumatra. Rinus emigreerde 

in 1953 naar Ontario in Canada en was ook daar als 

militair gesta�oneerd. Hij overleed in het jaar 2000.

Joop Westerhuis
Geboren te Woudenberg op 15 juni 1926.

Joop (of Job) Westerhuis is als dienstplich�g militair op 7 november 1946 

opgekomen in Nijmegen, waar hij tot de Limburgse Jagers ging behoren (4e 

Bataljon, 2e Compagnie). Hij kreeg zijn infanterie‐opleiding in Nijmegen en vertrok 

op 14 juni 1947 met de Volendam naar Ned. Indië. In tegenstelling tot veel van zijn 

lotgenoten, die vertellen over een slechte reis met veel zeeziekte, hee� Job zijn reis 

als mooi ervaren. Hij kwam op 10 juni 1947 in Balawan op Noord Sumatra aan. Over 

de belevenissen van Job is niet veel bekend, behalve dan dat hij malaria opliep en hiervoor in het 

ziekenhuis werd opgenomen. Op 7 februari 1950 vertrok Job vanuit Tandjong Priok met de Pasteur 

naar Nederland, waar hij op 24 februari 1950 in Amsterdam aankwam.

Willem Westerhuis
Geboren te Woudenberg op 3 mei 1925

Willem Westerhuis behoorde als dienstplich�g militair tot het 

3e Bataljon Stoo�roepen (3e Infanterie Brigade). Willem kwam 

op in Nijmegen, waar hij een opleiding kreeg tot chauffeur. Op 

16 oktober 1946 vertrok Willem met de SS Volendam naar Ned. 

Indië, waar hij op Java aankwam. Op 1 maart 1949 vertrok 

Willem met De Groote Beer terug naar huis en kwam op 27 

maart 1949 aan in Amsterdam.

Henk van Wolfswinkel
Geboren te Barneveld op 30 april 1928

Henk kwam als dienstplich�g militair op 3 maart 1948 op bij de Garde Grenadiers 

in de Prins Hendrik kazerne te Amersfoort. Hij maakte als soldaat‐1 deel uit van 

het 3‐411 Bataljon Garderegiment Grenadiers, 2e Peloton, 3e Groep. In 

Amersfoort kreeg Henk de opleiding tot Brenschu�er en vertrok op 30 juli 1948 

met de SS Zuiderkruis naar Ned. Indië. Henk maakte de terugreis op 31 juli 1950 

met een Amerikaans schip, de Generat Gruty. 
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Hij kwam op 18 juni 1950 in Nederland terug. Over zijn Indië‐periode kreeg Henk een toelage van fl. 

393,63. Vanwege zoekgeraakte of beschadigde kleding werd daar bij terugkomst nog wel bijna 23 

gulden afgetrokken… Met ingang van 31 juli 1950 ging Henk met groot verlof.

De post wordt gebracht, foto van Henk van Wolfswinkel

Uitdelen van  brood in Kopeng Poerwokerto, foto van Henk van Wolfswinkel
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Theo Dorus Roest
Geboren te Scherpenzeel op 4 oktober 1924. 

Theo Roest was één van de eerste Nederlandse jongens die zich als OVW‐er in mei 

1945 al aanmeldde bij de Jan van Schaffelaarkazerne in Ermelo. Theo maakte deel 

uit van het 1‐8 Regiment Infanterie en maakte onderdeel uit van het 

Veluwebataljon.In Ermelo kreeg hij zijn opleiding tot infanterist.

Op 15 oktober 1945 vertrok Theo, samen met een aantal andere Scherpenzelers, als eerste lich�ng 

met het schip Nieuw Amsterdam, via Engeland (Aldershot), naar Ned. Indië. Omdat bij aankomst door 

de Nederlandse militairen formeel niet opgetreden mocht worden werden ze ondergebracht in een 

tentenkamp op Malakka. Pas op 9 maart 1946 konden de eerste Nederlandse militairen formeel aan 

land gaan in Tandjong Priok op Java. 

De taak van Theo was wachtlopen en patrouilles uitvoeren, maar ook hee� Theo ac�ef meegewerkt 

aan de eerste Poli�onele Ac�e. Op 24 april 1948 vertrok Theo met de Johan van Oldenbarnevelt 

vanuit Tandjong Priok naar huis en kwam op 18 mei 1948 in Muiden aan. In juni 1948 werd Theo 

gedemobiliseerd.

Henk Stoffelsen
Geboren te Scherpenzeel op 27 december 1928

Henk Stoffelsen is in 1948 als dienstplich�g militair opgekomen en werd soldaat der ar�llerie. Hij 

vertrok op 24 september 1948 met de MS Johan van Oldebarnevelt naar Ned. Indië. Henk hee� net 

als veel anderen nooit veel verteld over de �jd die hij in Ned. Indië doorbracht. Hij kwam op 3 juli 

1950 weer terug in Nederland.

Geurtje Stuivenberg
Geboren te Scherpenzeel op 19 januari 1913.

Geurtje (Gé) Stuivenberg is de enige vrouw in dit themanummer. Zij was 

een dochter van Aart Stuivenberg en Maria Jacoba Mark. De ongetrouwde 

Geurtje is ná de 2e Wereldoorlog vrijwillig als verpleegster en als onderdeel 

van het Vrouwen Hulpkorps (VHK) naar Nederlands‐Indië vertrokken. Het 

VHK werd in Engeland in de 2e Wereldoorlog opgericht vanuit het Rode 

Kruis. Om ook een daadwerkelijke inzet in militair verband mogelijk te 

maken besloot de Minister van Oorlog, Van Lidth de Jeude dat het VHK met ingang van 25 april 1944 

de militaire status kreeg. Deze datum geldt officieel dan ook als de datum van intrede van de vrouw 

binnen de Koninklijke Landmacht.

Tijdens de Poli�onele ac�es hee� Gé Stuivenberg zieke en 

gewonde militairen verpleegd. Ook deed zij veel 

vrijwilligerswerk om de militairen afleiding te bezorgen. Ze 

organiseerde bijvoorbeeld uitstapjes. Haar christelijke 

overtuiging om de naaste te dienen was hiervoor een 

belangrijke drijfveer. Geurtje is overleden te Scherpenzeel op 21 

januari 1959.                                                                                       



49

Lammert Jan Wijma
Geboren te Bergen op Zoom op 19 november 1925

Lammert Jan is als Oorlogsvrijwilliger op 23 juli 1945 opgekomen te Ypenburg. Hij maakte deel uit van 

het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), en wel de Lucht Strijdkrachten (LSK). Op 11 augustus 

1945 vertrok hij naar Engeland en kreeg daar een eerste opleiding tot piloot, navigator en 

bommenrichter. Twee maanden later, op 13 oktober 1945, vertrok hij naar Ned. Indië en kwam op 9 

november 1945 aan in Changi, Malakka. Tot 19 april 1946 werkte Lammert Jan aan de 

monteursschool LSK te Batavia, ook wel de vliegschool genoemd. 

Lammert Jan diende een verzoek in voor demobilisa�e als OVW‐er. Dit werd hem uiteindelijk op 1 juli 

1947 toegekend. Hij kwam al op 18 september 1946 terug in Nederland en werd als gewoon 

dienstplich�g korporaal naar het doorgangskamp Woerden gestuurd. Dit kamp was opgericht met als 

taak het opvangen van alle uit buitenland terugkerende militairen, met als einddoel herindeling van 

de bewuste militair. Op 1 juli 1947 ging Lammert Jan  met groot verlof. Hij is op 11 juni 1969 in 

Scherpenzeel komen wonen en aldaar overleden op 28 juni 1996.

Elbertus Floor 
Geboren te Scherpenzeel op 27 mei 1927.  Standplaats 

veldpost Cherebon en Pekalongan op Java. Bep ontvangt 

in 1949 het Ereteken voor Orde en Vrede. Van zijn 

commandant in Semarang krijgt hij een getuigschri� 

waarin wordt verklaard dat Bep zijn werk als 

automonteur al�jd naar behoren hee� verricht. In 1951 

gaat hij met goot verlof. Dat is de reden dat zijn rijbewijs 

in 1955 niet verlengd wordt, omdat hij dan na 1 

september 1954 in werkelijke dienst had moeten zijn geweest! Het afrijden was later een formaliteit, 

want de examinator was eerder door Bep zelf opgeleid.

EEN VERDERE OPSOMMING

Niet van iedereen hebben we een verhaal kunnen opnemen. Soms 

is er geen of weinig informa�e bekend. We hebben echter 

geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Hieronder een opsomming 

van Scherpenzelers die ook in Nederlands‐Indië hebben gediend.

Mar�nus Berendse
Geboren te Scherpenzeel op 9 september 1928              

Jan Adam Boom
Geboren te Scherpenzeel op 21 februari 1922              

Onderdeel: 18e A.A.T (Aan en Afvoer Troepen).

Cornelis Bertus Broekhuizen
Geboren te Scherpenzeel op 12 mei 1925                     Jan Adam Boom
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Patrouille in de rijstvelden foto van Wim Lansing

Telegram Frans van Engelenhoven
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Dirk Broekhuizen
Geboren te Scherpenzeel op 22 januari 1927               

OVW‐er/ marinier

Jan van Bruggen
Geboren te Scherpenzeel op 26 dec. 1920       

Maakte als OVW‐er onderdeel uit van het 1‐8 R.I., het 

Veluwebataljon, de “Haantjes”

Wilhelmus Petrus Eichelsheim
Geboren te Utrecht op 20 oktober 1928

Wim diende van 1946 tot en met 1953 bij de Koninklijke 

Marine. Hij was onder meer vliegtuigmonteur. 

Wim Geuze
Diende bij 3.41 RVA (Regiment Veld Ar�llerie)

Gerard Jan van Ginkel
Geboren op 6 september 1926                                   

OVW‐er

Hendrikus Jacobus Goldstein
Geboren te Scherpenzeel op 19 maart 1926            

OVW‐er

K. Koudijs

C.M. Kramer

Frank Osnabrugge
Geboren te Scherpenzeel op 4 dec. 1927      

Hendrikus Pol
Geboren te Scherpenzeel op 10 januari 1927

OVW‐er

Jan Du Pree 
Geboren te Scherpenzeel op 24 januari 1927            

Cornelis van Se�en
Geboren te Scherpenzeel op 24 dec. 1928

Jan van BruggenWim Eichelsheim 
met Rolls Royce 
motor

W. J. = Gerard Jan

Frank Osnabrugge in 
tropenuniform

Cornelis van Se�en
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Personen die de evenaar voor het eerst passeerden werden aan de zeegod Neptunus 
voorgesteld. (diploma Willem de Jong)

Oorkonde 'orde, rust en veiligheid', Joop Westerhuis



Cornelis Valkenburg
Geboren te Scherpenzeel op 22 februari 1928. Emigreerde 

kort na zijn Indië‐periode in 1952 naar Canada en vervolgens 

naar Stevenson in de staat Washington, USA. Overleden 

aldaar op 20 juli 2002

J. v.d. Veer

Cees Vos
Woonde op de Marktstraat

Bertus Wagensveld
Geboren op 24 maart 1927

Diende als OVW‐er bij het Korps Mariniers. Bertus kreeg al in 

1945 in Amerika zijn opleiding tot marinier. Vanuit de 

Amerikaanse haven Norfolk voer hij met de MS “Noordam” 

naar Nederlands‐Indië.

Frank Wagensveld
Geboren te Scherpenzeel op 21 februari 1926

Gerardus Wesseling
Geboren op 4 januari 1925

BRONVERMELDING

‐ Archief (vooronderzoek) C. Sangers

‐ Archief ver. Oud Scherpenzeel

‐ “Tropen jaren”, René Vos, Budel 2009

‐ “De Hekkesluiters”, H.J.J.M. Koningsbruggen, Den Helder 2001

‐ Website Oorlogsgravens�ch�ng

‐ Website www.Veluwebataljon.nl

‐ Na�onaal Archief, Depot Ned.‐Ind.Staf (via: www.gahetna.nl)

‐ Na�onaal Archief, Min. Van Onderwijs, Cultuur + Wetenschap (via: www.gahetna.nl)

‐ Website : www.indie‐1945‐1950.nl

‐ Ar�kelen uit de “Sobat”, augustus + oktober 2001

‐ Fotoverantwoording : familie‐archieven, Archief ver. Oud Scherpenzeel, Wikipedia

Bertus Wagensveld

Geert Wesseling met aapje
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Patrouille op spoorbrug, foto Henk van Wolfswinkel








