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Hoewel het reeds woensdag 7 Augustus ’46 was, wilde ik toch nog proberen, om, zo 
goed en zo kwaad als het ging, een dagboek in elkaar te boksen over mijn militaire 
loopbaan. Eerst zal ik dan een overzicht geven over het tijdperk vanaf 17  Dec ’45. 

de datum, dat ik in dienst kwam, tot  7 aug ’46, om dan het boek verder bij te 
houden. 
 

17 Dec.’45 kwam ik in dienst, met als standplaats Assen, waar ik gelegerd werd in 
de Emma –Kazerne en ik ingedeeld bij het juist op te richten O.V.W. bataljon II- 9 

R.I. Ik kwam bij de 1e compagnie terecht met o.a. de volgende personen uit mijn 
gemeente: Piet Elema, Willem Ebbens en Bene Pastoor. Bij gebrek aan militaire 
uniformen, deden wij onze eerste dienst en training in ons burgerkloffie. Pas na een 

maand kregen we uniformeren en wel Canadese, waar we eerst buitengewoon trots 
op waren. Om de veertien dagen konden we met 48 uur bewegingsvrijheid naar huis 

en verder iedere zaterdagmiddag tot zondagavond, tenzij we wacht hadden. We 
waren vooral blij met ons verlof gedurende de kerstdagen en Nieuwjaar. Thuis was 
het heel wat gezelliger en warmer dan in de oude, slechte kazerne. Dit laatste was 

nog gevolg van de oorlog.  
Een kachel brandde er meestal niet. Onze eerste opleiding bestond zoal  uit: theorie 
en praktijk van de wapens, ziekten, exercitie, hindernisbaan, sport en velddienst, 

o.a. schietoefeningen. 
’s Avonds mochten wij de ‘stad’ in. Dan konden we naar de Cadi-Club, speciaal 

tehuis voor militairen, waaraan de garnizoenskantine was verbonden. Soms had je 
er film, dansen of een cabaretgezelschap. Als ontspanningoord had je in Assen 
verder nog één bioscoop. In de kazerne hadden we ook een kantine. In het begin 

lagen bij ons:1R.I, gezagstroepen, K.V.I.D. en R.E.M.E. Al spoedig vertok 1 R.I. en 
werd een nieuw bataljon, II-3 R.I. gevormd. Met dit onderdeel konden we slecht 

opschieten.  
 
Mijn bataljonscommandant was de grootmajoor van Erp; compagniescommandant 

de Kronet, later 1e luitenant Blaupot ten Cate; peletons-cdt sergeant, later 2e 
luitenant Wilderdijk; peletons-sergeant de sergeant Zaal en sectie-commandant 
sold. 1e klas Schreuder. Ik zat in de 2e sectie van het 1e peleton.  

 
In onze trainingstijd werden we reeds verschillende keren ingespoten tegen 

besmettelijke ziekten en vlak voor ons inschepingsverlof werden we nog ingeënt 
tegen pokken.  
16 maart gingen we met het inschepingsverlof naar huis, om op 24 maart in de 

kazerne terug te keren. Thuis leed ik nog enige dagen aan hevige koortsen ten 
gevolde van de pokken vaccinatie. 24 maart was dan de laatste verlofdag. Die dag 

namen we afscheid van thuis om voor 12 uur ’s avonds binnen de kazernepoort te 
zijn. Toen gingen we nog drie weken in carantaine. We kwamen anders niet buiten 
het kazerneterrein als voor dienst. Maar ’s avonds piepte menigeen ‘em nog stilletjes 

even naar de stad. Er was altijd wel een gat in het hek te vinden waar een 
soldatenlichaam door kon wringen. In deze carantainetijd kreeg ik nog één keer 
bezoek van mijn broer Rickert met zijn vriend P. Wierenga. 16 april, ’s avonds 

marcheerden we met volle uitrusting de kazerne poort uit naar het station. Dit was 
de laatste keer, dat we door Assen’s straten sjokten. Tevoren hadden we met een 

parade nog afscheid genomen van het bestuur en burgerij. 
Ook waren onze officieren nog beëdigd door de bataljons-commandant. Dit ging ook 
gepaard met een parade. Maar ’s avonds om 11 uur stapten we dan op de trein naar 

Amsterdam, waar we de volgende ochtend, 17 april, om 8uur aankwamen. 
Gedurende de treinreis waren de wagons aan de buitenkant versierd met spreuken 
als: “weg met Soekarno”of “Wij gaan Soekarno halen.”  
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In de haven van Amsterdam weden we vlot ingescheept op de “Tabinta”, samen met 
II-3 R.I. Des middags om 12 uur passeerden we IJmuiden, waar veel mensen ons 
een laatste Hollandse groet toezwaaiden. Een poosje later zagen we onze mooie 

duinenkust verdwijnen. We hadden afscheid genomen van ons Vaderland. De 
overtocht naar Engeland duurde lang. Dit kwam omdat we ’s nachts in een 
mijnenveld verzeild raakten, waar we de volgende dag uit werden gehaald door twee 

Engelse mijnenvegers. Tegen de avond van donderdag 18 april, kwamen we aan te 
Southampton. Hier gingen we op de trein, waar we in pluche kussens kwamen te 

zitten. De trein bracht ons naar Wokingham. Hier vandaan moesten we nog +_ 5 km 
marcheren voor we aankwamen in ons nieuw kamp. East Hampstead Park Camp. 
Om 10 uur waren we binnen. We werden gelegerd in ongezellige koude barakken, 

maar hadden een prima bed tot onze beschikking en dat was heel veel waard. In 
iedere barak lagen we met ongeveer 20 man. In dit kamp hadden weinig dienst. 

Soms een wacht kloppen en onze kunde van exercitie op peil houden. Ook hier 
kregen we weer enige injecties. Tevens werden onze bodies doorgelicht en ons gebit 
nauwkeurig onderzocht. Als gauw kregen we Engels geld en daarmee konden we ’s 

avonds ons vertier zoeken in de kampcantine of de omliggende plaatsen 
Wokingham. Blacknell en Reading. In deze plaatsen vond je meestal een cantine en 
één of meer bioscopen. In Reading had je ook een tolschaatsbaan. Menig Hollandse 

militair maakte op deze stoffige vloer een ‘glijder.” Ook zagen we in de stad de 
voetbalwedstrijd Reading-Zaandam welke eindigde in een overwinning voor de 

Hollanders en wel met 5-2. Misschien was deze overwinning nog wel een klein 
beetje te danken aan het ‘Hup-Zaandam-geschreeuw’ uit de mond van veel 
Hollandse militairen. In het kamp ontvingen we nog een nieuw Engels uniform en 

een gedeeltelijke tropenuitrusting. Bij ons waren gelegerd VII-3 R.I. en 9 R.S. 
Donderdag 16 mei bracht generaal Kruls een bezoek aan het kamp. Hij 

inspecteerde eerst de troepen, waarna we voor hem defileerden.  
 

 
 

H.Mogge, A. Ross, J.C. Kabbedijk en C. Scholtens. 
17 mei 1946 East Hampstead Park Camp 
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Twee dagen later, 18 mei, liepen we parade voor de bat.cdt.Majoor van Erp, die 
wegens ziekte eerst in Holland was achter gebleven en nu was aangekomen. Zo 
langzamerhand kregen we genoeg van Engeland. We waren nog een dag naar 

Londen geweest en hoewel we volop Engelse sigaretten konden roken, wilden we 
toch wel eens naar Indië, want dat was toch ons doel.  
Vrijdag 24 mei liepen we een afscheidsparade door Wokingham voor vele hoge 

burgerlijke en militaire autoriteiten, maar vertrokken nog niet.  
29 mei begon er nog eerst een kadercursus. Op één van deze cursussen werd mijn 

persoontje geplaatst. Druk hadden wij het gelukkig niet mee. Eindelijk brak ons 
vertrek aan.  
Zondag 2 juni moesten we alles inpakken en gingen onze plunjezakken naar het 

station in Crowthorn. Ik moest o.a. mee voor wacht. De gehele nacht brachten wij in 
en rond het stationnetje door. De volgende ochtend,  

3 juni om ± 9 uur kwam het bataljon aangemarcheerd. Spoedig zaten we in de 
trein naar Southampton. In deze havenstad lag de “Kora Agoeng”, groot ±8800 ton, 
al op ons te wachten. ’s Avonds om 6 uur lichtten we het anker en kozen het ruime 

sop. Direct viel het ons op, dat we aan boord veel betere voeding kregen dan in 
Engeland het geval was geweest. In de beruchte golf van Biscaje maakte de schuit al 
een aardige deining, zodat de eerste jongens al gauw over boord hingen om de 

vissen te voeren. Later hadden we pracht gezicht op de kust van Portugal.  
Vrijdag 7 juni voeren we door de straat van Gibraltar. We moesten de haven nog 

on, om een zieke van voord te laten die daar opgenomen in een Engelse militaire 
hospitaal. In de Middellandse Zee zagen we slechts enkele keren de Noord-
Afrikaanse kust. Meestal was het water en nog eens water. Wel voeren we eens op 

korte afstand langs een losgeslagen zeemijn. Toen begonnen onze harten even iets 
sneller te kloppen.  

10 juni passeerden we Malta. Vrijdag 14 juni, ’s morgens om 6 uur, kwamen we 
aan in Port Saïd. Hier werd o.a. zoet water en voeding bijgeladen. Hier zagen we ook 
zgn.” dubbeltjesduikers”. Kleine Arabische jongens zwommen steeds rond het schip 

en als we een geldstuk over boord wierpen, doken zij er snel achteraan om het 
achter hun kiezen te stoppen. Onophoudelijk waren de bruine lichaampjes in 
beweging. Rond onze boor was het een wirwar van kleine bootjes met handelslui, 

meest Arabieren, die ons probeerden van alles te verkopen. Zoals tassen, schoenen, 
sandalen, vijgen en cocosnoten voor Hollands of Engels geld. Wij waren echter maar 

arme soldaten en konden zodoende maar weinig kopen. ’s Avonds om 4 uur 
vertrokken we weer. Nu het Suezkanaal in. De volgende ochtend nog voeren we 
Suez voorbij en ging het de Rode Zee in. Hier was het ontzettend heet. Aan beide 

kanten een woestijn en geen zuchtje wind, terwijl de zon maar boven je hoofd stond 
te branden. We kwamen zo langzamerhand dus al in een gebied waar de zon wordt 

betiteld met “de koperen ploert.” Na de Golf van Aden stoomden we de Indische 
Oceaan op. Hier maakten we nog een aardig stormpje mee. Huizenhoge golven 
kwamen steeds maar weer aanrollen om tegen onze schuit of op dek uit elkaar te 

spatten. Het schip dook maar op en neer, naar links en rechts. We waren de 
speelbal van de zee. Veel jongens werden zeeziek en hingen over de reling of boven 
de W.C. Zelf was ik ook niet meer normaal maar hoefde toch niet over te geven. In 

de eetzaal moest je bijna balletdanser zijn om zonder te veel eten te morsen, bij een 
zitplaats te komen.  

Maar wij voeren door en kwamen 26 juni, ‘s morgens om 11 uur in Colombo aan. 
Hier werd weer water en voedsel bijgeladen. Verder was hier weinig te zien, omdat 
de haven een eind buiten de stad ligt. In het algemeen was het aan boord best uit te 

houden. De ruimte, die we hadden, was voldoende. ’s Morgens om 6 uur hadden we 
reveille en ’s avonds om 10 uur appel. Enige keren we hadden we sloepenrol. Dan 
stond iedereen op dek aangetreden met zijn zwemvest om. 
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Om de beurt hadden we wacht – en corveediensten. De in Engeland begonnen 
kadercursus ging aan boord door, hoewel slechts enkele uren per dag. Voor 
ontspanning werd er drie keer een film gedraaid in de “openluchtbioscoop”. Enige 

keren tras ook nog ons bataljonsband voor ons op. Prachtige muziek en zang 
klonken dan over de zee op die mooie tropen- avonden. Zagen wij op het Noordelijk 
halfrond bij heldere lucht vaak het sterrenbeeld “de Grote Beer”, nu, op het 

Zuidelijke halfrond zagen we “de Zuiderkruis”.  
 

Op de verjaardag van Prins Bernhard, 29 juni, passeerden we de evenaar ten 
westen van Sumatra. Dit ging niet ongemerkt voorbij omdat we de evenaar voor de 
eerste keer passeerden, kwam de zeegod Neptunus aan boord en moesten velen van 

ons, w.o. mijn persoon, de Neptunisdoop ondergaan. Dit gebeurde als het volgt. Als 
voorzorgsmaatregel verschenen we in zwem- of sportbroekje. We werden flink 

ingesmeerd met schuim en een soort wagensmeer. Hierna werden we geschoren met 
een plank. We zagen er uit als beesten. Maar daarvoor werd de zoutwaterspuit op 
ons gezet om de dikste vetterijen er wat af te spoelen, wat maar ten dele gelukte. 

Drie dagen later zat er nog vettig spul in ons haar. Maar we hadden de 
Neptunusdoop ondergaan. Hiervoor ontvingen wij een soort diploma.  
Woensdag 3 juli kwam Java in zicht. ’s Middags om ± 3 uur meerden we aan de 

kade van Tandjong Priok, waar we met ons volkslied”Het Wilhelmus”werden 
ontvangen. Stram stonden we in de houding. Na de ontscheping werden op auto’s 

naar het transitkamp vervoerd. Dit kamp zag er maar slecht uit. Onze eerste indruk 
was dan ook slecht. We werden gelegerd in barakken, zonder bed, kast, stoel of 
tafel. Het was er buitengewoon heet en stoffig. Door een flinke regenbui, was het 

stof weg, maar nu was het één grote modderpoel.  
Wij krijgen nu meer tropenkleren en ook een muskietennet of klamboe. Veel dienst 

behoefden we nog niet te doen, daar we een nog wat acclimatiseren moesten. Een 
enkele keer hadden we wacht, terwijl ons peloton nog enige dagen terug moest naar 
de “Kota Agoeng”om de ruimen schoon te maken. Bij het kamp konden we volop 

Indische vruchten krijgen voor geld of andere ruilmiddelen. We gingen enige keren 
naar de kust, waar we konden zwemmen, te midden van Chinezen, Arabieren, 
Javanen, Soedanezen en wie weet, welke rassen nog meer.  

Zondagavond 7 juli mochten we naar Batavia. Daar het om 7 uur al donker was, 
zagen we echter weinig van de stad. En omdat we voor het eerst in een Indische 

stad waren, werd er op gedronken wat tot gevolg had, dat bijna niemand nuchter in 
het kamp terugkeerde.  
Vrijdag 12 juli kwam het bericht, wat al enige dagen werd verwacht, n.l. dat ons 

bataljon ontbonden zou worden. Dan bij verschillende OVW-bataljons ingedeeld 
worden, die al enige maanden in Indië zaten. Ik werd met een groepje andere 

jongens ingedeeld bij II – 6 R.I. te Semarang.  
13 juli, ’s middags om 12 uur vertrokken we uit Tandjong Priok met het m.s. 
“Maatsuijcker”. Dit was een mooie schuit en het had altijd voor het Rode Kruis 

gevaren. De volgende middag om 12 uur waren in Semarang. Ik werd ingedeeld bij 
de 3e compagnie met o.a. P. Elema, B.K. Pastoor, W. Ebbens, C. Fikse, T.Olthof, G. 
de Boer, C.Clavan, P.v.Haalem, C.M.Beijersbergen van Henegouwen, H.de Bruin, 

Th.Oomen, A, Ros, I. van Wijk, J.Veldman, J. Sterk en J. v. Gastel. De 3e compie lag 
op dat ogenblik in het Paleis van Justitie en was actie-compie. Nadat we enige 

dagen bij de nieuwe troep waren, werd ik verder ingedeeld bij de 2e sectie van het 3e 
peloton. De meeste jongens kwamen uit N.Brabant en Limburg. Slechts enkelen van 
boven de kali. Deze jongens zaten vanaf 9 maart 1946 in Indië en hadden eerder 

nog 4 maanden op Malakka doorgebracht. Hoewel wij niet zo goed getraind waren 
als deze jongens, waren toch al gauw ingewerkt. In onze vrije tijd konden we de stad 
in.  
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In de eerste tijd mocht dit alleen, als we gewapend waren. De stad Semarang deed 
direct prettiger aan als Batavia, hoewel het er evengoed warm was. Soms hadden we 
wacht aan de poort of patrouille diensten door de kampong Mlajoch. Donderdag 18 

juli gingen we voor de eerste keer mee op actie. Ten westen van de stad moesten de 
extremisten worden verdreven. Dit gebeurde in samenwerking met 1 RI, II-13 RI en 
II-7 RI, allemaal onderdelen van de T-brigade. De vijand leed zware verliezen. 

Woensdag 24 juli voerden we weer een actie. Nu achter de heuvel de “Gombel” ten 
zuiden van de stad. Mijn compie.cdt. was de 1e Lt. Pieterse, pel.cdt. Lt.Ham, sectie 

cdt. korp. Patist. Ik werd in deze sectie ingedeeld als laatste man van de 
geweergroep gewapend met een stengun. In de sectie waren verder ingedeeld;    
J. Rijpert, J. van Esschoten, F. Baelemans, J.v. Peperstraten, M.v.d. Liefvoort, 

C.v.Dis, J. Oostenrijk, Th.Oomen en J.v. Gastel. 
30 juli voerden we een grote actie ten Oosten van de stad, waarbij Arie Kuiper o.a. 

gewond werd. 
 
 

1 augustus kwamen we om verschillende kleine detachementen te liggen. Onze 
sectie kwam op de “waterpoort” in kampong Pendrikan. In de morgen van zondag 
van 4 augustus deden de extremisten een grote aanval op de stad, welke met, voor 

hen zware verliezen, werd afgeslagen.  
4 augustus herhaalden ze dit grapje, echter zonder enig succes. Wij hadden van 

deze aanvallen geen last. In onze keet hadden wij een grote radio, waarbij we tot 11 
uur ’s avonds zaten te luisteren. Onze dienst bestond hier uit 2x2uur wacht per 
nacht, terwijl we om de 3 nachten één wacht vrij hadden. Ons eten werd verzorgd 

door een paar kokki’s en onze vuile kleren gewassen door de baboe’s.  
7 aug.’46 woensdag. Ik wat last van diaree. Misschien te veel pisangs gegeten.  

Vanavond had ik wacht van 9-11 uur. Tijdens deze wacht maakte ik kennis met 
de eerste tropische regenbui in Semarang. Het water viel gewoon met emmers vol 
uit de hemel zouden we haast zeggen.  

8 aug. Donderdag. Bij de voeding kregen we als rantsoen 50 sigaretten en 2 repen 
chocolade. Zo nu en dan hoorden we onze artillerie en mortieren. Voor de radio 
werd gezegd dat de extremisten 12 zakken post hadden ontvreemd in Batavia.  

9 aug. Nog steeds hoorden we gebulder van artillerie scheepsgeschut. Volgens de 
radio was de meeste post, wat ontvreemd was, weer terecht. Vanavond was ik bij 

toerbeurt vrij van de wacht. 
10 aug. Vanmorgen om 5 uur moesten we enige tijd in de alarm-stelling. De 
garnizoens-cantinewagen bracht ons een bezoek. Als cantinemaandrantsoen 

ontvingen we 2 flessen bier,1 stukje zeep, 30 sigaretten, 1 pakje shag plus vloei, 3 
sigaren en 1 scheermesje voor f 4,60 

11 aug. Vanmorgen moesten we van 4.30 tot 6.30 uur en van vanavond van 7 tot 8 
uur in alarmstelling. Vijand zagen we echter niet. 
12 aug. Volgens de krant had de vijand bij zijn aanval op de stad 4 á 500 doden. 

Wij hoorden weer artillerie en mortiervuur. Voor de verandering aten we eens “telor 
mata sapi”of spiegeleieren. Die vielen er best in. Vanavond moesten we nog weer 1 
½ uur in stelling. 

13 aug. Vanmiddag mochten we de stad in. Ik was ook juist aan de beurt en ging 
“heer”met pas gekochte schoenen aan, mee naar de garnizoenscantine “Tijgerclub”, 

waar een mooie film werd vertoond over de partizanenstrijd in Joego-Slavie. In 
tegenstelling met de Tijgerclub we ook nog een speciale bataljonscantine” De club 
van Zes” van II- 6 R.I. 

14 aug. De afgelopen nacht werd er op verschillende punten nog al aardig 
geschoten. Vandaag werd er een bekendmaking van de brigadecommandant, 
kolonel van Langen, voorgelezen, waarbij bekend werd gemaakt, dat de vijand bij 
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zijn aanval op de stad op 11 aug. j.l. gevoelige verliezen had geleden aan 
gesneuvelden en wapens en munitie. Vastgesteld was, dat er minstens 83 doden 
waren gevallen en 12 krijgsgevangenen gemaakt. De laatste paar dagen werden we 

royaal voorzien van fruit, o.a. pisangs en djeroeks. Vanavond aten we zoveel 
mogelijk op, omdat we morgen overgeplaatst zouden worden naar het vliegveld. 
15 aug. Vannacht werd er weer geschoten, hoofdzakelijk aan de stadsrand.  

Tegen 10 uur gingen wij op auto’s naar het vliegveld Kalibanteng, ±2 km. ten westen 
van Semarang. Ons peleton kwam direct op wacht tot ’s avonds 6 uur. Bij de 

voeding ontvingen we 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 plak chocolade. 
16 aug. Vanmorgen van 3-9 uur hadden we met ons peleton een patrouille in het 
voorterrein. 

17 aug. Vandaag herdachten de extremisten het één-jarig bestaan van hun 
“repoebliek”.  

18 aug. Zondag. Vanavond werd er een film voor ons vertoond vóór de 
passagierswachtkamer. 
19 aug. Vanmiddag zijn met ons peleton op patrouille geweest naar het zgn. 

kruispunt. Wij zagen niets bijzonders. 
20 aug. Vanavond om 5 uur moesten we op wacht.  
21 aug. Deze wacht duurde tot vanavond 5 uur. Per vliegtuig kwam de 

Lt.Gen.Buurman van Vreeden. 
22 aug. Voedingsrantsoenen: 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 reep chocolade. 

Na een bezoek aan de stad gebracht te hebben, inspecteerde de generaal ons kamp, 
waarna hij weer per vliegtuig vertrok. Vanavond hadden wij met ons peleton een 
patrouille van 5-10 uur. Omdat het donker was, moest dit gebeuren op 

gymnastiekschoentjes, wat erg pijnlijk liep.  
23 aug. Van 2-6 uur moesten we vanochtend in de stelling. Dit gebeurde omdat de 

civiele politie in één der naburige kampongs razzia  
hield op extremisten, waarbij ze 150 personen gevangen namen en beslag legden op 
enige wapens w.o. een Vicker. Vanavond ging ons peleton voor 24 uur op wacht.  

24 aug. Als cadirantsoen ontvingen we 2 tinnetje bier, 60 sigaretten en 1 pakje 
kauwgom voor f 1,80. 
25 aug. Vanmiddag van 1.30 tot 5.15 mocht onze sectie naar de stad. We gingen 

naar de Tijgerclub, waar een film werd vertoond en waar ik een khaki mutsje kocht 
voor f 5, -. 

26 aug. Vanavond gingen we voor 24 uur op wacht. Er werd nog een film gedraaid, 
die wij nu echter niet konden zien. Later hoorden we dat er weinig aan was geweest.  
27 aug. Een verkenningspatrouille van een sectie raakte bij het kruispunt slaags 

met ± 50 ploppers, waarvan met zekerheid 5 stuks werden gedood. Dit kon niet 
verhinderen, dat de sectie langzaam terug moest trekken. Toen de reserve-sectie 

was aangekomen, werd weer opgetrokken, waarbij de vijand de vlucht nam 
28 aug. Alle troepen waren vanmiddag geconsigneerd. Wij hadden met ons peleton 
patrouille van 10-3 uur, waarbij de beruchte hoogte Toehoeh, werd bezet. Van beide 

kanten werd er veel gevuurd. Als voedingsrantsoen ontvingen we 50 sigaretten,  
2 doosjes lucifers, 1 plak chocolade en een 1 staaf waszeep.  
29 aug. Vanmorgen van 7-11 uur ging ons peleton op patrouille naar het 

kruispunt, zonder iets te zien. We ontvingen soldij f 53,90. Als cadirantsoen kregen 
we 3 tinnetjes bier en 100 sigaretten voor f 1,50. 

31 aug. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin trad er vanavond 
een muziekband uit Semarang voor ons op.  
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1 sept.’46 zondag. Vanavond gingen we weer voor 24 op wacht. 
2 sept. Het 1e en 2e peleton werden vanmorgen overgeplaatst naar de stad en ons 
peleton naar Nieuw Tjandi. Dit was een buitenwijk van Semarang, waar 

hoofdzakelijk de elite van Semarang woonde in mooie stenen huizen en villa’s. Onze 
sectie ging vanavond om 6 uur voor 24 uur op wacht.  
3 sept. De andere sectie’s mochten de stad in. Wij amuseerden ons met tafeltennis, 

dammen, schaken, kaarten e.d.  
4 sept. Voedingsrantsoen: 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers, 1 plak chocolade en 

staaf zeep. Vanavond mocht onze sectie de stad in. Wij brachten een bezoek aan het 
restaurant “Semarang Stores”, waar we met elkaar voor f 40,00 naar binnen 
werkten. 

5 sept. Uit voorzorg moesten we vannacht gekleed te bed. Er viel echter niets 
bijzonders voor. Vanmiddag waren wij vrij, maar ik ging niet weg. Vanavond 

moesten we op wacht. 
6 sept. Onze dagwacht hadden we 4 uur achter elkaar, wat wel erg warm was in 
het zonnetje.  

Vanavond hadden we eerst geen stroom, dus ook geen licht. Daarom zaten met 
elkaar buiten liederen te zingen. Later hebben we nog wat gepingpongd. 
7 sept. Vanmorgen maakten we enige foto’s.  

Cantine rantsoen: 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 2 tinnetjes bier voor f 2, -. 
Vanavond zijn we naar de bioscoop “Rex”geweest.  

8 sept. Zondag, vannacht hadden we met onze sectie van 11-3 uur patrouille in het 
voorterrein. Het ging vaak omhoog en omlaag. Vanavond gingen we weer voor 24 
uur op wacht. 

9 sept. Vanmorgen had ik de eerste dagwacht van 6-10 uur, zodat ik na afloop vlug 
onder de klamboe schoot. De cantinewagen vereerde ons vanmiddag met een  

bezoek, maar hij had bijna niet te koop.  
10 sept. Om 10 uur vanmorgen was de cantinewagen er alweer, maar nu had hij 
van alles volop. Vanavond zijn we de stad in geweest. 

11 sept. Vanmorgen van 3-6 uur zijn wij op [patrouille geweest. Voedingsrantsoen: 
50 sigaretten, 2 doosjes lucifers, 1 plak chocolade en 1 staaf zeep. Vanmiddag naar 
het cabaretgezelschap van 1 R.S. geweest, wat met het programma “Madelein” iets 

moois bracht. Vanavond moesten we op wacht. 
12 sept. Vanavond gingen we naar een film in de Tijgerclub. 

13 sept. Vanmiddag zijn we wezen kijken in het stadion naar de voetbalwedstrijd II-
6 RI contra II-7 RI, wat eerstgenoemde won met 2-0. Cantinerantsoen: 50 
sigaretten, 1 doosje lucifers, 2 tinnetjes bier en stukje toiletzeep voor f 2,15. 

Vanavond moesten we weer op wacht.  
15 sept. ik had vickerwacht van 10-2 uur in de hete middagzon. Erg warm! 

Vanavond damden we bij gebrek aan pingpongballetje.  
16 sept. Vannacht moesten we gekleed geslapen. Van de fourier ontvingen we een 
onderbroekje en een handdoek. Zelf waste ik al mijn kleren eens, wat anders het 

werk was voor de Baboe of de wasserij. Vanavond zijn we naar de “Rex” geweest.  
17 sept. Vanmiddag zijn we de stad in geweest. Vanavond moesten we op wacht.  
18 sept. Vanmorgen moesten we alles inpakken om om 9 uur te verhuizen. Het 

werd echter eerst weer uitgesteld, zodat we alles konden uitpakken.  
Voedingsrantsoen: 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 3 plakken chocolade.  

19 sept. Om 10 uur vanmorgen vertrokken we op auto’s naar de “Tijgervilla”aan de 
Bodjong in de stad, waar de beide andere peletons van onze compie ook lagen. We 
mochten onze spullen niet uitpakken.  

20 sept. Vanmorgen hadden we al vroeg reveille. Toen al gevechtsbepakking 
omhangen en per auto naar het kruispunt. Vanaf hier gingen we te voet voorwaarts 
naar de kampong Toegoeredjo.  
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Hier sloegen we het terrein in tot Karanganjar, een kampong ±12 km ten westen van 
Semarang. Tegenstand hadden wij niet, want er zaten nog eigen troepen voor ons. 
In Karanganjar moesten we ons nieuw bivak opslaan. Dus gingen we tenten zetten, 

noodstellingen maken en W.C.’s graven. Het was een hele drukte om zo vlug 
mogelijk een bivak op te slaan in de wildernis aan de grote weg van Semarang naar 
Batavia.  

21 sept. Na een goede nachtrust op onze veldbedjes, moesten we vandaag weer 
druk pionieren. De omgeving leek ons prachtig. Het was er erg warm, want kwam 

omdat we maar enige kilometers van de zee verwijderd lagen. Uit het voorterrein 
kwamen vele vluchtelingen, die blij waren dat de extremisten waren verdreven. Wij 
mochten hen echter nog niet doorlaten naar het achter-terrein. In het voorterrein 

lagen om de beurt de compies van 1 R.S. en II-13 RI. Ons bivak lag nu in de laagte, 
terwijl onze stellingen op de Tjot of heuvel waren. Cantinerantsoen: 50 sigaretten, 2 

tinnetjes bier, 1 doosje lucifers en 3 ons sweets voor f 2, -  
22 sept. Vanochtend moesten we van 6-7½uur in alarmstelling zonder dat er iets 
bijzonders voorviel. Verder moesten we weer pionieren, zoals stellingen graven e.d. 

Van de fourier ontvangen: een camouflage-overall, een muskietennetje en een paar 
handschoenen tegen de muskieten.  
Vanavond moest ik voor 24 uur op wacht, anti-muskitisch uitgedost.  

23 sept. Steeds meer bevolking passeerde onze controle- en wachtposten naar 
onder ons gezag staand gebied om zich daar te vestigen en een vreedzaam en rustig 

leven te hebben. Al enige keren zagen we wilde varkens in het voorterrein. 
Vanavond werd er één binnengebracht door jongens van ons peleton van ±100kg.  
24 sept. Vanmorgen van 7-11 uur hadden wij patrouille langs het paardenpad door 

het klapperbos naar Randoegaroet. Na hier enige tijd geobserveerd te hebben, 
keerden we langs de grote weg terug naar ons kampement. Vanavond zaten we 

gezellig bij elkaar in de open lucht rond een stormlantaarn.  
Verschillende liederen werden gezongen en bakken verteld onder het genot van 
zwarte koffie met rum Eén en ander was het reuze leuk.  

25 sept. Tot de middag hadden we het druk met pionieren. Vanmiddag vereerde de 
cantinewagen ons met een bezoek. Er werden weer 2 varkentjes binnengebracht 
door ons peleton. Als voedingsrantsoen ontvingen we: 50 sigaretten, 2 doosjes 

lucifers, 1 plak chocolade en 1 staaf zeep. Vanavond moesten we met onze sectie op 
wacht.  

26 sept. Vanavond werd ons gezegd, dat de komende nacht een vijandelijke aanval 
ons kamp werd verwacht, waarom we gekleed naar bed moesten, wat we niet zo 
heel erg vonden. 

27 sept. Vannacht hadden we geen last van een aanval. Dit was dus loos alarm 
geweest. We ontvingen gratis cantinerantsoen: 150 sigaretten, 25 enveloppen, 3 

scheermesjes en 1 reep chocolade. Vanmiddag gingen we met onze sectie op jacht. 
Hierbij hadden we enig geluk, want we kwamen met 4 varkens terug, wat ons niet 
mee was gevallen door de ravijnen en over de heuvels. Vanavond was de filmwagen 

in ons kamp, waar ik echter niet heen ging, omdat ik er geen trek in had. Volgens 
de andere jongens was het een mooie film geweest.  
28 sept. Vanmorgen kwamen de Luitenant-Generaal Buurman van Vreeden en 

Doorman met hun staf ons kamp en de stellingen inspecteren. Van de fourier 
ontvingen wij een paar Amerikaanse schoenen en een kort sportbroekje. We 

ontvingen soldij ad f 53,60. Vanavond moest ik op wacht  
29 sept. Zondag. Onze patrouillecommandant, Lt. Ham, werd overgeplaatst naar de 
stafcie, om bataljons-second commander te worden. Wij kregen als nieuwe pel. cdt. 

de vaandrig W.Warmer van het K.N.I.L. De beide andere secties van ons peleton 
hadden patrouille van 12-4 uur. Zij zagen niets bijzonders.  
30 sept. We deden weinig anders dan pionieren. 
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1 oct.’46 Vandaag weer gepionierd. De cantinewagen van het bataljon en van de 
Welfare-dienst brachten ons een bezoek. Vanavond regende het op zijn tropisch.  
2 oct. Vanmorgen verbeterden wij het interieur van onze tent. De beide andere 

sectie’s waren op patrouille geweest, waarbij ze contact hadden met de vijand, die 
verliezen leed aan doden en wapens. Dezelfde beide sectie’s moesten van 5-8uur 
nog weer op patrouille omdat wij vijandelijk mortiervuur kregen. Ze zagen echter 

niets. Onze sectie hoefde niet mee, omdat wij vanavond op wacht moesten.  
3 oct. Vanochtend om ±1uur moesten we in alarmstelling, daar er een vijandelijke 

patrouille in het voorterrein gesignaleerd zou zijn. Ik zat nog maar net in mijn 
stelling of ik werd in mijn rechterzij getroffen door een geweerkogel van één van 
onze jongens. Het was echter maar een schampschot die juist onder het vel door 

ging, maar toch geen edelen raakte. Na eerst door onze hospik verbonden te zijn 
werd ik met een Rode Kruis auto naar het militaire Hospitaal, het Sint 

Elisabethziekenhuis op Nieuw Tjandi, Semarang vervoerd. Door een dokter werd de 
wond schoongemaakt en opnieuw verbonden, waarna ik in een schoon bed met 
lakens werd gelegd om nog een poosje te kunnen slapen. Gelukkig had ik bijna geen 

pijn en ook geen bloedverlies. De verzorging door de verpleegsters, meest nonnen, 
was buitengewoon goed en ook het eten was prima.  
Keukenrantsoen: 50 sigaretten, 1 doosje lucifers, 1 staaf zeep en 3 repen chocolade.  

4 oct. Vandaag had ik reeds bezoek van verschillende kameraden, die me o.a. 
schrijfgereedschap e.d. brachten.  

5 oct. Ook nu had ik weer enig bezoek. De verpleegsters stonden maar steeds klaar 
om alles wat mogelijk was, voor je te doen. Ik lag op een afdeling, welke weer was 
verdeeld in kleine kamertjes. In ieder kamertje lagen we met 4 man. Bij mij lag nog 

één van 6 R.I. en twee van 1 RS. We konden het samen best vinden.  
6 oct. Zondag. Geregeld om de 3 uur, dag en nacht, werd ik ingespoten met 

penicilline, wat een probaat middel scheen te zijn. 
Van de cantine kocht ik een tube tandpasta en een zakdoek voor f 1,10.    
Omdat het zondag was, krijgen we wat extra fruit van de welfare-dienst: 1 gebakje,  

1 stukje toiletzeep en pakjes kauwgum. Van het ziekenhuis kregen we nog een plak 
chocolade. 
7 oct. Toevallig kreeg ik het proces-verbaal over mijn verwonding in handen. Dit 

was echter niet voor mij bestemd.  
8 oct. We werden weer goed bedeeld met fruit en chocolade. Vandaag kreeg ik het 

40ste en tevens de laatste penicillinespuit. Dit medicijn was erg kostbaar.  
9 oct. Op onze afdeling overleed vanmiddag een jongen van II-7 R.I. Ter ere van het 
2- jarige bestaan van 1 R.S. kregen we enig gebak. 

10 oct. Als keukenrantsoen ontvingen we 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en  
1 plak chocolade. 

11 oct. Ik mocht voor het eerst even zitten en staan. Als cantinerantsoen ontvingen 
we 100 sigaretten, 2 doosjes lucifers, 2 ons sweets, 1 st. toiletzeep en 1 sinasappel. 
Voor de gehele maand moesten we f 6.- betalen.  

12 oct. Nu mocht ik ook al even lopen. Van het ziekenhuis kregen we een gebakje 
en een reep chocolade.  
13 oct. Zondag Ik kreeg bezoek van mijn sectiegenoten. Van de welfare ontvingen 

we een gebakje en twee pakjes kauwgum. 
14 oct. Vandaag verjaarde Moeder. Bij mij viel niets bijzonders voor. 

15 oct. We kregen weer enige versnaperingen. Volgens de berichten werd er een 
wapenstilstandverdrag gesloten met de republiek. Wat zou het helpen? Er werd nog 
wel geschoten. Vanavond regende het geweldig. Het was nog erger als hondenweer. 

Gelukkig dat we in een bed en onder een dak lagen. Hier was het beter dan in de 
stellingen.  
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16 oct. Ik werd ontslagen uit het hospitaal. Vanmiddag om 4 uur ging ik naar het 
militaire rusthuis “Tijgernest” op oud-Tjandi, een wijk van Semarang, op daar nog 
wat rustig te leven. De verzorging leek mij direct al goed. Vanavond gingen we met 

elkaar naar een filmvoorstelling, die gegeven werd bij de gevechtswagens, die hier 
vlak bij in de buurt lagen.  
17 oct. Vanavond gingen we naar de bioscoop “Lux”, waar we de prachtige film 

“Dive Bomber”zagen. Als militairen betaalden we halve entreeprijzen.  
18 oct. Vanmorgen brachten we een bezoek aan het vliegveld Kamejoran. 

Vanmiddag moest ik naar het hospitaal om opnieuw te worden verbonden, terwijl ik 
tevens enige vrienden opzocht. Vanavond zouden we naar een boksdemonstratie bij 
de Tijgerclub gaan, maar onderweg werden we overvallen door een flinke regenbui 

en aangezien wij op een open truck zaten, werden we kletsnat, zodat we maar gauw 
terugkeerden naar ons rusthuis.  

Als cantinerantsoen ontvingen we 100 sigaretten,2 doosjes lucifers, 1 reep 
chocolade, 2 tinnetjes bier en enig fruit voor f 1,05. 
19 oct. Vanavond was er voor de liefhebbers gelegenheid om te dansen bij muziek. 

Erg veel animo bestond hiervoor niet, ook al door gebrek aan dames.  
20 oct. Zondag. Van de Welfare ontvingen we weer onze zondagse opkikkertje:  
1 gebakje en 2 pakjes kauwgum. Van het rusthuis kregen we een plak chocolade. 

Vanavond bracht de filmwagen ons een bezoek. De film werd vertoond in de open 
lucht, wat tot het gevolg had, dat veel inheemsen mede genoten.  

22 oct. Gratis kregen we een ons sweets. Vanavond brachten we een bezoek aan 
“Orion”. 
23 oct. Voor twee weken gelijk ontving ik mijn keukenrantsoen: 100 sigaretten en 4 

doosjes lucifers.  
24 oct. Vanochtend van 2-6 uur had ik wacht. Dit ging hoofdzakelijk om diefstal 

tegen te gaan. Vanmiddag op bezoek geweest naar enige kennissen in het Sint- 
Elisabeth-hospitaal. Vanavond gingen we naar de “Rex”. 
25 oct. We kregen een plak chocolade. Als cantinerantsoen ontvingen we 60 

sigaretten en 1 doosje lucifers. Verder brachten we een bezoek aan het 
vliegtuigmoederschip “Karel Doorman”, welke voor de rede lag. Van onder tot boven 
werd dit schip bekeken, terwijl de bemanning, meest O.V.W.ers, ons over 

verschillende dingen nader inlichtte. We aten ook nog aan boord en het bleek dat de 
kok wel geschikt was voor zijn taak. Vanavond was er weer gelegenheid om te 

dansen. Eerst zou er een cabaretgezelschap komen, maar dat ging niet door.  
26 oct. Vanavond konden de dansliefhebbers hun hart al weer ophalen. 
27 oct. Zondag. Vanmorgen ben ik naar de Koepelkerk in de stad geweest. Meestal 

ging hier een veldprediker voor. Onder de kerkgangers kwamen ook veel burgers 
voor. Vanmiddag ging ik naar de compie te Karanganjar. Met eigen krachten en 

materiaal was er n.l. een cantine gemaakt en die werd nu enigszins feestelijk 
geopend. Het was er reuze gezellig en de vrolijkheid ontbrak dan ook niet, wat ook 
al veel kwam door de lachwekkende schetsjes, die werden opgevoerd. Ook waren 

verschillende gasten uit de stad aanwezig. Tegen de avond gingen we weg. 
Vanavond naar de “Lux”geweest, waar de show-film “Sun Valley Serenade”draaide.  
30 oct. Vanmorgen maakten we gezamenlijk een wandeling. Echter niet te ver, 

want daarvoor was het te warm. Als keukenrantsoen ontvingen we 50 sigaretten en 
2 doosjes lucifers.  

31 oct. Vanmorgen maakten we weer een wandeling. We ontvingen soldij  
F 53,90.  Vanavond waren er een paar dames op bezoek, die ons vergastten op 
pianomuziek.  
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1 nov. 1946 Ik had vandaag kamerwacht en mocht niet weg. Cantinerantsoen: 40 
sigaretten, en 1 st. waszeep.  
2 nov. Vanavond was er dansen met muziek.  

3 nov. Zondag. We kregen 1 doosje sweets en 1 reep chocolade. Vanmiddag gingen 
we naar de Tijgerclub, waar de film ‘a woman’s face’ werd gedraaid. 
4 nov. Vanmorgen hebben we weer gewandeld.  

5 nov. Voor de middag hebben we wat 
rondgetoerd met de auto met als einddoel de van 

Deventerschool, waar we koffie dronken en 
oliebollen aten. Deze school werd meestal 
bewoond door evacuee’s uit het binnenland. Ik 

kocht nog ’s pakjes Amerikaanse sigaretten voor 
f 3, -. Vanmiddag bracht ik een bezoek aan het 

St. Elisabeth-hospitaal. 
6 nov. Vanmiddag gingen we naar de Tijgerclub 
om een film te zien. Toen wij kwamen, waren 

echter alles plaatsen reeds bezet. Daarom 
gingen we vanavond naar de Lux, waar dezelfde 
film “Crah Dive”werd vertoond.  

7 nov. De cantinepik van het Juliana-hospitaal 
bracht ons een bezoek om het één en ander te 

verkopen.                                                           
8 nov. Vanmorgen zijn we met een motorboot 
wezen varen buiten de haven, echter niet zo ver 

of Semarang bleef in zicht. We ontvingen 1 reep 
chocolade en een doosje sweets.  

10 nov. Zondag. Vanmorgen eerst naar  
de Koepelkerk geweest. 
Na afloop hebben we nog wat door Tjandi                nov. 1946 Deventerschool Oud Tjandi 

getoerd met de auto. Vanmiddag op bezoek                                                                                         
geweest naar het Sint Elisabeth-hospitaal.  
Van de Welfare ontvingen we 1 gebakje, 1 pakje kauwgom en 1 st. toiletzeep.  

11 nov. We kregen 1 p. kauwgom en 1 doosje sweets. 
12 nov. Vannacht had ik wacht van 10-2 uur. Vanmorgen mocht ik de stad in, 

maar ik voelde meer voor om mijn achterstallige slaap in te halen, wat ik dan ook 
deed.  
13 nov. Keukenrantsoen: 100 sigaretten en 2 doosje lucifers. Vanmiddag gingen we 

naar de toneelzaal in het Juliana hospitaal, waar de Niwin artiesten Willem Noske 
met viool en Henk ter Straken aan de piano, optraden. Ze brachten een prachtig 

klassiek programma ten gehore. 
14 nov. Vanmiddag zagen we de film”Nothing but trouble”, in de Tijgerclub. 
15 nov. Ik had vandaag bij toerbeurt kamerwacht. De jongens van het R.K. 

weeshuis gaven vanavond bij ons een zang- en muziekuitvoering. Het gebrachte viel 
in zeer goede aarde bij ons. 
16 nov. Cantinerantsoen: 100 sigaretten, 5 doosjes lucifers, 2 st. zeep en 2 fl. bier. 

We betaalden f 6,75. Vanavond genoten we met genodigden van een eigen 
cabaretopvoering. 

17 nov. Zondag. Vanmorgen ben ik naar de Koepelkerk geweest. 
18 nov. Vanmorgen even de stad in geweest en over pasar Djohar gelopen. Hierna 
op bezoek geweest in het St. Elisabeth hospitaal. Wij ontvingen we een reep 

chocolade. 
19 nov. Vanavond traden de jongens van de gevechtswagens voor ons op in een 
prachtige revue. 
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21 nov. Vanmiddag zagen we in de Tijgerclub de film “De gezusters Graydon”.  
23 nov. We kregen 1 ons sweets en verder het cantinerantsoen; 100 sigaretten, 2 fl. 
bier en 10 enveloppen.  

24 nov. Zondag. Vanmorgen ging ik naar de Koepelkerk. Voorganger was de 
veldprediker van 1 R.S. Onder de kerkgangers waren veel dienstplichtige militairen 
van III-7 R.I., die de afgelopen week in Semarang waren aangekomen. Het was hun 

wel aan te zien, dat ze pas uit Holland kwamen, want ze zagen er nog witjes uit. 
Van de Welfare ontvingen we 1 st. toiletzeep en 1 p. kauwgom. Hoewel ik 

kamerwacht had, mocht ik toch weg en gingen we naar de Rex om de film “Your 
Facther nest” te zien.  
26 nov. Vandaag ik weer kamerwacht. Vanmorgen zouden we een bezoek brengen 

aan de 4e comp.II- 6 R.I. te Persilan, maar de MP. liet ons niet door. Toen ben ik op 
bezoek gegaan naar het St. El.Hospitaal. 

27 nov. Vandaag verjaarde Vader en misschien daarom was ik weer kamerwacht. 
Keukenrantsoen: 100 sigaretten en 4 doosjes lucifers. Dit was ook van de vorige 
week. Vanavond om 9 uur luisterden we voor de radio naar de voetbalwedstrijd 

Engeland–Nederland 8-2. 
28 nov. Vandaag was het mijn verjaardag en als verrassing ontving ik van de 
dokter ontslag uit het rusthuis Tijgernest met 14 dagen lichte dienst. Vanmiddag 

om 4 uur kwam een auto van onze compie mij halen. 
29 nov. Vanmorgen om 4 uur werd ons kampement reeds beschoten met mortier- 

en granaatvuur, zodat we in alarmstelling moesten. Later werd er een patrouille 
uitgezonden door de visvijvers, die in de verte nog enige vijanden waarnamen. 
Tijdens mijn afwezigheid was het kamp erg opgeknapt. Ook waren verschillende 

personen bevorderd. Ik ontving soldij f 56,60.   
Van de fourier ontving ik tegen inlevering van orde: 1 p. gympjes, 1 p. sokken en  

1 hemdje. Vanavond moest onze sectie op wacht, uitgezonderd mijn persoon. 
 

 
Nov’46 Terug van een patrouille 
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30 nov. Ik kreeg het bataljonsembleem: de kapotte schoen. Er ging een patrouille 
het voorterrein in, zonder iets bijzonders te zien. Cantine-rantsoen: 100sigaretten 
en 2 fl. bier. Van de cantine ontving ik nog f 2,40 terug. Vanavond was de 

filmwagen in ons kamp met de film”Sleep time gail”, onder een geweldige regenbui. 
Wij zochten een beschut plekje op om vandaar de film te zien. 
 

 
1 dec.’46 Vanmorgen hadden we hier kerkdienst onder leiding van Ds. Lummel, 

van II-13 RI, die nu ook bij II-6 R.I. was ingedeeld. Voor de middag hadden we 
bezoek van ± 50 marinemannen, die ons kamp kwamen bezichtigen. Vanmiddag 
ging er een patrouille uit, die papieren aan moesten plakken over onderhandelingen 

en demarcatielijn. Ze kwamen niet in contact met de vijand. Vanavond mocht onze 
sectie de stad in, maar ik niet omdat ik er trek in had.  

De andere jongens kwamen terug en wisten te vertellen, dat er hoge T.R.I. officieren 
in de stad waren bij onze brigade-commandant.  
2 dec. Vanmorgen moest ik om half zes opstaan om de kok te helpen in de keuken, 

wat mij voor één dag goed beviel. Om 8 uur ging er een patrouille uit, die in een 
hinderlaag liep van 60 tot 80 man, w.o. Jappen, die prima waren bewapend. Onze 
jongens konden iets terugtrekken, zonder verliezen te lijden. Om 10 uur gingen 

twee sectie’s de andere te hulp, waarna de vijand af moest trekken met achterlating 
van enige gesneuvelden. Om 2 uur kwamen allen doodmoe in ons kamp terug.  

Toen moest onze sectie nog op patrouille onder leiding van de nieuwe secties, cdt 
korp. Lips. Ze zagen niets. Iedere week bestond er gelegenheid om vuil goed in te in 
leveren bij de fourier, die dan zorgde, dat het bij een wasserij in de stad kwam. 

3 dec. Onze sectie moest vandaag pionieren. Een patrouille van ons nam een 
vijandelijke patrouille van ± 30 man waar. Ze kregen echter geen contact met 

elkaar.  
4 dec. Voor de middag moest onze sectie pionieren. De beide andere sectie’s van 
ons peleton gingen om 8 uur op patrouille. Op het Chinese kerkhof werden vijanden 

waargenomen, die echter de benen namen. Vanavond moest onze sectie op wacht, 
zonder mij, omdat ik nog lichte dienst had.  
5 dec. De patrouille van vandaag nam geen vijand waar in het voorterrein. 

Vanmiddag gingen we met enige jongens naar het vliegveld om afscheid te nemen 
van onze vrienden Arie Kuiper en Farla, die per vliegtuig naar Batavia gingen om 

vandaar met een hospitaalschip naar Holland te gaan. Kuiper had 30 juli een buik- 
en longschot opgelopen en Farla had zijn rechterbeen tot de knie verloren bij een 
motorongeluk. Ze waren allebeide best te spreken.  

Vanavond kwam de filmwagen bij ons met de film “Dreaming”. 
6 dec. Vanmorgen was een sectie van de 1e cie nog maar kort het voorterrein in, of 

ze kregen al contact met de vijand die verdreven werd door de 3 inch mortieren uit 
het kamp. Vanmorgen gingen wij met onze sectie om 10 uur met bewegingsvrijheid 
per trein naar de stad. ’s Middags om 2 ½ uur gingen we kijken naar de prachtige 

film “Captain Blood” in de Tijgerclub. Om 6 uur gingen we per auto naar 
Karanganjar terug, waar om 8 uur Sint Nicolaas op het podium van de cantine 
verscheen en ons verraste met ½ fles bier, 1 pakje sigaretten, 1 ons sweets, 1 plak 

chocolade en 2 stukken taai-taai. De avond werd afgewisseld met muziek en zang. 
Volgens geruchten begonnen gisteren de besprekingen tussen de T.R.I. officieren en 

onze commandanten opnieuw, echter zonder resultaat. De T.R.I wilde ons terug 
hebben tot bijna in Semarang en dat zou niet gaan.  
7 dec. Vanmorgen gingen de derde en onze sectie op patrouille tot het kerkhof om 

door de visvijvers terug te keren, zonder iets bijzonders te zien. Vanmiddag liet de 
natte moeson zich nog even zien, door een geweldige regenbui. Doordat de lucht 
veelal bewolkt was, werd het de laatste dagen niet zo warm. 
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8 dec. Zondag. Vanmorgen kregen we ons wasgoed terug van de fourier. Ook 
hadden we weer kerkdienst, nu in de cantine, waar we met 10 man bij elkaar 
waren. Het volgende hoorde ik nog over de besprekingen te Semarang. De T.R.I. 

generaal verlangde, dat wij ons terug zouden trekken tot achter de Boeloehbrug, 
zodat zij de bezetting van het vliegveld Kalibanteng zouden krijgen, waar de 
Hollanders dan ook gebruik van mochten maken. Deze generaal was op 6 dec. niet  

teruggekomen, maar stuurde een bericht met de vermelding, dat wij met zijn  
voorstel akkoord moesten gaan, anders zouden wij ons er wel uitslaan, Nu stelde 

onze brigade-cdt. zelf de demarcatielijn vast, ± 2 km. voorbij de posten.  
Iedere vijand, die zich binnen deze lijn ophield, mocht neergeschoten worden. Voor 
ons werd de dienst zwaarder, want nu kregen we om de drie dagen 24 uur wacht en 

ook patrouille, terwijl we verder nog gevangenen, die overdag in ons kamp werkten, 
moesten bewaken. 

Vanmiddag om 12 ½ uur ging het 2e peleton op patrouille tot voorbij het Chinees 
kerkhof. Om 5 uur keerden ze terug, zonder dat ze iets hadden gezien. Vanavond 
moest onze sectie op wacht voor de nachtwacht. 

9 dec. Van 11-1 uur was de muziekwagen van de Welfare-dienst in ons kamp, die 
prachtige muziek ten gehore bracht. Het 1e peleton had vanmiddag patrouille, maar 
zag niets. Van 3-5 uur had onze sectie wacht, in een stromende regenbui.  

10 dec. Vanmorgen om 7 uur gingen 2 sectie’s van ons peleton op patrouille, terwijl 
de andere sectie om 9 uur vertrok. Route Bringing-Kalihangoer door het klapperbos 

naar de verharde weg tot Randoegaroet. Om 12 uur waren ze terug en hadden in de 
verte enige vijanden gezien. Vanavond hadden we maar zo veel hinder van vliegende 
mieren. 

11 dec. Vanmorgen om 5 uur gong het 2e peleton op patrouille vanaf Persilan via 
het kerkhof naar ons kamp. Ze kregen contact met de vijand en maakte een prima 

brengun buit. Vandaag verbeterden wij onze tent. Vanmiddag werd er geoefend met 
de 3 inch-mortieren. Ons peleton ging vanavond op wacht, waarbij onze sectie de 
stellingen op de Tjot kregen. 

12 dec. Om 10 uur ging het 1e peleton op patrouille, ondersteund door de 3 inch, 
die meegingen tot Randoegaroet, versterkt met een sectie van het 2e peleton. De 
patrouille kreeg vijandelijk vuur bij het kerkhof. Er werden 80 á 100 man 

waargenomen. Zij werden teruggedreven tot voorbij de kapotte brug, het einddoel 
van de patrouille. Er werd weinig gebruik gemaakt van de 3 ‘ inch, slechts 50 stuks, 

terwijl ze op 300 hadden gerekend. Dit kwam hoofd-zakelijk door de slechte 
radioverbinding tussen de patrouille en mor-tieren. Onze sectie had vanmiddag 
wacht van 12 ½ -3 uur. 

13 dec. De dag zette in met een flinke regenbui. Ons peleton moest op patrouille. Ik 
ging voor ’t eerst weer mee. Onze sectie vertrok om 1 uur via de visvijvers naar 

Randoegaroet, waar we de beide andere sectie’s, die om 1 ½ uur waren vertrokken, 
ontmoetten. Wij gingen langs de verharde weg naar het kerkhof, terwijl de andere 
sectie’s links om het kerkhof trokken. We kregen geen contact met de pemoeda’s. 

Om 6 uur waren we terug in het kamp.  
14 dec. Vanmorgen om 5 uur ging het 2e peleton op patrouille, ondersteund door 
de 3 inch, die weer meegingen tot Randoegaroet en beveiligd werden door de 3e 

sectie van ons peleton. De patrouille werd onder vuur genomen, maar toch werd de 
kapotte brug bereikt. Hier achter, op de pasar Mangkangwetan, werden mortieren 

gegooid. Om 12 uur keerde deze patrouille terug. Onze sectie moest voor de middag 
pionieren en na de middag gewoon bewaken, waar ik vrij van was, omdat ik 
vanavond voor 13 uur op wacht moest met de 1e sectie, die één man te kort 

kwamen. Van 3-5 uur zorgde de Welfare-muziekwagen voor enige vrolijke wijsjes.  
Keukenrantsoen: 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers.  
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15 dec. Vanmorgen heb ik tot 12 uur geslapen, terwijl onze sectie de wacht had 
van 7-12 ½ uur. Om 1 uur ging het 1e peleton op patrouille via het paardenpad en 
Bringing naar het kerkhof. Er werden geen bijzonderheden waargenomen. 

Vanavond zijn we naar de Rex geweest, waar we genoten van de movie film, ‘the 
dancing masters’. In de stad hoorden we dat bij er bij een sectie ten oosten van de 
stad 3 doden aan onze kant waren gevallen, terwijl de vijand verliezen leed aan 50 

doden en 65 gewonden. 
16 dec. Vanmorgen om 6 uur ging ons peleton op patrouille. Toen werd ons kamp 

reeds beschoten met karabijnen vanuit de heuvels door ± 15 pemoeda’s. Ongeveer 
500 meter op weg, kregen we al even contact met hen, maar ze wisten te ontkomen, 
Verder ging het langs de weg door Randoegaroet tot ± 150 meter voor de kapotte 

brug, waar we hevig vijandelijk vuur ontvingen, wat echter dubbel werd 
beantwoord.  

Wij bereikten de kapotte brug. Daarna trokken we ons terug in de westrand van 
Randoegaroet, waar we stelling namen. Toen werden er 70 mortiergranaten op de 
pasar en omgeving gegooid. Wij werden nog beschoten door vijandelijke artillerie, 

terwijl de pemoeda’s bepaald weer terug gekomen waren naar de brug, want uit die 
richting kwamen karabijnschoten, zonder dat er troepen van ons waren. Om 11 uur 
waren we terug in het kamp, zonder verliezen te hebben geleden. Vanavond ontving 

ik een pakketje van thuis met 1 dagboek, 50 enveloppen,  
2 pakjes sigaretten, 1 sigarettenkoker en 6 reepjes chocolade.  

17 dec. Vanochtend van 2 ½ -3 ½ uur moesten we in alarmstelling, omdat de 
vijand met artillerie in de richting van ons kamp vuurde, zonder iets te raken.  
Om 5 ½ uur moesten we weer in stelling.  

Toen begon onze artillerie vanaf het vliegveld met het onder vuur nemen van 
Gnobroek, de pasar in Manghanwetan en rond de brug. Om 7 ½ uur konden we 

gaan eten waarna we gingen slapen, maar om 9 uur moest onze sectie naar 
kampong Bedje, voor bescherming van de artillerie, die daar nu stond opgesteld, 
omdat ze dan verder kon schieten. Uit de 3 stukken werden 366 granaten 

afgevuurd, die heel wat ravage aanrichtten. Om 12 ½ uur waren we weer in ons 
kamp en gingen na het eten weer slapen, want vanavond moesten we weer 13 uur 
op wacht. Het 2e peleton ging om 1 uur op patrouille, ondersteund door de 3 inch, 

naar de kapotte brug, zonder dat er gevuurd werd. 
18 dec. De dienst werd voor ons veranderd. De woensdag hoefden we niet meer op 

patrouille, maar hadden we sportdag. Daarom ging vanmorgen een patrouille van 
de 1e cie het terrein in. Ze kregen behoorlijk contact met de vijand, zodat ze zelfs 
genoodzaakt waren buitengewoon veel 3 inch mortieren af te vuren. Ze leden 

gelukkig geen verliezen. Wij ontvingen keukenrantsoen: 50 sigaretten,  
2 doosjes lucifers en 1 staaf waszeep. 

19 dec. Vanochtend om 6 uur moet ons peleton op actie met 2 peletons van de 1e 
cie en 1 peleton van 1 Reg. Stoottroepen, ondersteund door 3 inch mortieren, 3 
gevechtswagen, artillerie en een verkenningsvliegtuig. Ons peloton sloeg bij 

Randoegaroet links af het terrein in, want moeilijk begaanbaar was. We gingen tot 
een heuvel, GR67 1/2, waar we onverwachts contact kregen met de vijand, waarvan 
er met zekerheid 14 stuks werden gedood. We maakten enige karabijnen en wat 

munitie buit. Hierna keerden we via Mangkangwetan terug naar de grote weg, waar 
we door de ververspreiring op de pasar bij de kapotte brug uitkwamen. Hier stonden 

de auto’s op ons te wachten, die ons naar ons kamp brachten, waar we om 2 uur 
aankwamen. Hier stond de welfare-cantine wagen, die voor ons ieder sigaretten en 
een glas limonade had. 1 R.S. had 1 dode en de 1e Cie 1 licht gewonde te betreuren. 

De actie werd als geslaagd beschouwd. Om ± 3 uur vielen nog enige vijandelijke 
artilleriegranatenbuiten ons kamp. Vanavond bracht de filmwagen ons een bezoek 
met de film:”Went the day well? 
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20 dec. Als aanvulling op de actie van gisteren gingen vanochtend om 7 uur  
2 peletons van 1 R.S. en ons 2e peleton, ondersteund door 3 inch mortieren, 
artillerie en een verkenningsvliegtuig, het voorterrein in. Ze liepen dezelfde route als 

wij gisteren, maar ze zagen helemaal niets bijzonders, zodat wel aangenomen kon 
worden, dat de extremisten een gevoelige slag hadden geïncasseerd. Wij moesten 
gevangenen bewaken van 8 ½ - 10 ½ en 12 ½ - 2 ½ uur. Ons peleton ging 

vanavond op wacht, maar omdat ik nog bij de 1e sectie was ingedeeld, hoefde ik 
niet, wat me niets speet, omdat het weer eens aardig regende. 

21 dec. Voor de middag van 7 – 12 ½ uur had ik wacht bij de bren aan de weg. We 
kregen nog even bezoek van de Lt.Gen.Buurman van Vreeden. Het 1e peleton  
en een peleton van de 1e cie gingen vanmorgen om 7 uur op patrouille tot de grote 

wegversperring in MangkangWetan. Ze zagen niets. Om 1 uur waren ze terug. 
Vanavond mochten we de stad, Semarang, in en gingen we naar de Rex,  

waar de prachtige lachfilm “Gekke touristen ( pardon me strong) werd vertoond. 
22 dec. Zondag. Vanmorgen was er geen Prot. kerkdienst. Cantine rantsoen: 200 
Zipper sigaretten, 5 doosjes lucifers, 2 st. waszeep, 4 st. toiletzeep, 3 fl. bier en 1 

tube tandpasta. Om 2 uur gong ons peleton op patrouille. We namen dezelfde route 
als 19 dec. j.l. Enige keren kregen we contact met de vijand, waarbij nog één geweer 
werd buit gemaakt. Met de auto’s werden we van Randoegaroet gehaald. Om 7 uur 

waren we thuis. Per zeepost ontving ik vanavond 5 stuks: Het noorden in woord en 
beeld” van thuis. 

23 dec. vanmorgen ging het 2e peleton op patrouille langs de grote weg naar de 
demarcatielijn, 3 ½ km. Ze ontvingen sniper- en mitrailleurvuur, wat beantwoord 
werd.  

De 3- inch mortieren stonden weer opgesteld in Randoegaroet, beschermd door 
onze sectie. Ik echter niet mee, omdat ik vanavond voor 13 uur op wacht moest met 

de 1e sectie. Van 1- 3½ uur moest ik nog mee gevangenen bewaken. 
24 dec. vannacht hadden we last van muskieten. Om 7uur ging het 1e peleton van 
de 1e cie op patrouille naar de demarcatielijn. Ze hadden veel hinder van 

snipervuur. Eén persoon van de 1e cie werd gewond door eigen vuur. Het 
pionierspeleton was meegegaan om de wegversperring bij de pasar te 
Manghangwetan op te ruimen. Van 3-5uur had ik weer wacht.  

25 dec. Ter gelegenheid van Kerstmis mochten we vanochtend naar de Koepelkerk 
in de stad, waar Ds.Lummel voorging. De kerk was propvol.  

Om 12 ½uur nuttigden we een speciaal kerstmaal in ons kamp. Om 2 uur ging een 
peleton van de 1e cie, ondersteund door 3-inch mortieren, op patrouille bij ons. Om 
4 uur moest ons peleton nog uitrukken, omdat de andere patrouille ingesloten zat. 

Zij hadden 2 gewonden door eigen mortiervuur.  
Wij gingen tot het kerkhof zonder iets te zien. Samen keerden we terug en waren om 

6½ uur in ons kampement. Keukenrantsoen: 65 sigaretten, 4 d. lucifers en 1 plak 
chocolade. Tevens kregen we het Niwin-kerstpakket met de volgende inhoud: 1 
leesboek, 1 blikje stroopwafels, 1 blikje koekjes, 3 repen chocolade, 1 rol 

pepermunt, 50 sigaretten, 1 potlood, 1 bus biscuit, schrijfpapier met enveloppen en 
apart nog 1 fles bier. Voorst kregen we namen de Semarangse burgers een pakje 
sigaretten in een houdertje. Vanavond aten we krentenbol met suiker. Na het eten 

waren er 4 paters op bezoek die in de cantine kerstverhalen vertelden en 
kerstliederen zongen. 

26 dec. Vanmorgen ging het 2e peleton op patrouille met een peleton van de 1e cie. 
Ze gingen tot de demarcatielijn of perimeter. Hier kregen ze geweldig veel vuur, 
zodat het reserve-peleton van 1 R.S. nog te hulp moest komen. Om half twee waren 

ze terug zonder verliezen geleden te hebben. Vanmiddag zou er een revue opgevoerd 
worden, maar omdat de patrouille zo laat terug kwam, kon dit niet meer doorgaan. 
Vanavond moest ik op wacht.  
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27 dec. Vannacht regende het steeds. Ook hadden we veel last van muskieten. Het 
1e peleton ging vanmorgen op patrouille tot de kapotte brug zonder iets te zien. De 
hele dag bleef het regenen. We ontvingen soldij f 61,20. 

28 dec. Vanmorgen om 7uur ging ons peleton op patrouille met een peleton van de 
1e compie ondersteund door de 3-inch mortieren die zich opstelden op het chinees 
kerkhof. Wij gingen langs de weg tot Randoegaroet, sloegen hier links af om vanaf 

het kerkhof te observeren, maar zagen niets. We trokken daarom verder tot de 
kapotte brug. Hier gingen we links om de pasar, de weg over en namen stelling in 

de westrand van Mangkangwetan.  
We lagen hier ± een uur toen het geknetter van de vijandelijk wapens begon, wat 
direct werd beantwoord door onze geweren, brens en mortieren. De extremisten 

kozen toen maar de wijste weg, n.l. het hazenpad. Ondertussen ruimden de 
pioniers, geholpen door de gevechtswagens, de bomen op de weg tussen de brug en 

de pasar op, terwijl de grote wegversperring nu geheel werd vernietigd met de 
gebruikmaking van springstof. Van de burg werden we met auto’s opgehaald. 
Om 2 ½ uur waren we terug. Van de fourier kregen we elk een halve fles drank. 

Vanavond was de Welfare-filmwagen bij ons met de film: ‘Leve de vrouwtjes”.  
29 december. Zondag. Vanmorgen hadden we kerkdienst in de cantine. Om 2 uur 
ging het 2e peleton op patrouille, ondersteund door de 3 inch, die weer beveiligd 

werden door de 1e sectie van ons peleton waarbij ik moet invallen.  
De patrouille ging tot even voorbij de pasar. Ze zagen niets. Om 5 uur waren we al 

weer terug. Omdat ik mee was geweest, was ik vanavond vrij van wacht. 
30 dec. Vannacht werd een ongewapende vijand gevangen genomen, die zich bij 
ons kamp waagde.  

Volgens deze, waren bij de patrouille van 28 dec. j.l. aan hun kant 5 doden gevallen. 
Vanmorgen trad het NIWIN gezelschap van Bernie Vreedes op in de cantine. Volgens 

de andere jongens was het mooi geweest. Ik kon er niet heen, omdat ik wacht had 
van 7 -12½ uur. Vanmiddag om 2 uur ging het 1e peleton op patrouille in z. 
richting. Ze zagen enige vijanden, die de vlucht namen, zodat er maar enkele 

schoten werden gelost. Om 7 uur waren ze terug. 
31 dec 1946. Vanmorgen om 7 uur gong ons peleton op patrouille met 20 man, 
daar de rest ziek was. Wij gingen door het terrein, steeds links van de weg, tot op de 

tjot voorbij de pasar. In de verte, over de demarcatielijn, werden enige vijanden 
waargenomen, waarop niet werd geschoten. Met de auto’s werden we bij 

Randoegaroet opgehaald. Om 11½ uur waren we terug. We ontvingen 
keukenrantsoen: 50 sigaretten.  
 

 
 

1 jan. ’47. Vannacht van 12-1 uur waren er in een gezellige bijeenkomst verzameld 
in de cantine, ter gelegenheid van de jaarwisseling. We werden getracteerd op 
oliebollen, gebak, boerenjongens en chocolademelk. De Cie-cdt kap. Pieters sprak 

een afscheidswoord wegens zijn overplaatsing. Er werd vannacht een vijandelijke 
aanval op de stad verwacht, wat echter niet gebeurde. Vanmiddag werd door 
jongens uit de troep het stuk “Tutty Frutty” opgevoerd in de cantine voor ons met 

genodigden. Het was een heel aardige revue, men echter merken dat er te weinig tijd 
was geweest om één en ander in te studeren, Ik moest vanavond op wacht. Van 7-

12 uur vanavond ging er nog een patrouille van de 1e cie naar de kapotte brug 
waarbij zich niets bijzonders voordeed. 
2 jan. Vanmorgen om 10 uur ging het 1e peleton op patrouille tot de tjot voor de 

perimeter. In de verte werden enige ploppers waargenomen, waarop echter niet 
werd gevuurd. Van 3-5 uur zat ik op wacht. Enige vijandelijke artilleriegranaten, 
voelen vanavond nog ver buiten ons kamp. 
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3 jan. Van 2-5 uur hadden wij dezelfde patrouille als op oudejaarsdag. Wij lagen  
± 50 meter vóór de demarcatielijn, echter onzichtbaar, om geen vuur uit te lokken. 
In de verte werden enige vijanden gezien. Van de fourier ontvingen we nog een 

camouflage-overall en een zakdoek. De laatste dagen was de warmte soms wat 
broeierig, vooral tussen de regenbuien. Dit had je, omdat het natte moeson was. In 
de droge moeson was de lucht droger. Cantinerantsoen: 100 sigaretten, 10 

enveloppes en 1 doosje bruin schoensmeer. We betaalden voor de maand december 
f 7,30. Vanavond vielen er in de verte weer enige vijandelijke artilleriegranaten.  

4 jan. Vanmorgen ging ik naar het ziekenrapport in de stad. De nagel van een teen 
groeide in het vlees, wat door de dokter werd verholpen. Om 8 uur gong het 2e 
peleton op patrouille, gesteund door de 3-inch. De pioniers gingen mee om de 

resten van de wegversperring op te ruimen, terwijl deze gedekt werden door de  
gevechtswagens. Op de kapotte brug werd een vliegtuigbom gevonden die later tot 

ontploffing werd gebracht. Aan de perimeter werd geweldig gevuurd, ook door de 
mortieren. Tegen 2 uur keerden ze zonder verliezen terug. Vanavond moest ik op 
wacht. Enige jongens van het 1e peleton waren tegen de avond op varkensjacht in 

het voorterrein. De wacht wist dit niet. Deze zag de jagers voor vijanden aan en 
vuurde een Vickerstoot af. Hierbij werd één der jongens zo erg aan het verwond dat 
hij in de loop van de avond overleed. 

5 jan. Zondag. Het was de gehele nacht prachtig weer en erg licht door de maan. 
Vanmorgen ging het 1e peleton op patrouille naar de demarcatielijn. Op de terug 

volgende enige vijanden die vanaf de kapotte brug met een mortiertje geschoten. Er 
werd niet teruggevuurd. Vanmiddag om 4 uur werd het slachtoffer van gisteravond 
begraven op de militaire begraafplaats te Nieuw Tjandi, Semarang. Wij gingen ook 

heen. Het was een indrukwekkende plechtigheid. 
6 jan. Voor de middag waren we vrij. Om 12 uur moest de cantine aantreden en 

droeg kap. Pieters het comp-commando over de 2e Lt. Ham. Om 1 uur gingen wij 
met 2 secties (de rest was ziek) op patrouille, ondersteund door de 3 inch mortieren. 
Wij trokken langs de verharde weg tot Randoegaroet, waar we links afsloegen en 

door het terrein verder gingen tot Zuid van het kerkhof, waar enige tijd 
geobserveerd werd. Daarna ging het door de kali tot de tjot, links van de weg, vóór 
de demarcatielijn. Na hier enige tijd geobserveerd te hebben, zagen we plotseling 

vlakbij een vijandelijke patrouille waarvan de voorste man 7 á 9 meter van mij was 
verwijderd. Er brak een geweldig geknetter los van beide zijden. Het leek nu, dat er 

rechts van ons ook veel ploppers zaten. We waren genoodzaakt al vurende terug te 
trekken tot achter de kali. De vijand volgde ons niet. Er werden nog enige mortieren 
in hun richting afgeschoten. Met zekerheid werden 15 vijanden gedood. Wij werden 

met de auto’s gehaald vanaf Randoegaroet. Om 6 uur waren we terug in ons kamp.  
7 jan. Vanmorgen ik weer naar de dokter met mijn teen. Alles bleek in orde te zijn. 

Van 1-3½. uur moest ik gevangenen bewaken. We ontvingen f 14, - verlofgeld over 
het tweede halfjaar van 1946. Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was 
vrij. Van 6-9.45 uur ging het 2e peleton op patrouille tot de kapotte brug, waarbij ze 

niets bijzonders zagen.  
8 jan. Ik had dagwacht van 7- 11½uur. Een peleton van de 1e cie had van 7-11½ 
uur patrouille, ondersteund door de 3 inch mortieren, tot de perimeter.  

Ze kregen geen contact met de vijand. 
9 jan. Keukenrantsoen: 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Wij waren vandaag aan 

de beurt om op patrouille te gaan, maar dit ging niet door, omdat er in ons 
voorterrein een actie gevoerd werd door de 1e comp. van ons, 3 compies van 1 R.S. 
en de gevechtswagens. Om 6 ½ uur waren ze uit ons kamp vertrokken. Vóór de 

demarcatielijn kregen ze al geweldig veel vuur, wat 1 dode en 4 gewonden kostte. Ze 
moesten terugtrekken tot de pasar. Later werd weer voorwaarts gegaan, nu met 
meer succes, maar toch vielen er nog 1 dode en 2 gewonden.  
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Ook de vijand leed veel verliezen aan mensen en wapens. Er werd veel artillerie 
gebruikt. De actie was niet voor de volle 100% geslaagd. Daan hadden wij vandaag 
een met ons peletonnetje tegen aan moeten lopen! 

10 jan.Van 10-4 uur ging het 2e peleton op patrouille tot de pasar. Er werd geen 
enkele vijand gezien. Vanavond ging voor 13 uur op wacht.  
11 jan. Van 7-1 uur liep het 1e peleton patrouille tot de pasar zonder iets te zien 

Van thuis ontving ik een pakketje met 1 leesboek, 1 schrijfboek en 1 schrijfbloc. 
Vanavond gingen we naar de stad, waar we de prachtige film ‘National squadron” 

zagen in Orion! 
12 jan. Zondag. Vanmorgen 0.06 uur ging ons peleton op patrouille. Wij gingen tot 
de tjot voor de demarcatielijn. In de verte zagen we enige vijanden. Via Gnobroek en 

door de visvijvers keerden we terug. Om 1 uur waren we binnen. Het was een  
vermoeiende warme tocht geweest. 

13 jan. Vanmorgen om 10½ uur hadden wij bezoek van het Niwin-gezelschap van 
Lou Bandy met o.a. 2 acrobaten. Ze bracht een prachtig programma, wat zeer in de 
smaak viel. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Vanavond van 6-10 uur liep het 2e 

peleton patrouille. Ik moest vanavond op wacht.  
14 jan. Het 1e peleton had patrouille van 7-12 uur. Ik had van 1-3 uur wacht.  
15 jan. Voor de middag zijn we wezen zwemmen in het zwembad in de stad. Hierna 

hebben we nog een poosje gesport op het sportterrein. De 1e Cie liep patrouille. 
Cantine rantsoen: 150 sigaretten, 2 staaf waszeep, 2 fl. bier, 4 scheermesjes, 5 d. 

lucifers en 1 doosje schoensmeer. We betaalden voor deze maand f 7,35. 
16 jan. Om 11 uur ging het 2e peleton op patrouille langs de weg om de 
demarcatielijn te observeren, waar niets werd gezien. Ze keerden door Gnobroek en 

de visvijvers terug. Wij moesten voor dekking met mortieren mee tot Randoegaroet.  
Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was bij toer-beurt vrij, 

Keukenrantsoen: 60 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 st. waszeep. 
17 jan. Vannacht heb ik toch nog op wacht gestaan omdat ik moest invallen. Het 1e 
peleton ging vanmorgen op patrouille. Bij de perimeter werden enige personen 

gezien; Vanmiddag had ik wacht van 2½ - 5 uur. Een peleton van onze compie ging 
voor rust naar de stad. Hiervoor in de plaats kregen we een peleton van de 1e 
compagnie. Ik werd nu ingedeeld in de 1e sectie bij serg. Melen. 

18 jan. Om 12 uur ging ons peletom op patrouille langs het paardepad via Bringin 
en Kalikangoen naar de kapotte brug. Het was een patrouille door zwaar terrein, 

waarbij we niet in contact moet de vijand kwamen. De 3 inch mortieren stonden 
opgesteld in Randoegaroet. Hier vandaan werden wij opgehaald met de auto’s. Om 5 
uur waren we terug. Vanavond was de filmwagen in het kamp met de film“Dropping 

Holiday”.  
19 jan. Zondag. De gehele dag gevoelde ik me ziekelijk. Vanavond moest ik op 

wacht maar om 9 uur moest ik uitvallen wegens koortsaanvallen. 
20 jan. De gehele dag lag ik op bed met malaria. Vanavond kwamen de NIWA-
artiesten.  “Two happy days” waar ik echter niet naar toe kon luisteren omdat ik 

met een rode kruis auto met 40º koorts naar het bataljonsziekenhuis-zaaltje in de 
stad werd vervoerd.  
21 jan. De ziekenzaal was erg bezet met malariapatiënten, meest van onze compie. 

De voeding was hier bitter slecht. Ik gevoelde mij al weer veel beter.  
22 jan. We trachtten onze tijd te doden met het lezen van boeken en tijdschrif-ten. 

Het was een ongezellige boel.  
23 jan. Keukenrantsoen: 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
24 jan. Cantine rantsoen: 150 sigaretten, 10 enveloppen, 3 st. toiletzeep en ons 

sweets. 
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30 jan. Vanmorgen werd ik uit de ziekenzaal ontslagen en overgeplaatst naar de 
Tijgervilla, waar het peleton van onze compie op rust lag.  
Ik kreeg een week vrij van dienst. We ontvingen soldij f 61,20 en het 

keukenrantsoen: 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanmiddag gingen we naar de 
Tijgerclub, waar de prachtige film “Het schuim der zee” werd vertoond. De laatste 
dagen viel er erg veel regen. 

31 jan. Vanmiddag gingen we de stad in terwijl we vanavond de Tijgerclub 
bezochten waar een Arabische goochelaar optrad. Van de verjaardag van Prinses 

Beatrix mochten we niets. Er wapperden totaal 2 vlaggen.  
 
1 febr.’47 Vanmiddag bezochten we enige patiënten in het Juliana-hospitaal. 

Vanavond gingen we naar de Tijgerclub waar weer een goochelaar optrad.  
2 feb. Zondag. Vanavond zijn we de LUX geweest, waar we film “The sky ’s the 

limiet”zagen.  
3 feb. Vanmorgen gingen we zwemmen in het zwembad. Vanavond zagen we de 
lachfilm “Rio Rita” in Rex. 

4 feb. Vanmiddag brachten we een bezoek aan het St. Elisabeth-hospitaal. 
Vanavond naar de Rex waar de film “Kingo Bow”draaide. 
5 feb. Vanmiddag kregen we injectie en werden ingeënt tegen pokken. Ook werden 

we gekeurd of terug konden naar onze post Karanganjar. De meesten, waaronder 
ik, werden hiervoor geschikt geacht. De laatste dagen had onze compie weer 

verschillende keren contact met vijand. Vanavond gingen we een poosje wandelen. 
Keukenrantsoen: 50 sigaretten, en 1 doosje lucifers. 
6 feb. Vanmiddag kocht ik een paar uitgaansschoenen  voor f 40, - Hierna brachten 

we een bezoek aan het ziekenzaaltje en het Julianahospitaal.  
Vanavond dronken we nog een flesje limonade in de tijgerclub. 

7 feb. Vanmiddag om 2 uur vertrokken we naar Karanganjar. Ik kwam in een 
andere tent te liggen en werd ingedeeld bij de 1e sectie.  
De laatste dagen werd een “luchtaanval”op het vliegveld Kalibanteng verwacht, 

waarom er steeds enige vliegtuigen in de lucht waren. Hier kwam echter niets van. 
8 feb. Wij waren aan de beurt om op patrouille te gaan, maar dit ging niet door. Nu 
moesten we de gehele dag de gevangenen, ± 50 stuks, bewaken. Een peleton van 1 

R.S. liep patrouille, waarbij nog één geweer buit maakten. Vanavond was de 
filmwagen in ons kampement met een film, waar weinig aan was.  

9 feb. Zondag. Om 10 uur moesten we voor beveiliging met de 3 inch mortieren 
mee naar het kerkhof, terwijl het 2e peleton op patrouille was naar de 
demarcatielijn. Via Kalikangoen in Bringin keerden ze terug zonder iets bijzonders 

gezien te hebben. Vanavond moest ik voor 13 uur op wacht, samen met Jan Rijpert. 
10 feb. Tot de middag sliep ik. Van 3-5 uur had ik wacht op de Tjot. Vanmiddag 

liepen de stoters patrouille. Op de pasar hadden ze even contact met de vijand. 
11 feb. Om 7 uur ging ons peleton op patrouille. Toen we bij het kerkhof waren, 
kwamen de mortieren naar voren. Wij gingen verder over de kapotte brug tot voorbij 

de pasar, waar de perimeter werd geobserveerd. Hier zagen we niets. Toen gingen 
we nog een eind Gnobroek in om de perimeter op een andere plaats te bekijken. In 
de verte zagen we 15 á 20 vijanden lopen, waar we eerst nog op af wilden, maar 

daar dit buiten de patrouillewacht viel, ging dit niet door. Langs de kali gingen we 
terug tot het kerkhof. Van Randoegaroet werden we gehaald met auto’s. Om 11½ 

uur waren we terug. Vanmiddag waren we vrij. 
12 feb. van 9-11 uur moest ik gevangenen bewaken. 1 RS liep patrouille, zonder 
iets te zien. Keukenrantsoen: 50 sigaretten en doosjes lucifers. Vanavond moest ik 

op wacht met Joost Oostenrijk. 
13 feb. Voor de middag had het 1e peleton patrouille. In Gnobroek hadden ze even 
contact met de vijand. 
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Vanmiddag van 4-5½uur trad het Prins Bernhard kapel voor ons op in de cantine. 
Jammer was het, dat het buiten erg regende, want binnen kwam de muziek niet tot 
zijn recht. Hun mascotte ‘Kees de bok’ was ook aanwezig. Onder het publiek waren 

o.a. drie Loerah’s. 
14 feb. Om 4 uur was het reveille voor ons peleton. Om 4 uur gingen we op auto’s 
naar de 4e Cie te Persilan om daar een patrouille te lopen met een peleton van de 2e 

en 4e Cie. Om 5½ uur startten we. Het was een zware patrouille, heuvel op en 
heuvel af in snel tempo. Er werd geen vijand gezien. Om 11 uur waren we doodmoe 

terug. Met de auto’s keerden we terug naar Karanganjar. De stoottroepen liepen 
vanmiddag patrouille in ons gebied en zagen ook niets. Vanavond van 7-10 uur  
trad in de cantine voor ons op het NIWIN gezelschap van Ben Barends met het 

programma “Het leger lacht”. De lach was ook werkelijk niet van de lucht. 
15 feb. Van 9-3½ uur moesten we gevangenen bewaken. Het 2e peleton liep 

patrouille zonder iets te zien. Vanavond moest ons peleton op wacht. Door loting 
bleef ik vrij.  
16 feb. Vannacht om 12 uur gong er weer een nieuw wapenstilstandsverdrag in. 

Vanmiddag om 2 uur gingen we naar de stad en brachten bezoeken aan het St. 
Elisabeth- en Juliana hospitaal. Om 6 uur aten we stamppot in de Tijgerclub waar 
we later nog weer een gedeelte van ‘het Leger lacht’ zagen. Om 10 uur keerden we 

per auto kampwaarts.  
17 feb. Per zeepost ontving ik van thuis twee illustratiebladen en een zakagenda 

1947. Om 10 uur ging ons peleton op patrouille. Ik was mortier-helper.  
Langs de weg gingen we tot de heuvel voor de demarcatielijn. Bij observatie zagen 
we enige gewapende vijanden over de demarcatielijn. Langs het stationnetje trokken 

we tot de kali. Na hier enige tijd gerust te hebben, gingen we via het stationnetje 
naar de verharde weg, waarlangs we terug liepen tot het kerkhof. Hier stonden de 

auto’s om ons op halen. Ook hadden de 3 inch mortieren hier gestaan. 
18 feb. Van 11-1 uur moest ik gevangenen bewaken. Tegen half twaalf verbreidde 
zich de blijde mare, dat er in Holland een prinsesje was geboren.  

De artillerie schoot, terwijl er ook een vliegtuig in de lucht was. Om dit feit gingen 
de gevangenen om 1 uur al weg. Wij kregen ter gelegenheid van de geboorte van 
deze oranjetelg 25 sigaretten en met 10 man een fles jenever. Het 2e peleton liep 

vanmiddag patrouille en zag vanaf de observatie-tjot ±20 man op de demarcatielijn, 
waar niet op werd geschoten. Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers. 

Vanavond moest ik op wacht aan de buitenpost met J. van Wijk. 
19 feb. Verschillende jongens mochten vandaag naar de stad, omdat het  
vandaag de eigenlijke feestdag was. Het 1e peleton had patrouille van 7-9 uur, 

zonder iets bijzonders te zien. De welfare-radiowagen zorgde van 10-11 uur voor 
vrolijk muziek in ons kamp. Ik had wacht van 12-3 uur. 

20 feb. Ons peleton was aan de beurt om op patrouille te gaan, maar nu ging 1 RS. 
Ik moest gevangenen bewaken van 8½ - 1 uur. Het compies commando werd 
overgedragen aan de kapitein Hoogenraad, wegens overplaatsing van Lt. Ham. 

21 feb. Vanmorgen moesten we weer gevangenen bewaken. Het 2e peleton had 
tegen de avond een patrouille. Ik moest vanavond op wacht met W. de Klerk. 
22 feb. Om 11 uur ging 1 RS op patrouille in ons voorterrein. Ze zagen niets 

bijzonders. In de krant lazen we, dat onze jonge prinsesje Maria Christina genoemd 
werd. We ontvingen cantine-rantsoen: 200 sigaretten, 2 tinnetjes bier, 2 st. 

toiletzeep, 1 tube tandpasta en 1 st. chocolade. 
23 feb. Zondag. Om 8 uur hadden we kerkdienst. Om 10 uur gingen we op 
patrouille langs de weg tot de demarcatielijn. Later trokken we Gnobroek in. Hier 

vandaan werd Pangoon geobserveerd. Achter de lijn werden enige vijanden 
waargenomen. Om 2 uur waren we terug in ons kamp. Vanavond ping-pongde ik 
nog een paar partijtjes in de cantine.  
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24 feb. Om 6 uur vanmorgen ging het 2e peleton op patrouille. De afgelopen dagen 
werden er in de stad weer besprekingen gevoerd tussen onze brig. cdt. en de T.R.I. 
kolonel Soenato. Van 10½ uur moest ik gevangenen bewaken. Vanavond ging ik op 

wacht met W. de Klerk aan de buitenpost.  
25 feb. de gehele nacht regende, terwijl we ook veel last hadden van muskieten. De 
laatste dagen werd er door 1 RS veel gepatrouilleerd ten oosten van ons kamp. 

Vanmiddag ging het 1e peleton op patrouille. Ik had wacht van 3-5 uur. 
26 feb. Vanmorgen om 6 uur ging een patrouille van de 1e Cie ons voorterrein in. 

Ze zagen niet. Het scheen of de vijand zich aan het bevel”staakt het vuren”wilde 
houden. We ontvingen soldij: f 60, -. Ik moest van 1-3½uur gevangenen bewaken. 
Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers.  

27 feb. Vanmorgen ging het 2e peleton op patrouille, zonder iets bijzonders waar te 
nemen. Ik moest gevangenen bewaken van 8-10½uur en 1-2½uur. Hierna ging ik 

veel van mijn uitrusting wassen, wat vanavond niet droogde, omdat het te veel 
regende. Gistermiddag zijn we nog jacht geweest, maar zagen niet één varken.  
28 feb. Het 1e peleton ging om 10 uur op patrouille. Door de bevolking was gezegd 

dat er zich extremisten ophielden in Randoegaroet. Dit bleek niet waar te zijn. Ik 
had vanmiddag wacht op de tjot van 1-5 uur. In de krant lazen we, dat de 
besprekingen in Semarang best vlotten. Vanavond gingen we naar de stad en zagen 

de prachtige film ‘Always in my heart’ in Rex.  
 

 
1 mrt. ’47 Vanmiddag om 1½uur gingen we op patrouille tot de demarcatielijn, 
waar Pangoon werd geobserveerd. Later observeerden we nog vanaf het chinees 

kerkhof waar ook niets werd gezien. Voor het eerst droegen om de linkerarm een 
blauwe band, waarin een witte T ten teken, dat we tot de T-Brigade behoorden. 

Wilde de vijand zich aan de bepalingen houden dan moesten ook zij 
herkenningsbanden dragen.  
2 mrt. Zondag Vanmorgen om 7 uur ging het 2e peleton op patrouille. Over de 

demarcatielijn werd een vijandelijk patrouille van 25 á 30 man waargenomen, Er 
werd niet gevuurd. Ik moest vanavond op wacht met C.v.Dis aan brenpost west op 
de Tjot. 

3 mrt. Voor de middag werden er scheidingspalen op de demarcatielijn geplaatst 
door 3 ongewapende militairen. Deze personen spraken met een gewapende 

vijandelijke patrouille van ± 40 man. Het 1e peleton liep patrouille vanaf Persilan (4e 
Cie) over Bringin en Kalikangoen naar Mankangwetten. Ze zagen niets bijzonders. 
Cantine-rantsoen 100 sigaretten, 3 doosjes lucifers, 4 tinnetjes bier, 1 doosje 

schoonsmeer en 1 staaf waszeep. We moesten f 6,58 betalen.  
4 mrt. Vanmiddag om 1 uur ging ons peleton op patrouille tot de demarcatielijn. 

Onderweg werden er huizen nagezocht om te kijken of er breukbare meubels waren. 
Vijanden zagen we niet. Ook werd er niets in Pangoon waargenomen. Langs de weg 
keerden we terug. Voor de middag kwam ons peleton samen voor een algemene 

bespreking over verschillende onderwerpen. Door ziekte gingen 3 jongens uit onze 
tent naar het ziekenzaaltje, zodat ik nu het recht alleen kreeg.  
5 mrt. Vanmorgen om 7½ uur gingen we naar de stad om te zwemmen in het 

zwembad. Hier vermaakten we ons tot 11 uur. De pioniers maakten de weg in het 
voorterrein vrij van de nog aanwezige bommen. Vanmiddag waren we vrij omdat we 

vanavond op wacht moesten. Ik ging met W. de Klerk.  
6 mrt. Vannacht was het prachtig lichte maan. Tot de middag sliep ik. Als grote 
uitzondering op de regel stormde het vanmiddag enigszins. Het 1e peleton liep 

vanmiddag patrouille.  
7 mrt. Als keukenrantsoen zouden we slechte sigaretten ontvangen, welke van 
hogerhand werden geweigerd. 
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Om 10 uur gingen we per auto naar de kapotte brug. Wij moesten in dekking bij de 
demarcatielijn liggen, terwijl de auto werd volgeladen met hout e.d. Wij kregen hier 
onverwacht bezoek de Bat. Cdt. Lt.  

Kolonel van Welzenes en een reporter van het blad ‘Je Maintiendrai’ die o.a. enige 
foto’s van ons maakte. Toen de auto geladen, gingen we Gnobroek in om Pangoon te 
observeren. Tegen 2 uur werden we met de auto van de kapotte brug gehaald. 

Vanavond werd bij ons het toneelstuk: ‘Tante Jutta uit Calcutta’ opgevoerd door de 
jongens van II-13 RI en enige Rode Kruis zusters. Het gebrachte viel buitengewoon 

goed in de smaak.  
Het volgende kwam nog van de staf: 
 
6 Reg. Inf. 
II. Bat.  
           Bataljonsorder no 110 

Per 7 maart 1947 van 10.00 tot 15.00 uur werd onder commando van de Vaandrig Warmer 
van 3-II-6 RI de duizendste patrouille van 3-II-6 RI gelopen.  
Becijfering van het aantal voetstappen en zweetdruppels, die deze duizend  
patrouilles gekost hebben, moet om practische redenen achterwege blijven.  
Ik spreek de hoop uit, dat de nog komende patrouilles met hetzelfde enthousiasme en 
dezelfde plichtsbetrachting gelopen zullen worden.  
Het door mij in U gestelde vertrouwen hebt u niet beschaamd en daarvoor ben ik u 
dankbaar. Gij deed uw soldatenplicht tot heil van Nederland en de zicht onder onze 
bescherming gestelde bevolking. 
Maart 1947                                                                                     Semarang, 
De C. II- 6 RI 
                                                                                                       
De luit. Kol. 
van Welzenes. 
Aan alle C.C. ‘n                
Vaandrig Warmer. d.t.v. Cdt. 3e Cie 

                

8 mrt. Vanmorgen van 9-10 ½ en vanmiddag van 1-3½ uur had ik wacht bij de 
gevangenen. Het 2e peleton ging om 4 uur op patrouille. Met de post kreeg ik enige 
illustratiebladen van thuis toegestuurd.  

9 mrt. Zondag. Om 6 uur ging het 1e pelton op patrouille en keerde via Bringin 
terug. Ik had wacht van 7-1uur aan de brenpost –Oost. De tijd viel niet erg lang,  

Omdat er steeds afleiding was door het voorbij trekken van inheemsen, die in het 
voorterrein verschillende dingen gingen halen, zoals: rijst, pisangs, klappers, 
huisraad e.d. In de stad werd heldengedenkdag herdacht, terwijl vandaag, en ook 

morgen, sportwedstrijden werden gehouden, ter gelegenheid van het feit, dat de T-
Brigade een jaar geleden aan wal stapte in Semarang.  
Vanmiddag en vanavond was ik vrij. 

10 mrt. Vanmorgen ging de 1e compie op patrouille. Wij mochten naar de stad tot 
12 uur. Ik ging naar de kapper en naar de pasar. Om 2 uur ging ons peleton op 

patrouille vanaf Persilan(4e cie) Door het zwaar golvend terrein ging het naar 
Karanganjar, waar we om 7 uur, vuil en nat aankwamen. Het had steeds geregend, 
zodat de paden erg glibberig waren. Verder namen we geen bijzonderheden waar. 

11 mrt. Het 2e Peleton had vandaag patrouille. Wij moesten gevangen bewaken. Ik 
stond te bij van 11-12½ uur. Na de middag ging ik slapen omdat ik vanavond op 
wacht moest met C.v.Dis aan brenpost-west op de Tjot. 

12 mrt. Vanmorgen sliep ik tot 11½uur. Van 1-3 uur had ik wacht aan brenpost-
noord. De stoottroepen liepen vanmorgen patrouille. Keukenrantsoen: 10 Am. 

sigaretten. Vanavond hadden we bezoek van de band van Tom van de Stap, die 
prachtige muziek ten gehore bracht met “de Witte Raven”. Dit was een NIWIN-
gezelschap. 

25 



13 mrt Vanmorgen om 7 uur ging ons peleton op patrouille. Met de auto werden we 
weggebracht tot Randoegaroet. Hier sloegen we links af het terrein in en gingen via 
Kaokangoen en Djomlan naar de hoogten 92-75-65½ en 27, zodat we uitkwamen op 

de pasar te Mankangwetan. Het was een zware patrouille. De auto’s haalden ons af 
van de kapotte brug. In het kamp werd een order voorgelezen, dat ons peleton op 
maart jl. de 1000ste patrouille van II-6 RI had gelopen. Vanavond moesten 10 man 

van ons op wacht bij de 2e cie omdat daar de Witte Raven kwamen spelen. Ik was er 
gelukkig niet bij. Vanmiddag hield de fourier nog inspectie over onze uitrusting, 

waarbij ik niets miste. 
14 mrt. Van 8½-10½ uur moest ik de gevangenen bewaken. Cantine rantsoen 100 
sigaretten, 4 tin bier, 1 st. was zeep, 1 reep chocolade en 5 scheermesjes.  

We betaalden f 8,75. 
 Om 1 uur ging het 2e peleton op patrouille. Alles was rustig. 

Vanavond was de filmwagen in ons kamp, waar wij niet heen konden, omdat we 
wacht hadden. Ik stond met D. Wachgelaar aan brenpost-west. 
15 maart. Tot de middag heb ik geslapen. Verder was ik vandaag vrij van wacht. 

Het 1e peleton ging om 2 uur op patrouille.  
16 mrt. Zondag. Vanmorgen waren we vrij om 1 uur moesten we op patrouille. De 
auto bracht ons tot de kapotte brug. Wij sloegen linksaf het terrein in naar de  

hoogten 27 en 65½. Van hier gingen we naar de pasar en observeerden de 
demarcatielijn en later het stationnetje en Pangoon nog. Om 5½uur haalden de 

auto ons af van de kapotte brug. 
17 nov. Van 9-10½uur moest ik gevangenen bewaken, waarna ik kleren ging 
wassen. Het 2e peleton liep patrouille van 11-3½uur. Na de middag ging ik slapen, 

omdat ik vanavond op wacht moest met M.v.d. Liefvoort aan de brenpost –west op 
de Tjot. 

18 mrt. Vannacht zagen we vlak over de demarcatielijn twee koplampen van een 
auto. Het 1e peleton ging om 6 uur op patrouille, zonder iets te zien.  
Ik was vandaag vrij van wacht.  

19 mrt. Ons peleton was aan de beurt om op patrouille te gaan, maar omdat het 
woensdag was, waren we vrij en voor de middag gingen we zwemmen in het Gem. 
Zwembad in de stad. Keukenrantsoen:10 sigaretten + 2 doosjes lucifers. Voorts 

ontvingen we nog een pakje inheemse sigaretten.  
20 mrt Vandaag zaten we juist een half jaar op Karanganjar. Met ingang was 

vandaag werd er sectiegewijze patrouille gelopen en dan 6 patrouilles per dag, zodat 
iedere sectie 2 keer om de vier dagen moest lopen. Het 2e peloton was vandaag aan 
de beurt. Wij gingen vanmorgen, 2 maal per auto naar de Mangkanwetan om hout 

en kasten te halen. Van 1-3. ½uur moest ik gevangenen bewaken.  
21 mrt. Lentedag in Holland! Hier was het ook best weer. Van 7-1 uur had ik wacht 

aan brenpost Noord. Na de middag wilde ik naar de stad, maar er mocht niemand 
weg. Het 1e peleton ging vanmiddag op patrouille.  
Cantinerantsoen: 100 sigaretten, 4 tinnetjes bier, 2 zakjes sweets, 1 schrijfblok,  

1 st. Scheerzeep en 2 st. toiletzeep. 
22 mrt. Van 10-2½uur hadden we patrouille. Met de auto werden we weg-gebracht 
tot het kerkhof. Lopende gingen we over de kapotte brug via de hoogten 27 en 65½ 

naar de pasar, waarna we de demarcatielijn observeerden. We zagen een troepje 
mannen, die naar ons wuifden, wat niet terug deden. Hierna gingen we Gnobroek in 

tot het uiterste noorden, waar we een uur rustten. Vanaf de kapotte brug werden 
we opgehaald met de auto. Het was transpirerend weer. 
23 mrt. Zondag. Het 2e peleton had patrouille van 6-10 uur. Voor de middag 

schreef ik enige brieven, terwijl ik na de middag ging slapen, omdat ik vanavond op 
wacht moest met Schoppenhouer aan brenpost – noord.  
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24 mrt. Het 1e peleton liep sectie-patrouille. Ik sliep tot 12 uur. Vanmiddag aten we 
verse aardappelen! Ik had wacht van 1-3 uur. 
25 mrt. Van 2-6 uur hadden wij patrouille vanaf Persilan over Bringin, Kalikangoen 

en Djomlan langs de 65½ naar de pasar waarna we de perimeter observeerden. We 
zagen niets bijzonders. Voor de radio hoorden we, dat het accoord in Linggadjati om 
5 ½uur was ondertekend. Vanavond was de filmwagen bij ons met de Franse 

verzetsfilm ‘Journey to Lisbon’. 
26 mrt. Van 8½ -10½uur moest ik gevangenen bewaken. De Stoters liepen 

vandaag patrouille. Keukenrantsoen: 10 Am. sigaretten en 40 inheemsen, + e d. 
lucifers. Vanavond moest ik op wacht met M.v.d. Liefvoort aan de brenpost West op 
de Tjot. 

27 mrt. Vannacht hadden we veel last van muskieten. Tot de middag sliep ik. 
Verder was ik vandaag vrij. Het 1e peleton liep patrouille.  

28 mrt. Ons peleton liep sectiegewijze patrouille in voor- en achterterrein. Onze 
sectie liep van 7-10 uur door de visvijvers naar Tapak en langs de spoorlijn terug.  
Vanmiddag liepen we van 4-7 uur naar Randoegaroet, waar we linksaf het terrein 

insloegen en langs het paardenpad naar Bringin terugkeerden. 1 RS liep patrouille 
naar de demarcatielijn. We ontvingen soldij f 73,80 en cantinerantsoen: 100 
sigaretten, 4 tinnetjes bier, 3 d. lucifers en 1 doosje schoensmeer. 

29 mrt. Van 1-3½uur stond ik bij de gevangenen. Het 2e peleton liep patrouille.  
30 mrt. Zondag. Van 7-1uur had ik wacht aan de brenpost-west. Het 1e peleton 

had patrouille van 7-10uur naar de demarcatielijn. Ook 1 RS liep patrouille. Wij 
ontvingen 6 flikken voor 36 ct. Vanmiddag gingen we naar de stad en brachten een 
bezoek aan het Juliana-ziekenhuis. We aten vanavond in de Tijgerclub, waarna we 

naar de Rex gingen. We keken de film ‘Gaslicht’ draaide. 
31 mrt. Om 1 uur gingen we op patrouille vanaf de pasar naar de 65½ en toen 

langs de demarcatielijn naar de verharde weg terug, waarna we stelling namen in de 
sawahrand Bij de pasar werden 2 man gezien, die vluchtten. Pangoon werd 
geobserveerd en Gnobroek een eind doorzocht, waarna we teruggingen. We werden 

met de auto afgehaald vanaf ’t kerkhof. Om 5 uur waren we terug.  
Volgens de radio en krant waren de extremisten bezig met stellingen te bouwen op 
de demarcatielijn. Wij namen dit echter niet waar. 

 
1 april ’47 Van 8 ½ - 10½ uur moest ik gevangenen bewaken. Het 2e peleton liep 

de patrouilles. Vanavond trad het krontjong orkest ‘Tandjong mas’ op. Ik moest 
vanavond op wacht met H. Ties aan de luisterpost.  
2 april. Vannacht brachten we de wacht een poos door onder de klamboe, die we 

hadden gespannen, omdat we veel last van muskieten hadden. Vanmorgen sprak 
een majoor van L.V.D. over de demobilisatie. Keuken-rantsoen: 40 Am. sigaretten, 

en 2 doosjes lucifers. Vanmiddag van 2-5 uur ging ik de stad in om enige 
boodschappen te doen.  
3 april. Om 6 uur gingen wij op patrouille. Eerst naar de demarcatielijn, waarna we 

Gnobroek een eindje ingingen. Toen via de pasar naar de 65½ en terug over de 27 
naar de kapotte brug. We zagen niets. Om 10 uur waren we terug.  
Vanmiddag hadden we inspectie door de bataljons-fourier. 

4 april. Het 2e peleton liep patrouille met een half peleton. Ter gelegenheid van 
Goede Vrijdag waren we vrij van de gevangenen.  

Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was vrij. 
5 april. Het 1e peleton liep sectie-gewijze patrouille. Van 9-12 uur moest ik 
gevangenen bewaken. Van 1-5 uur had ik wacht aan de brenpost west.  

6 april. Zondag.1e paasdag. De helft van peleton liep patrouille naar 27-65½, pasar 
en demarcatielijn van 2-6½uur. Ik was vrij.  
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7 april. Vandaag luisterden we naar de voetbalwedstrijd Holland – België 2-1. Het 
2e peleton liep patrouille.  
Vanavond moest ik op wacht met C.v.Dis aan brenpost-west op de Tjot.  

8 april. Het 1e peleton liep patrouille van 5-9 ½uur. Vanmiddag ging ik naar de 
stad om enige boodschappen te doen. Vanavond aten we in de Tijgerclub, waar we 
later de film ‘Rio Rita’ zagen.  

9 april. Wij waren aan de beurt om op patrouille te gaan, maar daar het onze 
sportdag was, deed III-7 RI dit nu. Wij gingen om 7 uur naar de stad, waar we eerst 

een poos voetbalden op het S.V.I-terrein, terwijl we hierna gingen zwemmen in het 
gem. zwembad. Om 10½uur waren we terug. Om 11 uur sprak een pater voor ons 
over de toestanden in het binnenland, waar hij pas kortgeleden vandaan was 

gekomen. Het was een interessante lezing. Keukenrantsoen: 50 sigaretten, en 2 d. 
lucifers. Vanavond was de lichtmotor kapot, zodat we in het donker zaten. Wij 

maakten een groot kampvuur, waarbij we liederen zongen en bier dronken. 
10 april. Vanmorgen werkten we aan het voetbalveld, welke we noordelijk van ons 
kamp aan wilden leggen. Om 11 uur sprak de comp.cdt. over zijn belevenissen bij 

het K.N.I.L, wat heel aardig was. De 1e comp. liep patrouille. Vanavond ging ik op 
wacht met H. Ties aan kampong oost op de Tjot. 
11 april. Vandaag was ik vrij van wacht. Het 1e peleton liep patrouille. 

12 april. Wij liepen met 2 sectie’s patrouille van 2-5 uur. De auto bracht ons tot op 
de pasar Manglangwetan, waarna wij naar de demarcatielijn en het noordelijk punt 

van Gnoebroek gingen. Er viel niets bijzonders waar te nemen. De auto haalde ons 
weer op bij de kapotte brug.  
13 april. Zondag. Vanmorgen ter kerke geweest in de koepelkerk in de stad. De 

Stoters liepen patrouille. Ons peleton moest vanavond op wacht, maar ik was vrij. 
14 april.  Vanmorgen van 7-1 uur had ik wacht aan brenpost-noord. Vanmiddag 

voetbalden we een poosje. Het 1e peleton liep patrouille. 
15 april. Gisteravond wilde ik vroeg naar bed gaan. Ik was juist uitgekleed, toen me 
werd gezegd , dat ik van 11-5 uur mee moest op patrouille. We gingen via het 

paardepad over Bringing en Kalokangoe door het klapperbod, waar we geen hand 
voor onze ogen zagen, naar de 65 ½  en verder over de pasar naar Gnoebroek. 
Langs de weg keerden we terug naar ons kamp, waar we doodvermoeid 

aankwamen, zodat we vlug onder de klamboe schoten om nog enige uurtjes te 
pitten. In het achterterrein werden 2 kleine patrouille gelopen. Vanmiddag gingen 

we naar de stad om met 4 man te pingpongen tegen de 1e cie. Daar deze slechts 
over 3 spelers bleken te beschikken , viel ik uit. Onze compie verloor met 8-2. Ik 
speelde nog een dubbelspel mee, wat we wonnen. Vanavond gingen we naar Orion , 

waar we de mooie film ‘De cobra van Sjanghai’ zagen. 
16 april. Vandaag had het 2e peleton sportdag. Ik ging ook mee naar de stad. Er 

werd gevoetbald tegen de O-Cie, wat onze compie won met 4-2. Ik speelde niet mee, 
maar was reserve. De 1e Cie liep patrouille bij ons. Cantine rantsoen: 300 
sigaretten, 5 fl. bier, 1 tube tandpasta, 2 ons sweets, 5 enveloppen, 3 d. lucifers,  

1 st. toiletzeep en 1 p. scheermesjes. We betaalden f 10,45. Vanavond moest ik op 
wacht met  C. van Dis aan brenpost west op de Tjot.  
17 april. Het 1e peleton liep sectie-patrouille. Ik was vandaag vrij van wacht. Bij één 

van onze kokkies zag ik staaltje bijgeloof. Hij was verkouden en had nu zijn borst en 
rug vol schrammen gemaakt, omdat hierdoor de verkoudheid verdreven zou 

worden.  
18 april. Vijftien man van ons peleton liepen patrouille in het voorterrein en een 
sectie in het achterterrein. Deze patrouille duurde van 6-10 uur. Ik was hiervan vrij, 

omdat ik een extra nachtpatrouille had gelopen. Voor de middag hebben we nog wat 
gevoetbald en na de middag gevolleybald. Van de fourier ontvingen we een reep 
chocolade.  
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Vanavond moest ik mee op wacht bij de 2e cie in Pirewapa, waar het 
regenboogcabaret optrad. Om 10 uur waren we terug.  
19 april. Keukenrantsoen 50 Rokok(inheemse) sigaretten. Vanavond moest ik op 

wacht met H.Ties aan brenpost-oost op de Tjot. C. v. Dis nam dit voor mij over tot  
10½ uur daar ik voor de eerste keer de cursus boekhouden-handelsrekenen moest 
in de H.B.S. op Tjandi te Semarang.  

20 april. Zondag. Voor de middag sliep ik. Verder was ik vandaag vrij wacht.  
De 1e Cie liep patrouille. 

21 april. Er werden vandaag verschillende patrouilles gelopen, maar ik was vrij. 
22 april. Vanmorgen verzond ik per zeepost een pakketje naar huis. Van 12½ -3 
uur moest ik gevangenen bewaken. Ons peleton ging vanavond op wacht. Van thuis 

ontving ik enige illustratiebladen.  
23 april. Vanmorgen van 7-1 uur had ik wacht aan brenpost-west op de tjot en kon 

zodoende volop genieten van al het mooie natuurschoon en van de zon. Vanmiddag 
ging ik naar de stad en vanavond naar cursus. 
24 april. Er werden 2 kleine patrouilles gelopen en één grote met 15 man, waar ik 

bij was. We gingen over Bringin-Kalikangoen-Kapokbos en de pasar naar de 
demarcatielijn. We zagen niets. Om 12 uur waren we vertrokken en om ruim 5 uur 
werden we met de auto opgehaald van de kapotte brug.  

Keukenrantsoen: 50 sigaretten. 
25 april. Vanmiddag gingen we met ±12 man naar Persilan (4e Cie) om te luisteren 

naar het Regenboogcabaret, wat prachtig was. Het 2e peleton liep patrouille. 
Vanavond moest ik op wacht met H. Ties aan brenpost –oost op de tjot. Om 8 ½uur 
moest ik uitvallen wegens een malaria-aanval, zodat ik maar gauw naar bed ging. 

26 april Vanmorgen was ik iets beter, maar nog niet koortsvrij. Om 10 uur trad 
hier het Regenboogcabaret op. Het 1e peleton liep patrouille.  

27 april. Zondag. De afgelopen nacht werd door 10 man van ons peleton patrouille 
gelopen in het voorterrein. Dit was 12-5 uur. Vanmiddag van 1-5 uur werd er een 
kleine patrouille in het achterterrein gelopen. 

28 april. Ik had nog vrij van dienst. Ons peleton moest gevangenen bewaken. Er 
werden drie nieuwe tenten gezet, terwijl drie oude werden afgebroken. Het 2e 
peleton liep patrouille. Ons peleton ging vanavond op wacht.  

29 april. Van de fourier ontvingen we een klein flesje bier en 20 sigaretten tegen 
betaling van f 1,25. Van 1½-2½uur moest ik gevangenen bewaken. Het 1e peleton 

liep patrouille. Vandaag ging er een regeling in, dat zo nu en dan iemand voor 14 
dagen rust naar Bandoeng mocht. Als eerste ging o.a. onze tentgenoot T. Olthof.  
30 april. Vandaag had ik voor ’t laatst vrij van dienst. Ter gelegenheid van de 

verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana, werd vanmorgen om 9 uur een grote parade 
op de Bodjong in Semarang gehouden waar ook 18 man van ons peleton 

deelnamen. Deze dagen werden ook de sportwedstrijden gehouden. Gisteren won 
Soerabaja de voetbalwedstrijd tegen het Semarangs Bondselftal met 7-4.  
Vandaag speelde het Semarangs Garnizoenselftal tegen Soerabaja, welke wedstrijd 

met 3-3 eindigde. Keukenrantsoen 25 Amerikaanse en 25 Rokok sigaretten + 2 
doosjes lucifers. Volgens de radio waren de republikeinse troepen in het binnenland 
onderling aan het knokken geslagen. Vanmiddag gingen we vissen in de visvijvers. 

De vangst was maar schraal. Vanavond was de lichtmotor eens weer een keer stuk. 
Later kwam er een reservemotor, die toen voor licht zorgde. 

 
 
1 mei 1947 Vanmorgen kwam er uit republikeins gebied een troep vluchtelingen, 

beladen met rijst, binnen. Het “Merdeka” beviel hun schijnbaar niet. Vanmiddag 
hebben we een poos gevolleybald. Het 2e peleton liep patrouille. Vanavond moest 
ons peleton op wacht.  
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2 mei. Vanmorgen gingen we naar het vliegveld Kalibanteng, waar een 
vliegdemonstratie werd gegeven ten bate van het Rode Kruis. Het vertoonde was 
fantastisch, waar veel publiek van genoot. Het 1e peleton liep vanmiddag patrouille. 

Van 1-5uur had ik wacht aan brenpost –noord.  
3 mei. Ons peleton verzorgde vandaag de patrouille om 6-9½uur en 20uur. Ik  
moest om 9½uur mee. We maakten het pad door Gnobroek vrij van bomen en 

andere versperringen. Daarna gingen we nog naar perimeter, waar echter niet 
bijzonders was te zien. 

4 mei. Zondag. Vanmorgen om 10 uur werd ik met malaria naar het 
bataljonsziekenzaaltje gebracht. Vanmiddag zou Gen. Kruls een bezoek aan ons 
kampement brengen. 

5 mei Ter gelegenheid van de Nationale feestdag ontvingen we 2 gebakjes en glazen 
melk-siroop. 

7 mei. Als keukenrantsoen ontvingen we 40 Amerikaanse sigaretten en 2 doosjes 
lucifers.  
9 mei. Vanmorgen werd ik uit het ziekenzaaltje ontslagen. Om 1 uur was ik terug 

in ons kamp te Karanganjar. Ons peleton moest juist op patrouille. 
10 mei. Het 2e peleton ging vanmorgen op 6 uur op patrouille. Ik moest gevangenen 
bewaken van 8 – 9 ½ uur. De andere jongens van ons peleton kregen voor de eerste 

keer Engelse excercitie, terwijl ze vanavond op wacht moesten. 
11 mei. De stoottroepen liepen vanmiddag patrouille. Ik had van 1-5 uur wacht aan 

de brenpost-west op de tjot. 
12 mei. Om 10 uur werd er patrouille gelopen door de 1e cie, aangevuld met 5 man 
van ons peleton. Vanavond gingen we naar het Royal Theater, waar het 

studententoneelgezelschap het stuk ‘Geuzerwaard’ opvoerde. Het was een ernstig, 
maar prachtig stuk. 

13 mei. Het 2e peleton ging vanmorgen om 2 uur op patrouille. Ons peleton had 
van 8½ - 9½ uur excercitie. Vanmiddag hebben we gevoetbald op het terrein van II-
7 R.I. Ons elftal verloor met 5-1. Vanavond moest ik op wacht met F. Baelemans 

aan de brenpost-oost. 
14 mei. Vannacht hadden we weinig last van de muskieten. Tot de middag sliep ik. 
De 1e Cie liep patrouille omdat het 1e peleton z’n sportdag had.  

15 mei. Keukenrantsoen: 50 Rokok sigaretten, Vanmiddag om 12½ uur moest ons 
gehele peleton op rapport bij de Comp. Cdt. komen, omdat we gisteren niet op appèl 

zijn geweest. Nu hadden we een ‘preekje’ aan te horen. Ons peleton liep vandaag de 
patrouilles. Wij liepen met 5 man van 2-6 uur en een patrouille in het achterterrein.  
16 mei. Door de troepen, die in de stad liggen, werd vaak geoefend in het in- en  

uitpakken van hun spullen. Ook moesten ze deelnemen aan veldoefeningen. Van 8 
½ - 9½ uur hadden wij excercitie. Om 10 uur kregen we een injectie. Het 2e peleton 

liep patrouille, als ook de O.cie. Vanavond moest ik op wacht met J. van Wijk aan 
brenpost-west.  
17 mei. Voor de middag heb ik geslapen. Het 1e peleton liep patrouille. Om 2 uur 

gingen we met verlof naar de stad, waar ik enige boodschappen deed. Tegen 
10½uur keerden we terug. Toen we in het kamp aankwamen, bleek, dat de 
lichtmotor in brand was gevlogen, alsook de keet, waar hij in stond. Twee personen 

liepen brandwonden op.  
18 mei. Zondag. Het was onze beurt om op patrouille te gaan, maar omdat het 

zondag was, waren we vrij.  
19 mei. Vanmorgen voetbalde het H-elftal van ons tegen de 4e cie en verloor met 6-
0 Van 8½- 9½ uur hadden we excercitie, terwijl ik van 9½-12 uur de gevangenen 

moest bewaken. Het 2e peleton en de stoottroepen liepen patrouille. Ik ging 
vanavond van 5-10uur op wacht voor C.van Dis, omdat hij ook al eens mij een paar 
uurtjes had overgenomen. 
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20 mei Van 7-1uur had ik wacht aan brenpost–noord. Het 1e peleton liep 
vanmiddag patrouille over Bringin en Kalikangoen naar de Pasar. Langs de weg 
keerden ze terug. 

21 mei. Zes man van ons peleton gingen vanmorgen voor dekking mee met 
houthalers naar voren. Wij gingen zwemmen, waarna we een bespreking hadden 
met Ds.Lummel over allerlei zaken. Vanmiddag hebben we volley-bal gespeeld, 

terwijl de Stoters patrouille liepen. Keukenrantsoen: 35 Amerikaanse sigaretten en 
15 Rokok. Als cantinerantsoen ontvingen we 10 flesjes bier, 1 fles wijn, 300 

sigaretten, 3 doosjes lucifers, 1 doosje tandpoeder, 1 doosje schoensmeer, 1 staaf 
scheerzeep, 1 doosje snoep, 1 reep chocolade, 1 pakje scheermesjes, 3 st. waszeep 
en 2 st. toiletzeep.  

22 mei. Het 2e peleton liep vandaag de patrouille. Wij gingen vanmorgen kijken 
naar de voetbalwedstrijd van onze cie tegen de 1e cie. Laatstgenoemde won met 4-3. 

Vanavond moest ik op wacht met J. Oostenrijk op de tjot.  
23 mei. Vannacht hadden we last van veel regen. Tot de middag sliep ik. Het 1e 
peleton liep de patrouille. Wij gingen naar de stad. Hier mocht men nu ’s avonds 

ook zonder wapens lopen. Wel moesten wij ze nog bij ons hebben voor onderweg, 
maar in de stad konden we ze inleveren in de cantine. Wij gingen naar de Lux, waar 
de Hollandse film ‘Ergens in Nederland’ draaide. 

24 mei. Om 4 en 8 uur vanmorgen werd een patrouille gelopen. Ik moest mee 
voetballen in het B-elftal tegen de 4e cie, wat wij verloren met 2-1. Terug in ons 

kamp, moesten wij nog het kamp vegen. 
25 mei. Zondag. Om 11 uur hadden we vergadering van de sportvereniging. De 1e 
Cie liep patrouille Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was vrij. 

 

 
                          C.Scholtens en W. de Klerk onder de parasols mei 47 
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26 mei. Van 7-1 uur had ik wacht aan brenpost west. Het 1e peleton liep de 
patrouilles. Vanmiddag ging ik naar de stad. Vanavond moest ik mee ping-pongen 
tegen de 2e cie, wat wij verloren met 6-4. Voor de radio volgden we de 

voetbalwedstrijd Frankrijk Holland wat de Fransen wonnen met 4-0. Vanavond 
werd ons nog gezegd dat de kans groot was, de komende nacht in alarmstelling te 
moeten. 

27 mei. Vannacht kregen we geen alarm. Volgens geruchten zouden er 3000 
vijanden samengetrokken zijn achter de demarcatielijn. Vanmorgen van 3-7 uur 

liepen wij een kleine patrouille in het achterterrein naar de Djrakah en Toegoeredjo. 
Vanmorgen werd een begin gemaakt om onze reveille op 5½ uur te stellen, Om 
7½uur ging de rest van ons peleton voor dekking naar voren met de genie, die de 

kapotte brug bij Mangkangwetan moest herstellen. Het B-elftal voetbalde gelijk 3-3 
tegen de 1e Cie. Het A-elftal voetbalde tegen het Chinese Rode Kruis en won met  

4-0. Dit was een aardige wedstrijd.  
De 2e Cie liep vanmiddag patrouille in ons terrein. 
28 mei Van 7-8uur hadden we excercitie. De 1e Cie liep patrouille.  

Keukenrantsoen: 20 Amerikaanse en 30 Rokok sigaretten plus 2 doosjes lucifers. 
Vanmiddag ging ik slapen omdat ik vanavond op wacht moest met T. Olthof aan 
brenpost-west op de Tjot. 

29 mei. Het 1e peleton liep patrouille, Met ingang van vandaag werden de 
etenstijden vastgesteld op 4x en wel om 6, 10½, 12½, en 5.15uur. We ontvingen 

soldij f 49,24 waar de laatste cantine ad f 17, - werd afgehouden. Vanmiddag van 3-
5uur stond ik op wacht aan brenpost-oost. Vanavond bezocht de filmwagen ons met 
een film, waar maar weinig aan was.  

30 mei Van 7 ½-1 uur moesten wij voor dekking met de genie-bruggenbouwers mee 
naar voren. De O-Cie liep vanmiddag patrouille. 

31 mei. Vanmorgen moesten wij pionieren. Het A-elftal voetbalde tegen de 
Hulpverbandplaats en won met 4-1. Het 2e peleton liep patrouille, Vanavond moest 
ik wacht met J. Bastiaansen aan brenpost-Noord. 

 
1 juni 1947. Zondag. De stoottroepen liepen vanmorgen patrouille. Wij kregen 
bezoek van een 100tal leerlingen van de H.B.S., die het kamp kwamen bezichtigen. 

Van thuis ontving ik een pakketje met 3 filmrolletjes en 1 pakje sigaretten. 
2 juni Het A-elftal voetbalde tegen de 2e Cie en verloor met 5-2. Wij moesten voor 

dekking met de bruggenbouwers naar voren. Vanavond pingpongden we tegen de 1e 
cie, wat we verloren met 7-3. 
3 juni. Er werd bekend gemaakt, dat de sten- en revolverdragers weer gewapend in 

de stad moesten lopen. Van 7-8 uur hadden wij excercitie. Het 2e peleton loep 
patrouille. Het A-elftal voetbalde vanmiddag tegen het Rode Kruis; welke wedstrijd 

verloren werd met 8-2. Vanavond moest ik weer voor 13 uur op wacht met  
J. Oostenrijk aan de brenpost-west op de tjot.  
4 juni Voor de middag sliep ik. De 1e Cie liep patrouille en verzorgde de dekking 

voor de bruggenbouwers. 
5 juni Vanmorgen moest ons peleton voor dekking naar voren. Ik was bij de 
gelukkigen, die vrij waren, omdat we 3 nachtwachten hadden gehad. Voor onze 

compie werd een onderlinge damcompetitie ingezet. Daarvoor speelde ik gisteravond 
tegen Baelemans remise (1-1). Vanavond verloor ik van Werson met 2-0 en won van 

v.d. Wetering met 2-0. 
6 juni Het A-elftal verloor vanmorgen van de StafCie met 5-2. Van 8-12½ uur moest 
ik gevangenen bewaken. Het 2e peleton ging voor dekking naar voren. Vanaf 

vandaag hadden we om 6½uur reveille en 3x per dag eten. Om 1 uur was er 
compies-appėl, waarop de namen werden voorgelezen van de personen die in 
aanmerking kwamen voor een gewondenstreep. Ook mijn persoon was hier bij.  
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Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was vrij. Vanavond damde ik tegen 
Tj. Vleeshouwers, wat ik verloor met 2-0. 
7 juni. Vandaag had ik wacht van 7-10½uur aan brenpost-west op de Tjot en van 

1-5uur aan brenpost-west aan de weg. Keukenrantsoen 20 Am. en 30 Rokok 
sigaretten plus 2 doosjes lucifers. Voor ingeleverde lege bierflessen ontvingen we  
f 5,50 terug. Het 1e peleton ging voor dekking naar voren. De brug kwam gereed. De 

stoottroepen liepen patrouille. Van achter de demarcatielijn hoorden we de laatste 
dagen schieten, zowel automatisch als repeteer. 

8 juni. Zondag. Vanmorgen was hier kerkdienst, waar ik heen ben geweest. Hierna 
gingen we naar de stad om te luisteren naar ‘Les Gamnins’ in de Tijgerclub. De 1e 
Cie en de stoters liepen patrouille. Vanavond werd er een dansavondje 

georganiseerd in de eet-zaal, waaraan werd meegewerkt door het Semarangse 
orkestje ‘The Blue rythme’. Deze gezelligheid duurde van 5-9 uur. 

9 juni. Van 7-8uur hadden we gewapende excercitie. De stoters liepen patrouille. 
Het 2e peleton moest naar voren voor dekking van houthalers. Vanavond moest ik 
op wacht met J. Oostenrijk aan de brenpost Noord.  

10 juni Voor de middag hadden we bezoek van het NIWIN-muziekgezelschap ‘Les 
Gamins’, die ons enige genotvolle uren bezorgde. Het 1e peleton  ging voor dekking 
naar voren. 

11 juni. Van 7½-11½ uur moesten wij voor dekking naar voren. Keukenrantsoen 
20 Am en 30 Rokok sigaretten plus 2 doosjes lucifers.  

Van thuis ontving ik enige illustratiebladen. De laatste tijd kwamen er weer steeds 
meer malariapatiënten bij onze compie, zodat ons peleton maar tot de dienstdoende 
sterkte van 18 man kwam. 

Vanmiddag bestond er de gelegenheid om ons op te geven voor een 9mnd cursus 
voor opleiding tot hoofdagent politie, met mooie vooruitzichten, alles voor Indië. 

Niemand had hier enig animo voor. Om 3½uur gingen we naar de stad om de 
voetbalwedstrijd II-13 RI - II-6RI te zien, welke 6RI verloor met 6-3. Na in de 
Tijgerclub gegeten te hebben, gingen we naar de Orion waar de cowboyfilm  

‘Trail to Mexico’ draaide. 
12 juni. Vanmorgen handbalde onze compie tegen een B-elftal van de 6-Cie, wat 
eindigde met 2-2. Het 2e peleton liep patrouille. Vanmiddag ging ik slapen, omdat ik 

vanavond op wacht moest met J. Oostenrijk aan brenpost-Oost.  
13 juni. Het 1e peleton liep vanmorgen patrouille door de visvijvers. Om 2 uur 

gingen wij op wacht met L. Kwaspen aan post 3 op de Tjot. 
19 juni. Vannacht was het weer erg koud. Het 1e peleton liep vandaag  
Patrouille. Cantinerantsoen:180 Amerikaanse +120 inlandse sigaretten, 5 doosjes 

lucifers, 4 flessen bier, 1 tandenborstel, 1 doos schoenencrème, 3 st. waszeep, 1 st. 
toiletzeep, 1 reep chocolade, 1 pakje scheermesjes. Vanavond pingpongde wij tegen 

de Staf-Cie, wat wij verloren met 8-2. 
20 juni. Vandaag was het 9 maanden geleden, dat we hier in Karanganjar  
kwamen. De kampong Randoegaroet werd weer bevolkt. Van 10-2uur liepen 3 man 

van ons een patrouille in het achterterrein, terwijl vanavond de grote patrouille 
werd gelopen naar de perimeter en Gnobroek. Ik was van beide vrij, omdat ik extra 
nachtwachten had opgeknapt. 

21 juni. Het 1e peleton liep van 6-10 uur patrouille. De Stoters liepen later nog. Ik 
moest van 9½-1½uur de gevan-genen bewaken. Vanavond moest ons peleton op 

wacht, maar ik was vrij.  
22 juni. Zondag van 7-10½uur en 1-5 uur had ik wacht aan brenpost Oost aan de 
weg. De 1e Cie liep patrouille. In de cantine kregen een sjoelbak, die we vanavond 

inwijdden. 
23 juni. Vanmorgen om 2½uur moest ik mee op patrouille. We waren met 4 man. 
Langs de spoorweg gingen we naar Djrakak om langs de weg terug te keren. 
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Om 8 en 2 uur gingen enige jongens van ons patrouille met jongens van III-7RI. 
Vanmiddag gingen we naar de stad. In de Rex zagen we vanavond de prachtige film 
“Blood on the son" of  ‘Drakenklauwen’. Vanmiddag voetbalde het A-elftal tegen de 

1e cie en verloor met 4-0. 
24 juni Vanmorgen om 5 ½uur werd er een oefeningsaanval gedaan op ons kamp 
door II-13 RI, 1 RS en de Huzaren van Boreel. Daarom zaten wij tot 8 uur in 

alarmstelling. Vanavond moest ik op wacht aan brenpost-Oost op de Tjot met  
L. Kwaspen. 

25 juni. Van 2-6uur liepen de Stoters patrouille. We kregen vanmiddag een injectie. 
26 juni Wij hadden vanmorgen van 5-11uur patrouille. We volgden de route 
kapotte brug-demarcatielijn-Gnobroek-65½-27½-Bringin-Kamp Karanganjar. In het 

achterterrein werden patrouilles gelopen door III-7RI onder leiding van jongens ons. 
Het A-elftal voetbalde tegen de 2e Cie en verloor met met 3-2. Keukenrantsoen: 30 

Am. en 20 Rokok sigaretten. Vanavond pingpongden we tegen de O-Cie, wat we 
wonnen met 9-1. 
27 juni. Vanmorgen van 5-10 uur liep het 2e peleton patrouille, terwijl de  

Stoottroepen vanmiddag liepen. Vanmorgen moesten we onze dekens laten luchten. 
De laatste tijd gingen er steeds meer geruchten, zowel over demobi-lisatie als over 
de politieke en militaire toestanden, die steeds critieker zouden worden. Vanavond 

moest ik op wacht met J. van Bienen aan brenpost west aan de weg. 
28 juni Het 1e peleton liep een kleine patrouille in het achterterrein met  III-7RI.  

De gehele brigade werd geconsigneerd. We ontvingen soldij f 65, - waar meteen f 9, - 
werd afgehouden voor het cantine-rantsoen van deze maand.  
Vanmiddag bracht de Welfarecantinewagen een bezoek.  

29 juni. Zondag. Hoewel Prins Bernhard vandaag verjaarde, merkte wij hiervan 
niets. De Stoters liepen vanmorgen patrouille. Wij volleybalden enige partijtjes. 

Vanmiddag werd de consignatie weer opgeheven, zodat de verlofgangers nog naar de 
stad konden. Vanavond sjoelden we enige tijd in de cantine. 
30 juni. Het 2e peleton liep patrouille. Ons peleton moest vanavond opwacht, maar 

ik was vrij. 
 
1 juli 1947 Vandaag had ik wacht van7-10½ en1-5 uur aan brenpost Oost aan de 

weg. De Stoottroepen liepen patrouille. 
2 juli. Vandaag was het onze sportdag. Daar de auto eerst stuk was, konden we pas 

laat naar de stad waar we enige tijd gingen kijken naar de sportwedstrijden van III-
7 RI in het stadion. Vanmiddag waren we vrij. 1 RS liep patrouille. 
3 juli. Precies een jaar geleden stapte ik aan wal op Java. Alle legerwagens van ons 

bataljon moesten worden ingeleverd. Nu kregen we Amacab wagens. Het 2e peleton 
liep patrouille. Ik moest vanavond op wacht met C. van Dis aan brenpost-west op 

de Tjot. 
4 juli. Vannacht hadden nogal last van de regen. Het 1e peleton liep vanmorgen 
patrouille. Vanmiddag gingen we met verlof naar de stad. Eerst zagen we een film in 

de Tijgerclub, om 5½uur in Rex ‘De slag om Arnhem’ en om 8uur in Lux: ‘Tarzans 
avonturen in New York.’ 
5 juli. Vanmorgen liepen wij met 15 man patrouille van 2-6uur. Lopende tot de 

kapotte brug en dan vanaf de pasar werd de demarcatielijn geobserveerd. Hierna 
gingen we naar de 27½. Met de auto werden we opgehaald van de kapotte brug. In 

het achterterrein werden enige kleine patrouilles gelopen door jongens van ons met 
jongens van III-7RI. 
6 juli. Zondag De stoottroepen liepen vandaag patrouille. Vanavond was er een 

dansavond georganiseerd in de eetzaal. Het was een gezellige drukte. Na afloop 
moest ik op wacht met J. van Wijk aan brenpost oost aan de weg. 
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7 juli.  Vanmorgen trad voor ons op het NIWA-gezelschap van Max Tailleur met de 
drie ‘Noverlty Sisters’, Ze brachten ‘wie gaat mee over zee’. Dit programma was 
prachtig en er werd dan ook smakelijk gelachen. Het A-elftal voetbalde tegen de 4e 

Cie en verloor met 6-0. Het 1e peleton liep de patrouilles. 
8 juli. Vandaag werkten wij aan een nieuwe tent, na eerst hout voor een vloer uit 
het voorterrein gehaald te hebben. Voor de middag liepen de Stoters patrouille. 

Vanmiddag werd Dirk Polak van onze compie begraven, die gisteren was gestorven 
tengevolge van ziekte.  

 

 
                                 Begrafenis Dirk Polak, 8 juli 1947 
 

 
Militair kerkhof nieuw Tjandi Semarang 

 

Ik moest van 3-5uur op wacht in de observatie-toren, opdat de andere jongens naar 
de begrafenis konden. Vanavond ging ons peleton op wacht, maar ik was vrij. 
Keukenrantsoen: 50 Am en 50 Rokok sigaretten plus 2 doosjes lucifers. Dit was ook 

van de vorige week. 
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9 juli. Vanmorgen van 5-10½ uur liepen wij patrouille. We volgden de route pasar-
demarcatielijn-Gnobroek-65½ - 27½ en door het terrein via Bringin terug naar het 
kamp. Het was een zware tippel. 

10 juli. Vanmorgen had ik wacht van 7 – 1 uur aan brenpost-oost aan de weg. Het 
1e peleton liep patrouille. Vanmiddag werkten we verder aan onze tent. Vanavond 
zagen we in Orion de komische film: ‘Lost in a harem’. 

11 juli. Vannacht loopt 1 RS patrouille. Voor de middag hadden wij onze nieuwe 
tent klaar, zodat we er in gingen wonen. Ons peleton moest anders op patrouille, 

maar door onvoorziene onbekende omstandigheden ging dit niet door. Om 3½ uur 
gingen we naar kampioens-voetbalwedstrijd van ons bataljon tussen de 2e en de 4e 
Cie, wat de 4e Cie onverdiend won met 1-0. 

12 juli. Vannacht van 11-4 uur liep het 2e peleton patrouille door de visvijvers. 
Vanavond moest ik op wacht met W. de Klerk aan de brenpost-oost op de tjot. 

13 juli. Zondag. De afgelopen nacht liep het 1e peleton patrouille van 9-3uur, 
terwijl de 1e Cie vanmorgen dit karweitje opknapte. 
Vanmiddag gingen we naar het stadion, waar de kampioens-voetbalwedstrijd II-13 

RI tegen 1 RS werd gespeeld. Eerstgenoemde won verdiend in een mooie wedstrijd 
met 3-1. Vanavond gingen we naar de Lux waar de film ‘A Yank in the 
R.A.F.’draaide. 

14 juli. Van ons peleton gingen maar 6 man op patrouille. 1 RS liep vanmiddag 
patrouille in het voorterrein. Wij gingen vanmiddag vissen in de visvijvers. 

15 juli. Het 2e peleton liep vanmiddag patrouille. Ons peleton moest vanavond op 
wacht, maar ik was vrij. 
16 juli. Vannacht liep 1 RS patrouille. Ik had wacht van 7-1uur aan post west aan 

de weg. Vanavond was de filmwagen in ons kampement met de film ‘Contra-bande’. 
17 juli. Vanmorgen werd in het achter-terrein een kleine patrouille gelopen met III-

7RI. Vanmiddag van 1-7uur liepen wij de grote patrouille. Paardepad-73-Bringin-
Kalokangoen-Gondoris-Selamkrep-Djomblam-Kalikangoen-Randoegaroet-kamp. 
Keukenrantsoen: 50 Rokok sigaretten en 2 doosjes lucifers 

18 juli. Vanmorgen sprak voor ons majoor Brox van de L.V.D. over de toestand voor 
en na de overeenkomst van Linggadjati. Zijn lezing was buitengewoon interessant. 
Vanavond moest ik op wacht met J. van Esschots aan de Vickerpost op de tjot. Het 

2e peleton liep vanavond van 4-8uur patrouille. In verband met de precaire toestand 
werden met ingang van vanavond alle troepen geconsigneerd. 

19 juli. Het 1e peleton liep vanmorgen patrouille. Vanmiddag moesten wij nog wat 
versterkingen maken op en rond onze tjot, dat er een vijandelijke aanval werd 
verwacht. Dit was in verband met hun heilige maand, die nu was begonnen. 

Volgens berichten werd er door de grote mogendheden Amerika, Engeland, 
Australie en China een nota aangeboden aan de Repoebliek, waarin deze werd 

opgewekt, samen te gaan werken met de Nederlanders.  
20 juli. Precies 10 maanden zaten we vandaag op Karanganjar. Daar het zondag 
was, waren wij vrij van patrouille. Vanmiddag kwam er order, dat de zgn. kapotte 

brug te Mangkangwetan bewaakt moest worden. Hiervoor werden de 1e en 3e sectie 
aangewezen. Wij moesten pionieren, n.l. stelling maken en prikkeldraad leggen rond 
de brug. Ik viel hierbij uit wegens licht malaria. Het werk moest gebeuren tijden 

hevige regenval. De toestand bleek erg spannend te zijn  
geworden. In het kamp kregen we er enige mitrailleurs bij. De andere jongens 

ontvingen reeds hun cantinerantsoen, maar ik niet, omdat ik van de hospik in bed 
moest blijven. Vanavond kreeg iedere militair een dagorder van de Lt. Gen. Spoor 
met de volgende inhoud…….(zie bladzijde 38). Algemeen verwachtten we, dat de 

Nederlandse troepen spoedig tot een politioneel optreden over zouden gaan. 
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21 juli. Het 2e peleton moest vanmorgen op patrouille. Ook de 3-inch mortieren 
gingen naar voren. Cantinerantsoen: 160 Crest- en 140 midway-sigaretten, 5 
doosjes lucifers, 2 fles bier, 1 tube scheercrème, 1 pakje scheermesjes, 1 doosje 

tandpoeder, 1 st. toiletzeep en 3 st. waszeep. Van 11-12 uur moest ik de gevangenis 
bewaken. Vanmorgen vroeg werd er een grote aanval begonnen ten Zuiden van de 
stad. Hieraan namen deel 1 RS, II-13 RI, II-7 R.I., tanks, escort-cars, 

verbandplaats, genie, A.A.T., artillerie en vliegtuigen.  
De Ned. Troepen drongen tot voorbij Oengaran en hadden slechts 2 gewonden. 

Overal sloeg de vijand op de vlucht. Er werden wel veel mijnenvelden velden 
aangetroffen. De berichten bleven eerst nog erg verward. In ons gebied bleef alles 
rustig. Wel bleef waakzaamheid nu dubbel geboden. Vanavond moest ons gehele 

peleton op wacht, waarvan onze sectie naar de brug. 
 (Hier zit in het dagboek het Wapenbroeder pamflet). 

 
22 juni. De afgelopen nacht waren er geen bijzonderheden, alleen last van 
muskieten. Verder gingen de apen en wilde varkens nog al te keer. Het 1e peleton 

liep vanmorgen patrouille. Wij doodden vandaag onze wachttijd hoofdzakelijk met 
vissen in de kali. Van slapen kwam, zowel vannacht als vandaag heel weinig.  
Vanmiddag voelde ik mij nog heel erg beroerd, vermoedelijk van het eten. Vanavond 

om 5 uur werden we afgelost door het 2e peleton. Volgens binnen gekomen 
geruchten waren Toetang en Salatiga door onze troepen bezet. Alles verliep 

buitengewoon vlot. 
 
23 juli. Vanmorgen van 5-8 uur liepen 20 man van ons peleton patrouille. 

Vanavond van 4-7uur gingen we weer met 20 man op patrouille. We gingen vlak 
voor de demarcatielijn liggen observeren. We zagen geen mens, maar wel rookte het 

erg in Manghangkoelon en hoorden we huizen instorten. Vanavond werd door de 
radio officieel bekend gemaakt, dat de plaatsen Oengaran, Ambarawa en Salatiga, 
ten zuiden van Semarang, door de Nederlandse troepen zijn bezet. 
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24 juli. Vanmorgen liep het 2e peleton patrouille. Keukenrantsoen: 50 Cresta 
sigaretten. Voor de middag moesten we demobilisatie-vragen beantwoorden. Na de 
middag voelde ik me weer erg beroerd en moest overgeven. De hospik stuurde me 

meteen naar het brigadeziekenhuis in Semarang. Hier lagen reeds meer jongens van 
onze compagnie. Onze comp.staf moest alles inpakken en de plunjezakken e.d. 
moesten gemerkt worden. Misschien tekenen van een spoedig optrekken.  

25 juli. Nadat een bloedpreparaat van mij was genomen, bleek het dat ik malaria 
had. Toch had ik nu niet zoveel koorts meer en gevoelde me zodoende iets beter. Op 

de zaal, waar ik lag, lagen alleen jongens van II-6 R.I. en van II-7 RI. De 
verstandhouding was best. Ik had nog maar weinig eetlust.  
26 juli. Ook vandaag had ik nog weinig trek aan eten. Volgens geruchten, zou er nu 

ook ten Oosten van de stad een aanval ingezet zijn.  
27 juli. Vandaag voelde ik me veel beter. Ook had ik weer enige eetlust. 

28 juli. Onze comp.cdt, bracht ons vanmorgen even een bezoek. Hij vertelde o.a. 
dat er enorm veel vluchtelingen uit Republikeins gebied door ons kamp trokken. 
Later werd nog verteld, dat onze compie op Karanganjar afgelost zou zijn. In de 

krant stonden nu ook meer berichten over de militaire toestand. Ten zuiden van 
Semarang werd niet verder getrokken dan Ambarawa-Salatiga, met enige 
voorposten tot ± 12 km voor deze plaatsen. De bevolking was overal erg verheugd. 

De meeste Chinezen waren echter door de TNI meegevoerd, terwijl hun huizen in de 
as waren gelegd. Dit was de verschroeide-aarde politiek. 

29 juli. Ik voelde me vandaag vrij goed. Volgens geruchten was onze compie afgelost 
door III-7 RI en hadden ze een actie naar Kendal gevoerd. Vanavond zouden ze in de 
stad teruggekeerd zijn. 

30 juli. Vandaag voelde ik me weer vrij goed. Onze compie lag nu in de achterste 
helft van de Tijgervilla. Ze hadden enige acties gevoerd in westelijke richting. 

Vanmorgen wierp een rep. Vliegtuig 2 bommen op Semarang waarvan er één 
ontplofte en aan enige Indonesiërs het leven kostte. 
31 juli. Vanmorgen nam de hospik een bloedpreparaat van mij. Wij ontvingen soldij 

f 58,77 waar f 6,63 af was gehouden voor het cantine-rantsoen van deze maand. In 
de stad arriveerden nieuwe troepen. 
 

1 aug. 1947 Vanmorgen werd opnieuw een bloedpreparaat van mij genomen, 
omdat die van gister mislukt was. Vanmorgen moest ons bataljon, 6 RI, opladen en 

gingen ze naar Kendal. 
2 aug. Vanmorgen werd ik uit de ziekenzaal ontslagen en overgeplaatst naar de 
subsistentencompgnie van de T-brigade, welke gelegerd was in het cultuurgebouw 

aan de Herestraat. Hier was het echter een grote rotzooi; omdat er jongens lagen 
van allemaal verschillende onderdelen. Mijn uitrusting was met de compie naar 

voren gegaan, zodat ik anders niets had, dan de kleren die ik droeg. Zelfs moest ik 
op de vloer gaan slapen. Vanavond ging ik naar de “ Orion” waar de film “ De 
madonna van de 7 manen” draaide.  

3 aug. Zondag. Daar we niks geen bezigheid hadden doolden we maar wat door de 
stad. Ik had geprobeerd met een convooi mee te liften naar Kendal, maar daar ik 
geen ontslagbewijs had, gelukte dit niet. Vanavond zag ik de film “ De vijf broers”. 

4 aug. Weer door de stad gedoold. Ook nog geprobeerd om terug te komen naar de 
compie, maar dit gelukte niet. Volgens de krant zou vanavond om 12 uur een 

wapenstilstandsverdrag ingaan. 
5 aug. Nog steeds wilde men ons bij de sub-cie niet loslaten om terug te keren naar 
ons onderdeel. Ik hoorde dat 6 RI mee op gerukt in westelijke richting, waarbij ze 

contact maakten met de W-Brigade bij Soebah, een plaatsje in de buurt van 
Pekagolan. Hierna keerden ze terug naar Semarang en gingen meteen door naar 
Salatiga.  
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6 aug. Vanavond naar de Lux geweest, waar de film ‘Babes on Broadway’ draaide.  
7 aug. We sjouwden er weer achter aan om weg te komen, maar zonder succes. 
Vanavond moest ik mee op wacht voor 12 uur bij de basis commandogebouw. 

8 aug. Vanochtend om 6 uur zat de wacht er op. We ontvingen keukenrantsoen: 50 
Cresta sigaretten en twee doosjes lucifers. We kregen het vandaag zo ver, dat ons 
beloofd werd, morgen te kunnen vertrekken. 

9 aug. Eerst ons vertrek vanmorgen weer afgelast, maar om 8½uur konden we nog 
met een ander convooi mee. Op Tjandi geraakte onze auto kapot. Met een vertraging 

van 2 uur vertrokken we over de slechte weg naar Salatiga. Van hier gingen we met 
een andere auto naar Bringin, ± 15 km ten N.O. van Salatiga, waar onze compie lag. 
Ons peleton lag op en rond het station.  

Ik was blij dat ik eindelijk eens weer in de troep terug was.  
10 aug. Zondag Het viel me op, dat de meeste bevolking uit Bringin was 

weggetrokken. Ik ontving nog 64 Engelse sigaretten. Van 2-5uur liep onze sectie 
patrouille, maar ze zagen niets bijzonders.  
Ik stond van 12-6uur op wacht. 

11 aug. We hadden hier maar heel weinig last van muskieten. Vanmiddag moesten 
we met onze sectie eten brengen naar jongens van onze compie, die mee op actie 
waren. De bedoeling was een stel brandstichters op te ruimen maar er werden maar 

weinige gevonden. De omgeving, waar we doorkwamen was prachtig.  
Vanavond had ik wacht met P. Voogt van 6-10uur. 

12 aug. Vanmorgen van 7½-9uur had ik weer wacht. De 1e sectie moest naar 
Salatiga, waar onze voormalige peleton-cdt, Vaandrig Warmer, die inmiddels 2e 
luitenant was geworden, werd beëdigd. Vanmiddag werd een gevangene binnen 

gebracht die zich uit gaf voor de Prins van foto. Hij werd met de nodige eer 
behandeld en weer op vrije voeten gesteld.  

13 aug. Van 7-11uur hadden wij met onze sectie een patrouille door zwaar terrein 
in Z.O. richting. De kampong-bevolking was eerst erg bang, maar dit werd al gauw 
beter. We zagen geen vijanden.  

We ontvingen nog 64 sigaretten.  
14 aug. Vandaag verhuisden we met het 2e peleton en de compies-staf naar een 
mooi groot gebouw bij de cacao-kapok-koffie en rubberfabriek Getas, enige 

kilometers buiten Bringin, terwijl het 1e peleton op het station kwam te liggen. 
Vanavond moesten wij met 4 man voor 24 uur op wacht bij de brug naar Bringin. 

15 aug. Deze wacht viel ons erg lang. We ruiden nog wat brood voor eieren, die we 
zelf kookten, Om 5 uur werden we afgelost. Toen we in ons gebouw aankwamen, 
bleek ons, dat er reeds een cantine was ingericht. 

16 aug. Van 6½ -10 uur hadden we een patrouille door de naburige kampongs. De 
bevolking nam eerst de vlucht, maar toen ze zagen dat we geen kwade bedoelingen 

hadden, kwamen ze gauw terug. We zagen gedurende de gehele patrouille geen 
vijanden.  
17 aug. Zondag Na vanmorgen enige brieven te hebben geschreven, werd ik 

plotseling onwel en ging gauw naar mijn tempatje. De hospik gaf me enige  
kinine pillen. Nadat ik gebraakt had, knapte ik weer iets op. Cantine rantsoen: 140 
zippers, 80 Cresta en 80 midway sigaretten, 1 doosje lucifers, 1 scheermesje,  

1 reepje chocolade en 2 st. toiletzeep, waar we f 3,80 voor moesten betalen.  
18 aug. Vannacht van 11-4 uur was er een hinderlaag. Vandaag werd er nog een 

actie gevoerd in de buurt. De groep, warbij ik behoor, moest vanavond op wacht, 
uitgezonderd mijn persoon, daar ik me nog niet weer helemaal fit gevoelde.  
19 aug. Vandaag gevoelde ik mij weer iets beter. 

20 aug. Vanmorgen kreeg de carrier-patrouille een weinig karabijn-vuur, wat werd 
beantwoord. 
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21 aug. Vanmorgen we zijn een tijdje wezen voetballen op het veldje bij de fabriek. 
Het 1e peleton kwam vandaag ook weer bij ons liggen, zodat nu de gehele compie 
weer bij elkaar lag.  

22 aug. Vijftien man van ons peleton lagen vannacht in hinderlaag van 12½-4 uur. 
Soms voetbalden we vandaag een beetje.  
Keukenrantsoen: 28 midway sigaretten en 1 doosje lucifers.  

23 aug. Vandaag waren we vrij omdat ons peleton vanavond op wacht moest.  
24 aug. Het 1e peleton liep patrouille en kreeg contact met prima geklede en 

bewapende bruine mannen. Ze maakten verliezen. Later bleek, dat dit een patrouille 
van de L.O.C. was geweest. Men had verzuimd dit door te geven.  
25 aug. Een gedeelte van ons peleton liep patrouille van 11-2 uur. Vandaag kwam 

er order, dat we alles in moesten pakken, omdat morgenochtend de politionele actie 
hervat zou worden. Later werd het weer afgelast.  

26 aug. Vanmorgen gingen we met 3 man naar de pasar in Bringin, waar we eieren 
kochten. De bevolking was helemaal niet bang meer. Vanavond moest ons peleton 
op wacht, uitgezonderd onze sectie. 

27 aug. Keukenrantsoen: 22 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers. 
Vanmiddag kochten we met onze sectie een bok die we slachtten, kookten en 
braadden, waarna we hem vanavond lekker opaten. 

28 aug. We ontvingen soldij f 65,40. Van 7-11 uur liepen we patrouille, waarbij we 
niets bijzonders waarnamen. 

29 aug. Vandaag waren we vrij. De laatste dagen kochten we met onze sectie steeds 
fruit voor 25 ct per dag. Dan hadden we 8 bananen en 3 sawo’s, Vanavond moesten 
we met 4 man voor 24 uur op wacht aan de brug. 

30 aug. Deze wacht verliep vannacht en vandaag normaal. 
31 aug. Zondag. Een gedeelte van ons peleton had vanmorgen patrouille met de 

carrier. Vanavond van 5-9 uur herhaalde zich nog eens.  
Keukenrantsoen: 28 Zipper en 20 Cresta sigaretten plus 1 doosje lucifers.  
 

1 sept. 1947 Vandaag voelde ik mij weer niet erg lekker. De hospik nam een 
bloedpreparaat. Ons peleton moest vanavond op wacht, maar ik was nog vrij. 
2 sept. De 5 ½-13½ uur had onze compie met de 2e compie een actie in oostelijke 

richting. Ik hoefde niet mee. Ze zagen niets bijzonders. De bevolking daar had nog 
nooit van ‘ tentara” gehoord. De 1e compie nam de wacht bij ons over.  

3 sept. Enige jongens van ons peleton gingen op carrierpatrouille. Wij gingen met 
een paar man naar Salatiga, waar lt. Kol. Ds. Koningsbergen een  
Interessante lezing hield over zijn verblijf in Holland.  

Keukenrantsoen: 22 zipper sigaretten. 
4 sept. Vanavond moest peleton op wacht.  

5 sept. Met 6 man hadden wij de afgelopen nacht wacht aan het station Bringin. 
Vandaag had ik bivakwacht van 1½-3 ¼ uur. Wij aten eens weer een bokje. 
Keukenrantsoen: 22 zipper sigaretten en 1 doosje lucifers.  

6 sept. Om 6 uur gingen wij op patrouille met de carriers. Soms moesten we lopen 
en dan reden we eens weer. Voor de carrier was het moeilijk terrein. Om 1 uur 
waren we terug in ons bivak, zonder iets vijandigs gezien te hebben. 

7 sept. Het regende vandaag de gehele dag.  
Vanavond moest ons peleton op wacht.  

8 sept. Vannacht hadden wij weer wacht aan het station Bringin. Vandaag had ik 
nog bivak-wacht van 3.15 – 5 uur. Het 1e en 2e peleton namen deel aan een actie, 
waarbij zij geen contact kregen met de vijand. Wel hadden ze nog last van mijnen, 

waar o.a. een carrier op liep, wat 4 lichtgewonden kostte. 
9 sept. Ons peleton was aan de beurt om op patrouille te gaan, maar we waren vrij. 
Keukenrantsoen: 10 Zipper sigaretten en 1 d. lucifers. 
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10 sept. Vanavond moest ons peleton op wacht, maar ik was vrij. 
11 sept. Keukenrantsoen: 12 Zipper sigaretten 
12 sept. Met 10 man hadden wij carrier-patrouille in oostelijke richting. We zagen 

geen enkele vijand. Keuken-rantsoen: 14 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers. 
13 sept. Keukenrantsoen: 14 zipper sigaretten. Vanavond moest ons peleton op 
wacht.  

14 sept. Ik had vannacht bivakwacht van6.15-7.30uur en 10-2uur. Vanmiddag 
voetbalde het compies B-elftal tegen de Brigadewerkplaats in Salatiga, wat de onzen 

verloren met 5-0. 
15 sept. Vanavond, 6 ½-11½ uur lagen we met 15 man in hinderlaag, waarbij zich 
geen bijzonderheden voordeden. 

16 sept. Ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin op 31 aug. ontvingen 
wij nog B.A.T. sigaretten en 3 reepjes chocolade. Keukenrantsoen: 22 Zipper 

sigaretten en 1 doosje lucifers.  
Vanavond moest ons peleton op wacht.  
17 sept. Ik had vannacht wacht aan het station Bringin. Vandaag Bivakwacht van 

10-11.45.uur  Vanmiddag trad voor ons op de goochelaar en telepaat Jonglista. Hij 
bracht enige uren vol spanning. Ik kreeg weer een koortsaanval en moest braken.  
18 sept. Vandaag werd door ons peleton 2 patrouilles gelopen, waar ik vrij van was. 

Onze divisie cdt.Generaal majoor de Waal bracht vanmiddag een bezoek aan ons 
bivak. 

19 sept. Keukenrantsoen: 28 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers. Ons peleton 
moest vanavond op wacht.  
Ik was echter vrij. 

20 sept. Het A-elftal verloor van de stafcie met 2-0.  
21 sept. Zondag. Van 6-11 en van 7-2 uur werden er patrouilles gelopen door ons 

peleton. Hiervan was ik vrij. Vanavond moest ik mee met 2 carriers en een jeep naar 
Bringin en Kokodalem, waar de vijand geïnfiltreerd zou zijn. We vonden slechts één 
man. Tegen middernacht keerden we terug. 

22 sept. Vanavond moest ons peleton op wacht.  
23 sept. Vannacht had ik wacht van 6.40-8.20 uur en vanmorgen van 2-6uur. We 
voetbalden vandaag onder elkaar op het terreintje bij de fabriek.  

Keukenrantsoen: 22 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers. 
24 sept. Vandaag verhuisden we naar de meer N.O. liggende kampong Wiroch. Met 

het 1e en 3e peleton en de comp.staf. Het 2e peleton kwam enige kilometers verderop 
te liggen. Onze legerplaats waren enige ongeriefelijk kamponghuizen. 
25 sept. Vanmorgen hadden een zware patrouille van 6-12 uur. We liepen ruim 20 

kilometer, maar zagen geen enkele vijand. Ik kocht 5 pakjes sigaretten voor f10,-. 
26 sept. Vanmorgen moesten we stellingen maken.  

Keukenrantsoen: 28 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers.  
27 sept. Door ons peleton werden vandaag 2 patrouilles gelopen en gereden met de 
carriers.  

28 sept. Vanmorgen had ik wacht van 2-6 uur en vanmiddag van 2-5uur. 
Vanmiddag hield de internationale voetbalscheidsrechter Broekman, uitgezonden 
door de Niwin, een lezing over de voetbalsport in Holland.  

Cantinerantsoen: 300 sigaretten,1 doosje lucifers,1 staaf waszeep, 2 st. toiletzeep,1 
tube tandpasta, en st. scheerzeep voor f5, -.Ook konden we nog 5 fl. bier krijgen, 

maar die nam ik niet.  
29 sept. Van 7-3 uur liepen we met 6 man patrouille ten oosten van Bringin. We 
legden weer ruim 20 km af zonder een vijand te zien. We ontvingen soldij f 65, -. De 

jongens van het originele 6 RI moesten vandaag hun demobilisatieformulier 
invullen. Keukenrantsoen 22 sigaretten + 1 doosje lucifers. De oude wacht moest 
vanavond in hinderlaag bij Getas.  
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1 oct. 1947. Vanmorgen van 6-10 uur werd er patrouille gelopen door 3 man van 
ons peleton. De wacht voor vanavond, waar ik ook bij was, moest de gehele dag in 
reserve klaar staan voor een actie. Gisteravond had ik wacht van 5-9 uur en 

vannacht van 12-3 uur. Van Joh. Haarmans ontving ik een pakketje rokerij. 
3 oct. Met 9 man hadden we patrouille van 6 – 13 ½ uur in Oostelijke richting. We 
werden een eind met de carriers weggebracht. Een passage ingesteld door de 

B.P.R.I., werd gesloten. In de verte hoorden we mortierinslagen. Wanneer deze voor 
ons bestemd waren, vielen ze wel heel ver mis. We vonden papieren waarin de 

bevolking werd opgehitst, de blanken te vermoorden, waarvoor ze dan 1000rep. 
Roepiah zouden ontvangen.  
Keukenrantsoen 28 sigaretten en 1 doosje lucifers. 

4 oct. Ons peleton had wacht, maar ik was vrij. 
5 oct. Zondag. Ons peleton moest vandaag 5 kleine patrouilles lopen, elk 3 a 4 

man sterk. Ik was hiervan vrij, omdat ik vanavond op wacht moest. Vanmiddag 
sprak voor ons een kapitein van de sociale dienst over de toekomstmogelijkheden 
voor jongens, die in Indië wilden demobiliseren. 

6 oct. De afgelopen nacht had ik wacht van 6-6 uur met T. Olthof. Vandaag 
bestelde ik een pakket voor thuis, inhoudende: 100 staaf waszeep, 2 ½ kg koffie, 2 
kg. Thee en 15 liter rijst voor de prijs van ± f 80, -  

7 oct. Vanochtend ging ik op ziekenrapport in Salatiga. De nagel van mijn teen 
groeide in het vlees welke werd losgesneden. Van 11-6 uur moest ik mee op 

carrierpatrouille, we moesten nog ± 1 uur lopen. Vanmiddag bracht de 
cantinewagen ons een bezoek. Ons peleton moest vanavond de wacht leveren, 
terwijl de rest patrouille had.  

8 oct. De nachtpatrouille ging niet door, omdat het 1e peleton vandaag weer terug 
naar Getas. Vandaag erg er patrouille gereden met de jeep. Vanmorgen was hier de 

radio-auto van de Indonesische voorlichtingsdienst. De bevolking werd 
toegesproken en voorgelicht. Wij konden de rede niet volgen, daar deze in de Laag-
Javaanse taal werd gesproken.  

Keukenrantsoen: 60 Zipper sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
9 oct. Door het Rode Kruis werd in onze omgeving kleding uitgedeeld aan de 
bevolking.  

10 oct. Van 10-4 uur werd er door 6 man patrouille gelopen.  
Van de assistent-Wedana van Bringin kregen we 5 paardjes bij ons peleton. 

11 oct. De gelegenheid om een pakket ( zie 6 oct) te verzenden ging niet door, daar 
dit een zwendelpartij bleek te zijn. Vanavond gingen we naar Getas, waar de 
filmwagen met de spionagefilm ‘ Twee duizend vrouwen’ vertoonde.  

12 oct. Zondag Vanmorgen van 5-12uur had een gedeelte van ons  
Peleton-patrouille. Eigenlijk hadden ze gisteravond om 6 uur al moeten starten. 

13 oct. Gisteravond van 9-12, vanmorgen van 3-6uur en vanmiddag van 2-5 uur 
had ik wacht. Vanmorgen zou een peleton van onze compie deelnemen aan een 
actie, maar de C.C. kreeg het voor elkaar, dat dit niet doorging.  

Vanavond gingen we naar Salatiga, waar het NIWIN-cabaret-gezelschap  
‘ de Vliegende Hollander’ optrad.  
14 oct. Met 17 man van de 3 peleton hadden we patrouille vanaf ons kamp naar de 

4e compie die 15 km ten Z.o. van Salatiga lag. We vertrokken vanmorgen om 3 uur 
en kwamen daar aan om 12 uur, na een zware tocht. Met de auto gingen we terug 

naar Wiroch.  
15 oct. Vanmorgen om 6½ uur gingen we met ± een peletonsterkte naar de 4e cie, 
waar we in reserve moesten liggen voor een actie, die daar werd gevoerd. Wij 

hoefden niet uit te rukken. Om 1 uur vertrokken wij weer, na eerst een glas 
moccakoffie en 10 sigaretten van de cantinewagen te hebben ontvangen. 
Keukenrantsoen: 50 Zipper sigaretten en 1 doosje lucifers.  
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16 oct. Gisteravond had ik wacht van 8½-12 uur en vanmorgen van 3-9 uur. 
Vanavond vertrokken er van ieder peleton 7 man naar de 1e cie om daar te slapen 
en morgen deel te nemen aan een actie bij de 2e cie bij Reksosari. 

17 oct. Vanavond om 6 uur kwamen de jongens van de actie doodmoe terug. Ze 
hadden slechts weinig tegenstand ondervonden. 
18 oct. Gisteravond had ik wacht van 5- 8½, vanmorgen van 12.-3 en 8.45 -11.30 

uur. Van 10-2 uur werd er door 5 man een patrouille gelopen.  
19 oct. Zondag Vanmiddag van 12½-3uur hadden we met 5 man patrouille. 

Gedeeltelijk reden we met carriers. 
20 oct. Van 7-12uur werd er een patrouille gelopen. Het 1e peleton keerde terug 
van Getas. 

21 oct. Vanavond moesten we met 4 man naar Getas om als bewaking op de 
fabriek te slapen.  

22 oct. Vanmorgen moesten we Rode Kruis zusters ophalen van Toentang. In de 
buurt van ons bivak verzorgden zij de bevolking. Om 8 uur vertrok er een 2-daagse 
patrouille met 15 man van ons peleton. Ook gingen enige pakpaardjes mee. 

23 oct. Vanmiddag 2uur kwam de patrouille terug. De cantinewagen vereerde ons 
met een bezoek. Keukenrantsoen:50 Zipper sigaretten. Vannacht moesten wij met 6 
man op wacht bij het 2e peleton in Tempoeran, daar deze jongens op actie moesten.  

24 oct Vanmiddag van 1-6 uur hadden met 5 man patrouille.  
25 oct. Vanmorgen we bezoek van onze bat.cdt., de lt. Kol. Van Welzenes, die 

afscheid kwam nemen, wegens zijn overplaatsing. Om 10 uur gingen we naar 
Salatiga, waar het cabaretgezelschap ‘ Lach even’ optrad. Er werd patrouille gelopen 
van 10-5uur 

26 oct. Vanmiddag om 4 uur moesten er 15 man naar de 4e cie in Dadapajam. Om 
daar te slapen.  

27 oct. Vanmorgen moesten daar deelnemen aan de patrouille. Om drie uur waren 
ze hier terug. Vannacht sliep ik op de fabriek in Getas.  
28 oct. Vanmiddag om 4 uur vertrokken we met 27 man van de compie naar I-II-7 

RI, gelegen op de zgn koffiepot, ± 15 km achter Ambarawa. Na een moeilijke 
autotocht door een prachtige omgeving kwamen we hier aan. We konden daar gaan 
slapen.  

29 oct. Vanmorgen om 3 ½ uur moesten als dekkingspeleton met de 3 inch 
mortieren naar voren. Er werd een actie gevoerd door de 5 compies in de richting 

van Magelang. De gehele dag regende het. Daar we nog al hoog zaten, was het 
tamelijk koud. Om 2 uur waren we daar terug in het kamp. Hier bleken droge 
kleren voor ons te zijn gebracht, welke we vlug aanschoten. We kregen nog 10 actie-

sigaretten van de cantinewagen. Om 5 uur waren we terug in ons bivak in Wiroeh, 
waar warm eten ons wachtte: nasi-goreng! Keukenrantsoen: 50 zipper sigaretten en 

2 doosjes lucifers.  
30 oct. Nu mochten we alleen maar postbladen meer gebruiken voor de brieven 
naar Holland. Dus kregen we 20 stuks voor 50 cent. Schreef men gewone brieven 

met enveloppen, dan moest daar veel port voor worden betaald. We ontvingen soldij 
f 65, - Onze compie moest met ingang van vanavond voor 3 dagen de wacht leveren 
bij de 1e cie, daar deze compie op actie moest.  

31 oct. Vanavond moest ik mee naar de 1e Cie gelegerd aan de Solose weg bij 
Salatiga.  

 
1 nov.1947. We zaten vannacht en vandaag met 5 man als bewaking bij een brug. 
We kochten eieren die we bakten, en smakelijk oppeuzelden. Het was een mooi 

postje, zolang het niet regende. Cantinerantsoen: 150 midway-sigaretten, 
½ pakje shagtabak, ½pakje rooktabak, 1 p. vloei, doosjes lucifers, 3 repen 
chocolade, 1 tube tandpasta, 1 doos schoensmeer en 2 st. toiletzeep voor f 3,80.  

44 



2 nov. Zondag Vanmiddag was een carrierpatrouille waar maar 1 man van ons 
peleton mee hoefde.  
3 nov. We waren vandaag vrij, uitgezonderd de wacht. Vanmiddag hadden we appèl  

om pillen te slikken. 
4 nov. We moesten f 3,50 betalen. Met sint Nicolaas zou er een pakketje thuis 
worden bezorgd. Het geld, dat te kort was, werd bijeen gebracht door de burgerij uit 

dankbaarheid aan de militairen. 
5 nov. Gisteravond was 6-10 en vanmorgen van 6-10 uur had ik wacht. 5 man 

hadden patrouille en 4 man moesten showrijden met de scoutcars. 
Keukenrantsoen 50 midway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond kwam het 
bericht, dat voor iedere man of carrier, die op een vijandelijke mijn loopt, een rep. 

Stad of hoofdkwartier gebombardeerd zou worden. 
6 nov. Nabij  Toentang werd een patrouille gelopen door vrij zwaar terrein. 

7 nov. Vanmorgen van 7-1uur was er een patrouille, terwijl wij met 5 man 
vanmiddag van 12-6uur en patrouille liepen. 
8 nov. Vandaag mocht ik met één dag verlof naar Semarang, maar ik ging niet.  

Er werden enige kleine patrouille gelopen. Wij konden ons opgeven voor de Militaire 
luchtvaart, wat ik niet deed.  
9 nov. Zondag. Er werden weer enige patrouilles gelopen. Hoewel zondag, was er 

weer geen prot. Kerkdienst.  
10 nov. Vandaag gebeurde er niets bijzonders.  

11 nov. Vanmorgen om 1½uur hadden we reeds reveille. Met een volledig peleton, 
samengesteld uit het 1e en 3e peleton moesten we deelnemen aan een actie ten Z.O. 
van Reksosari. Ook namen deel de 1e Cie, een peleton van de 4e cie, een peleton van 

1 RI met 3 inch mortieren, gevechtswagenbemanningen, stafwacht en de artillerie 
plus de Snip. We maakten een grote rondgang in Z.O. richting. We ondervonden 

slechts weinig tegenstand. Enige wapens werden buit gemaakt. De vijand leed 
verliezen aan doden en gevangenen. Veelal waren de bruggen opgeblazen en tank-
vallen in de wegen aangebracht. Het was een buitengewoon zwaar terrein. 

Verschillende kampongs werden gezuiverd. Op sommige huizen stond geschreven in 
goed Hollands: ‘Hollanders hebt uw leven lief en keert voor de winter terug naar uw  
ouders, vrouwen en kinderen’. Ook lazen we veel schampwoorden, die sloegen op 

Holland en het Koninklijk huis. Na afloop van de actie ontvingen we 10 actie-
sigaretten en een glas moccakoffie. Vooral dat laatste viel er goed in, omdat we dus 

doornat waren. Om 5 uur waren in ons bivak terug. Een gedeelte van onze compie 
had de wacht bij de 1e cie overgenomen gedurende 36 uur. Van het comité 
Biemann-Indie ontving ik een aardig leesboek en van thuis een mooi pakketje voor 

mijn a.s. verjaardag.  
12 nov. Keukenrantsoen: 50 zipper sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond had 

ik wacht van 6-10 uur.  
13 nov. Vanmorgen van 6-10 uur had ik weer wacht. De brigade-cdt, kol. De 
Langen, bracht een kort inspectiebezoek aan ons bivak. 

14 nov Vandaag werden er enige kleine patrouilles gelopen. 
15 nov. Als gewoonlijk werd er weer gepatrouilleerd in de omgeving. Van de fourier 
ontving ik een paar nieuwe schoenen. Vandaag leverde ik een verzoekschrift in voor 

verlof naar Bandoeng teneinde mijn broer Riekert te kunnen bezoeken.  
16 nov. Zondag Van 10-4 uur liepen we patrouille met 4 man. Ook werden er nog 

enige andere patrouilles gelopen.  
17 nov. Vandaag vertrok er een peleton, geformeerd uit de compie naar Ambarawa 
om daar deel te nemen aan een actie. Ik was er niet bij. 

18 nov. Met drie man moesten we voor beveiliging met de trein mee naar Bringin. 
Het spoorwegpersoneel moest in die buurt de rails herstellen. Er werd vandaag één 
patrouille gelopen.  
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19 nov. Vanmiddag om 2 uur keerden de actie-jongens terug. Ze hadden goed 
geslaagde, maar zware dagen gehad. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en  
1 doosje lucifers. 

20 nov. Vandaag werden twee patrouilles gelopen. Vanavond van 4-11 uur was er 
nog een spoedpatrouille. Deze kwam terug met 7 gevangenen.  
21 nov. Vannacht van 10-2 en vandaag van 10-2 uur had ik wacht. Er was één 

patrouille. Het 2e peleton verhuisde van Tempoeran naar Reksosarie (2eCie), terwijl 
een peleton van de 2e Cie op Tempoeran werd gelegerd.  

22 nov. Vandaag verhuisden wij naar Reksosari, een kampong ± 15 km ten Z.O. 
van Salatiga. De 2e Cie nam onze plaats in in Wiroch. Ons nieuw kampement was 
vrij wat beter dan het oude. Omringd door een aarden wal en voorzien van 

electrisch licht van een aggregaat. We kwamen in tenten te liggen.  
23 nov. Zondag. Er waren enige patrouilles. In de verte werden schoten gehoord.  

24 nov. Vandaag was het mijn verlofdag, maar ik ging niet naar Semarang. 
Vanmorgen werd een tamelijk grote patrouille gelopen. In de verte werd weer 
geschoten, o.a. met een Vicker. Van de fourier ontving ik een paar nieuwe 

schoenen. Vanmorgen verorberden we een gebakken hoentje. Wij lagen met 6 man 
in een tent, t.w. J. van Esschoten, C. van Dis, F. Balemans, P. Voogt,  
Th. Ooms en mijn persoontje. Nu konden we ook weer geregeld vuil wasgoed 

inleveren, wat werd gewassen door de baboes in Salatiga.  
25 nov. Het 1e peloton liep de patrouilles. Wij kregen weer eens een injectie van de 

dokter. Vanavond luisterden we voor de radio naar een radiotoespraak over de 
demobilisatie door Lt. Gen. Spoor. Door bijzondere omstandigheden werd de 
demobilisatie uitgesteld en zal voor de eerste O.V.W.bataljons vermoedelijk plaats 

vinden in maart/april 1948. Voor velen een teleurstelling. 
26 nov. Van 5½ -11½ uur werd er door ons peleton een grote patrouille ten zuiden 

van het kamp gelopen. Hierbij kregen we contact met de vijand. Er werd behoorlijk 
geknald. De vijand werd verdreven door onze  2 inch mortieren. Keukenrantsoen:  
50 highway sigaretten, 2 doosjes lucifers en 3 scheermesjes. 

27 nov. Het 2e peleton liep vandaag de patrouilles. Ze zagen niets. We ontvingen 
soldij f 69,20. Ons peleton leverde vandaag de wacht: 8 man. Ik was vrij. 
28 nov. Vandaag herdacht ik mijn geboortedag. Het 1e peleton liep patrouille. 
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29 nov.  Een gedeelte van ons peleton liep de patrouille.  
30 nov. Zondag Het 2e peleton liep patrouille. Cantinerantsoen: 200 Highway + 100 
zipper sigaretten, 5 d. lucifers, 1 d. schoensmeer, 1 tube tandpasta, 2 repen 

chocolade, 5 fles bier, 2 staaf waszeep en 4 stukjes toiletzeep voor f 11,95. Van het 
comité Bierum-Indie ontving ik een pakketje met 4 pakjes sigaretten  
en 4 rol King Pepermunt. Vanavond moest ik voor 12 uur op wacht met   

Schoppenhouer aan de Cdt-Stelling bij de keuken.  
 

1 dec 1947. Vandaag had ik nog wacht van 12-2 uur. Het 1e peleton had vanavond 
patrouille.  
2 dec. Vanmorgen van 5-12 uur hadden wij dezelfde patrouille als 3 dagen geleden, 

onder leiding van Clt. Verhulst. We zagen nu geen enkele vijand. We kwamen uit op 
de pasar van Soeroeh, waar we met de auto werden opgehaald. 

3 dec. Het 2e peleton liep patrouille. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 
doosjes lucifers. Ons peleton leverde vanavond de wacht.  
4 dec. Met de bevolking konden het best vinden door veelvuldig contact. Door de 

bevolking werd dit zeer gewaardeerd.  
5 dec. Met 10 man vertrokken we vanmorgen naar Wiroeh, waar met een sectie van 
de 2e cie er patrouille werd gelopen van 25 a 30 km van 8-5 uur. Om 6 uur waren 

in ons kamp Reksosari terug. De rest van ons peleton was het voorterrein in 
geweest als de dekking van de genie, die aan een brug bezig was en voor het 

aanstellen van een Loerah. 
6 dec. Vandaag was het mijn verlofdag, maar ik niet weg. Het 2e peleton liep 
patrouille. Ze kregen ontzettend veel vuur. Om 10 uur vertrok er een versterking 

van ons peleton. Tegen de middag waren ze terug. Om 2 uur trok weer alles uit, ook 
de carriers met de 3 inch mortieren. Nu bleek er echter vijand meer te zitten.  

7 dec. Zondag. Vanmorgen om 4 uur moesten in de alarmstelling, wegen een 
vijandelijke aanval op ons kamp. Er werd veel gevuurd. De aanval werd afgeslagen. 
Volgens inlichtingen was de vijand 200 man sterk geweest met 70 man in reserve. 

Ze hadden enige gewonden. Wij hadden geen verlies geleden. Vanmiddag voetbalde 
onze compie tegen de kampong Soerock. De Welfare-muziekwagen was op het 
terrein aanwezig. Om 6 uur vertrok ons peleton (op onze sectie na) naar Wiroch.  

8 dec. Van gisteravond 11 uur tot vanmiddag 12 uur werd bij Wiroch een grote 
patrouille gelopen met een peleton van de 2e Cie. In de verte werden enige vijanden 

gezien. Vanmiddag van 1-5½ uur liepen wij patrouille in het achterterrein met 5 
man. Vanavond om 7 uur werd mortier-en karabijnvuur gehoord op enige 
kilometers afstand van ons kampement.  

9 dec. Het 2e peleton liep patrouille 
10 dec. Het 1e peleton liep een kleine patrouille. Ook de 1e Cie liep geregeld 

patrouille in ons gebied.  
11 dec. Van 7-3 uur hadden wij een grote patrouille. De 3 inch mortieren gingen 
mee op paardjes. Twee maal kregen even karabijnvuur, waarop niet werd 

gereageerd. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 ds. lucifers.  
12 dec. Het 2e peleton moest vanavond in hinderlaag. Ik moest op wacht met  
P. Voogt.  

13 dec. Van 10-12uur had ik dagwacht. Het 1epeleton liep patrouille. Vanmiddag 
hebben we een poos gevoetbald.  

14 dec. Zondag.  Ons peleton moest om 9 uur op patrouille, maar dit werd afgelast. 
Wij moesten onze tent verplaatsen. De gehele dag hadden we druk werk.  
15 dec. Vanmorgen van 1-5 uur lagen wij in hinderlaag even buiten het kamp. De 

4e Cie werd afgelost door de 1e Cie, zodat nu ook de 4e Cie patrouille liep in ons 
gebied. Vanmiddag traden voor ons op ‘De Spelbrekers. Het Niwa-frontgezel-schap. 
Ze hadden een prachtig programma van een uur.  
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16 dec. Het 2epeleton had vannacht 2 hinderlagen en de 4e cie een patrouille. 
Vanmiddag voetbalden wij tegen het 2e peleton. Wij verloren met 2-1. 
17 dec. Van 8-2 uur hadden wij patrouille, voornamelijk langs de grote weg, het 

voorterrein in. We zagen slechts 2 gewapende vijanden, welke de vlucht namen. Wel 
waren er veel wegversperringen en tankvallen. De bruggen waren allemaal 
opgeblazen. 

18 dec. Vandaag ging ik met P.Voogt met een dag verlof naar Semarang, waar we 
eerst enige boodschappen deden. We aten vanmiddag bij het 120e squadron. 

Vanavond zagen in Lux de mooie film’ De avonturier’. Vanavond vertrokken we weer  
naar Salatiga waar we om 1uur aankwamen met de colonne. Hier blijven we slapen. 
19 dec. Vanmorgen gingen we terug naar ons kamp. Ons kamp werd versterkt met 

± 20 man, o.a. was de 4e Cie, de I.O en de gevechtswagens. Vanmorgen hadden deze 
personen direct al patrouille en kwam terug met 17 gevangenen.  

Ook het 1e peleton liep patrouille. Keukenrantsoen 50 highway sigaretten en 2 
doosjes lucifers. Ik verstuurde een pakketje naar huis. Mij werd gezegd dat ik 
morgen met verlof naar Bandoeng mocht.  

20 dec. Vannacht om 1 uur begon er een grote zuiveringsactie in ons gebied, 
waaraan deelnamen 2 peletons van II-7 RI, en artillerie plus Snip. Deze actie liep op 
niets uit. Om 4 uur vertrokken wij, Machielsen, Siereveld, Kwaspen, van Wijk en ik 

naar Salatiga om daar te slapen en morgen de reis naar Bandoeng te beginnen. We 
ontvingen nog ons cantinerantsoen: 300 Highway + 160 Zippa sigaretten, 5 doosjes 

lucifers, 1 st. toiletzeep en 1 st. scheerzeep voor f 5, -.  
Tevens ontvingen we reeds het NIWIN-kerstpakket met de volgende inhoud: 50 o.k. 
sigaretten, 1 blikje stroopwafels, 1 doosje biscuits, 1 st. scheerzeep, 1 p. 

scheermesjes, 3 repen chocolade, 1 rol pepermunt, 1 blikje kaas, 1 scheurkalender 
en een foto van het prinselijk gezin. Vanavond gingen we naar een kerstuitvoering 

in de ‘Tijgertje”. Ik ontving een soldij voorschot van f 45, -.  
21 dec. Vanmorgen om 6 uur vertrokken we in colonne van het aloon-aloon veld in 
Salatiga naar Semarang. Hier moesten we overstappen op andere auto’s. Ook waren 

hier reeds meer verlofgangers. Totaal waren we ±300 man. We gingen per auto over 
Karanganjar – Kaliwoengoe-Kedal- Weleri- Pekalongon-Tegal naar Cheribon, waar 
we ’s middags tegen 4 uur aankwamen. Onderweg hadden we gepleisterd in 

Pekalongan en Tegal. We hadden geen last van de regen, des te meer van de stof. Na 
gebaad te hebben gingen we Cheribon in om eens lekker te eten. We gingen op tijd 

naar bed.  
22 dec. Om 6 uur werden we met de auto’s naar het station gebracht, vanwaar we 
om 7 uur per trein vertrokken. Onderwek deden we verschillende stations aan, 

waar de bevolking langs de trein ventte met fruit en drinken. Onderweg gingen de 
verlofgangers voor Batavia van ons af. Die bleven langs de kust en wij gingen nu de 

bergen in, We hadden een lange maar prachtige reis, vol natuurschoon. We 
kwamen over 37 grote spoorbruggen die over ravijnen lagen en door één tunnel. Om 
7 uur arriveerden we op het station te Bandoeng, waar de auto’s gereed stonden en 

ons in een echte tropenregen naar het verlofcentrum ‘De rustende strijder’ 
brachten. Hier eerst gebaad en gegeten en daarna al spoedig naar bed …. op een 
heerlijk matras tussen de witte lakens en zonder klamboe. 

23 dec. Na vanmorgen in de eetzaal gegeten te hebben, gingen we de stad in en 
genoten van de gezellige drukte in de Braga en op de Aloon-Aloon. Zo nu en dan 

dronken we iets in een van de vele restaurantjes.  
Bandoeng deed enigszins Hollands aan. Ook zagen we veel blanke burgers.  
Alles was ook hier erg duur. We aten vanmiddag in de Oranjeclub. Na het eten 

toerden we een poosje met een bus met vrouwelijke chauffeur. Om 4 uur waren we 
weer thuis. We gingen ons baden, schone kleren aantrekken en eten. Vanavond 
gingen we eerst naar Elita en later naar Majestic.  
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24 dec. Voor de middag vertoefden we wat in de recreatiezaal. Vanmiddag 
wandelden we door de buitenwijken, waar we plotseling 2 jongens van onze compie 
ontmoetten die hier met ziekenverlof waren. Vanavond gingen naar de Varia en Lux 

toe voor we naar bed gingen, bezochten we nog even de cantine van de Rustende 
Strijder.  
25 dec. Eerste kerstdag. Vanmorgen wat gewandeld door de stad. Vanavond 

hadden we een lekker kerstmaal. Na afloop kregen we nog een borrel en gebak. 
Vanavond gingen we eerst naar de Oranjeclub en later naar Varia.  

26 dec. Tweede kerstdag. Voor de middag door de stad gewandeld. Vanmiddag 
aten we ‘Hollandse zuurkool met worst’ in een restaurant.  
Vanmiddag zagen we in Elita de prachtige film ‘De Mariaschool’. Na vanavond in de 

Rustende Strijder gegeten te hebben, gingen we vanavond naar het Indische 
restaurant waar gezellig muziek was en dansen voor de liefhebber.  

27 dec. Vanmorgen na het eten gingen we met een clubje per auto naar Lembang, 
ten Zuiden van Bandoeng. Langs de weg stonden veel villa’s. De weg kronkelde 
prachtig omhoog, Onderweg stopten we enige keren om te genieten van de prachtige 

natuur in deze omgeving. We hadden o.a. een mooi gezicht op de stad Bandoeng en 
het vliegveld Andir. In Lembang stond een grote boerderij, op Hollandse leest 
geschoeid. Verder brachten we een bezoek aan de beroemde sterrenwacht, waar we 

een kijkje namen in Nasma. Allerlei instrumenten werden ons getoond die men zoal 
nodig heeft bij het sterren kijken. Op de terugweg zagen we nog enige grotten die 

door de Jap waren gemaakt en gebruikt als munitieopslagplaatsen. Na nog door de 
stad te hebben getourd, keerden we huiswaarts. Vanmiddag maakten we een 
wandeling door de stad, terwijl we een gezellig zitje opzochten in een restaurant. 

Vanavond vertoefden we enige tijd op de Aloon-Aloon, waar de bevolking een soort 
kermis hield. In K.I.B. zagen we nog de film ‘Caravas’.  

28 dec. Zondag. Vanmorgen enige tijd in de recreatiezaal zoet gebracht. Vanmiddag 
wat door de stad gelopen en de film ‘A Yank in the R.A.F.’ gezien in Luxor. 
Vanavond enige tijd doorgebracht in een restaurant, terwijl we nog een film voor de 

tweede keer gingen zien, daar we niet wisten, wat anders te doen.  
29 dec. Vanmorgen om 10 uur gingen we per auto naar een waterval buiten de 
stad, onder geleide van een gepensioneerd KNIL kapitein. Om hier bij te komen 

moesten we bijna stijl naar beneden. Het was een prachtig gezicht, het water neer te 
zien plonsen op en over de rotsen. Via het stadje Tjimale keerden we over de Grote 

Postweg weer terug naar de stad. Eerst namen we een bad, waarna het etenstijd 
was. Vanmiddag weer gewandeld en vanavond pikten we een bios.  
30 dec. Om 6 uur stonden we op en om 8 uur stonden we bij de Aloon-Aloon om te 

proberen naar Batavia te liften. Eerst kregen we een auto tot Tjimahi. Later een tot 
Padelarang. Hier moesten we lang wachten. We wilden al terug gaan, toen we toch 

nog een lift kregen tot Tjandoer. Met een ondernemingsauto liftten we over de 
Poentjak tot GoenoengMas. Hier kregen we al gauw een lift over Buitenzorg naar 
Batavia, waar we om half vijf arriveerden. In het algemeen was de weg goed geweest. 

Nu gingen we eerst eten in Toko Oen, waarna we voor slaapgelegenheid zorgden bij 
het Sub. Bat.K.L. 
Vanavond doolden we eerst wat door de stad. Het was nattig weer zodat alles zeer 

vuil en vies was. We brachten een bezoek aan A.M.V.J.-gebouw en gingen hierna 
naar de 9uur voorstelling van Capitol. Met een betjah loeten we ons naar onze 

slaapplaats rijden. We kwamen terecht in een vieze vuile tent, maar we hadden een 
bed met deken en klamboe en redden ons dus wel.  
31 dec. Naast ons sliepen jongens uit Bandoeng, die met een auto in Batavia 

waren. Hier gingen mee terug. Eerst toerden we nog even door Batavia. Even buiten 
Buitenzorg kregen we een aanrijding met en stoomwals. Dit liep gelukkig nog 
tamelijk goed af.  
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Een persoon moest naar het hospitaal, terwijl 2 man ter plaatse werden verboden, 
maar zo konden verder meerijden. Wij hadden alleen wat builen en schrammen 
opgelopen. De auto was nog goed. Zonder verdere hindernissen kwamen om 3 uur 

in Bandoeng aan. We namen vlug een bad om daarna wat te gaan eten. Vanavond 
bezochten we een bioscoop en om 11 uur gingen we naar de cantine.  
Hier was het enigszins gezellig gemaakt ter gelegenheid van ouwejaarsavond. Er 

trad een goochelaar op en we kregen bier en oliebollen. Twee minuten werd er 
staande stilte in acht genomen voor de gevallen wapenbroeders. Om 12 uur 

wensten we elkaar veel heil en zegen, waarna we al gauw bedwaarts togen.  
 

 

 
1 jan 1948. Vanmorgen flink uitgeslapen en later door de stad gewandeld. 

Vanavond bezochten we de garnizoenscantine ‘Oranjeclub’.  
2 jan.  Hoewel ik de afgelopen dagen verschillende bureaux en personen bezocht, 
om te proberen contact te krijgen met Riekant, gelukte mij dit niet  

Wij ontvingen keukenrantsoen 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
Vandaag liepen we nog wat door de stad en vanavond brachten we een bezoek aan 
de K.S.B. Hierna gingen we naar huis om alvast wat spullen in te pakken, want 

vandaag was het onze laatste verlofdag. 
3 jan. Vanochtend om 6 uur werden we met auto’s naar het station gebracht. Om 

half acht vertrokken we per trein weer dezelfde mooie reis door de bergen. Om 6 uur 
kwamen we aan in Cheribon. We gingen nog even de stad in, waar we aten in een 
restaurantje.  

4 jan. Zondag. Om 7 uur vertrokken we per auto richting Semarang. In Pekalongas 
en Tegal werd nog even gepleisterd. Om 2½uur waren reeds in Semarang. Hier 

moesten wij overstappen op auto’s naar Salatiga, waar we om 4 uur aankwamen. 
Wij werden naar de ‘ club van Zes’ gebracht. Hier troffen we onze eigen auto, 
waarmee we naar Reksosari gingen, waar we om 5 uur waren. Ons verlof was ten 

einde. We hadden een mooie tijd gehad en volop genoten.  
 

 
Cantine de Club van Zes!  Foto Chris Scholtens 
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5 jan. Vanmorgen om 3 uur moesten we een uurtje in de alarmstelling. Het bleek 
echter loos alarm te zijn. Tijdens onze afwezigheid waren er mijnen en boobey-traps 
rond het kamp gelegd. Verder was er weinig veranderd. Er lag veel post op mij te 

wachten. We ontvingen soldij f 24,90. Het 2e peleton moest vanavond in hinderlaag 
en ons peleton op wacht.  
6 jan. Het compieselftal voetbalde tegen de 4e Cie en speelde gelijk 1-1. Wij namen 

een nieuwe djongos, Soewarti genaamd, aan, daar de andere niet langer beviel. 
7 jan. Van 9-1 uur liepen we met 8 man patrouille in N.O.richting, waarbij we geen 

contact kregen met de vijand. Een gedeelte van het 1e peleton was met de carriers 
op patrouille. Deze namen nog een gewapend persoon gevangen. Keukenrantsoen: 
50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond van 8-12 uur moesten ons 

peleton in hinderlaag.  
8 jan. Vanmiddag voetbalden we een partijtje. Vanavond moest ik op wacht aan 

brenpost-Zuid met J. Oostenrijk. 
9 jan. Ik had vannacht wacht van 6-9 en 12-3 uur & vandaag van 2-4 uur. 
Vanmiddag bracht het bataljons-bandje ons een bezoek, onder leiding van de B.C. 

Maj. Koerselman. Ze brachten aardig muziek & zang ten gehore. Ik ontving een 
pakketje van oom Geert met 2 p. shag, 1 p. vloei en st. scheerzeep. Vanavond 
gingen een gedeelte van ons peleton met een deel van het 1e peleton op patrouille en 

in hinderlaag.  
10 jan. Vanmorgen om 1 uur hadden we een kleine vijandelijke aanval op ons 

kamp. Door ons gelach en geschreeuw trokken de terroristen al spoedig af. Het 1e 
peleton vertrok vandaag naar de Solose weg in Salatiga, omdat een gedeelte van de 
daar gelegerde 1Cie, 1 RS moest aflossen op Kopeng. 

11 jan. Zondag.  Vanmiddag van 12-4 uur liepen we met 5 man patrouille rond het 
kamp. De gehele tijd regende het, zodat we druipnat thuiskwamen. We zagen echter 

niets bijzonders. 
12 jan. Tegen de avond werd, niet ver van ons kamp, geschoten. Vijf man werden er 
op uit gestuurd, maar ze zagen niets meer. Ik moest vanavond op wacht met  

J. Rijpert aan brenpost-zuid. 
13 jan. Vannacht had ik wacht van 6-9 en 12-3 en vanmorgen van 6-9 uur.  
Van 7-1uur werd er een patrouille gelopen, waarbij zich niets bijzonders voor deed. 

Vanmiddag probeerde ik mijn stengun. Hij deed het nog goed. Vanavond moest het 
2e peleton gedeeltelijk in hinderlaag en ons peleton op wacht.  

14 jan. Er gingen allerlei geruchten over een hervatting van de politionele actie. In 
de krant stond dat II-13 RI en 1 RS, bataljons van onze brigade, spoedig naar 
Holland zouden gaan.  

De fourier nam nog eens weer op hoeveel paar bruikbare schoenen we hadden. 
Vanmiddag voetbalden we onderling een aardig partijtje. 

15 jan. Vannacht vielen er enige vijandige mortiergranaten buiten ons kampement. 
Van 7-13 uur hadden wij met 5 man patrouille in N.W.richting. We zagen niets 
bijzonders. Cantinerantsoen: 280 Highway- en 20 Zipper sigaretten, 5 doosjes 

lucifers, 1 pakje shag, 1 p vloei, st. toiletzeep, 6 reepjes chocolade, 2 rol pepermunt,  
1 doosje schoensmeer en 5 fl. bier voor f 10,70. We konden onze delegatie laten 
veranderen, wat ik niet liet doen. 

16 jan. Vanmorgen stiet er een patrouille op de vijand. Hierbij weigerden de 
wapens, waarop de onzen wel terug moesten trekken. Later was de vijand 

verdwenen. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
17 jan. Vanmorgen vroeg hadden we een kleine storingsaanval op ons kamp, 
waarbij 2 vijanden werden gedood. Op grotere afstand werd behoorlijk geschoten. 

Alleen de gehele wacht kwam in stelling. Het 1e peleton had met 4 man patrouille. 
Drie van dezen personen werden gewond, toen ze op een vijandelijke bende liepen 
van 25 à 35 man.  
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De vierde man gedroeg zich heldhaftig en wist de gewonden, met hulp van de 
kampongbevolking in veiligheid te brengen. Van 12-5uur werd er een patrouille 
gelopen die niets bijzonders waarnam. Het compies-elftal voetbalde tegen de 31e 

HUPVA en won met 5-3. Er ging voor ons een nieuwe verlofregeling in. Per compie 
mocht er steeds een man voor 3 dagen naar Semarang en verder iedere middag 2 
man, die ’s avonds terug moesten keren, naar Salatiga.  

18 jan. Zondag. Vanmiddag hield de pater Konijn van 1RS een soort afscheidsrede 
in ons kamp wegen het vertrek van zijn bataljon naar Semarang, Batavia en dan 

naar Holland. Vanavond moest ik op wacht met J. Kornelissen aan de post Oost.  
19 jan. Vannacht had ik wacht van 9-12 en 3-6 en vandaag van 4-6 uur. Van  
9-1 uur was er een patrouille. In de krant stond dat 17 jan. j.l. een wapenstil-

standsverdrag was ondertekend door de Ned. en de Rep.delegaties. Vandaag viel er 
buitengewoon veel regen.  

20 jan. De dokter verraste ons met een injectie. Met 9 man hadden we vanmiddag 
patrouille van 2 ½-7½ uur in Z.W. richting. In de verte zagen we enige vijanden, 
waarop niet werd geschoten. Wel hoorden wij nog enige geweer-schoten. Aan de weg 

naar Salatiga stonden nog steeds om de 500 meter wachthuisjes voor de 
kampongbevolking. Deze dienden zorg te dragen, dat de weg niet werd ondermijnd. 
De verbetering van ons kamp vorderde gestadig. De wal werd vernieuwd en de 

tenten straatsgewijze naast elkaar geplaatst. ’t Meeste werk werd door koelie’s 
gedaan. ’t Kamp gaf nu een veel netter aanzien. 

21 jan. Vanmorgen van 3-7½ uur was er een hinderlaag, die niets bijzonders zag.  
22 jan. Vannacht liep het KNIL patrouille in ons gebied. Keukenrantsoen: 50 
highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Een sectie van de 4e cie en een sectie van 

ons liepen patrouille van 7½-2 uur. In de buurt van de onderneming Plazier? 
Werden enige vijanden gezien, waar niet op werd gevuurd. Vanmiddag mocht ik met 

de bioscoopgangers naar Semarang, maar ik ging niet.  
23 jan. Vanmiddag werd er een patrouille gelopen.  
Vanavond moest ik op wacht met C. Clavan aan post Zuid.  

24 jan. Vannacht had ik wacht van 6-9 en 12-3 en vandaag van 8-10 uur. Van 9-
13 uur werd er een patrouille gelopen, waarbij enige vijanden werden gezien, 
waarop niet werd geschoten.  

25 jan. zondag. Van 7-12uur liepen we patrouille met 9 man in O.N.O.-richting. We 
zagen niets bijzonders. Alleen vonden we enige pamfletten van bijgaande inhoud.  

(zie de pagina 53,54 en 55). De filmwagen was vanavond in ons kamp met de film 
‘De avonturen van een losbol”.  
26 jan. Vanmiddag even naar een kleermaker in Salatiga geweest om een uniform 

te laten vermaken. Vanavond was er een patrouille. 
27 jan. Wij liepen patrouille met een sectie van de 1e cie en een sectie van ons in 

z.z.o.-richting, naar kampongs, waar we nog niet eerder waren geweest. Het was 
overal rustig. Deze patrouille duurde van 8-3 uur. Vanmorgen trad in ons kamp op 
de zangeres mej. Dehlemans, begeleid door majoor Koerselmans. Voor het eerst 

namen jongen van het nieuwe bataljon 5-5RI, twee wachtposten van ons over, zodat 
onze wacht lichter werd. 
28 jan. Vannacht liep de 4e cie patrouille in ons gebied. Vanmorgen van 8-1 uur en 

vanavond van 6½ -11 uur werden er ook patrouilles gelopen. Overal was het rustig. 
We ontvingen soldij f 69,60 

29 jan. Vanmorgen vroeg loepen anderen patrouille in ons gebied. Ze namen één 
persoon gevangen die in het bezit was van een handgranaat, terwijl zijn maat, die 
de vlucht nam, werd neergeschoten. Voor de middag bracht een compie van 5-5RI 

een excursie-bezoek aan ons kamp.  
Van 12-6uur hadden wij met 10 man patrouille in N.O. richting, waarbij niets 
bijzonders werd waargenomen. 
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30 jan.  Vannacht werden enige peloppers bij ons kamp waargenomen, waarop 
even werd geschoten. Vanmorgen van 1-7uur was er een hinderlaag, waarbij niets 

werd gezien. Voor de middag werd het scheidingsbordje geplaatst op de ”van Mook-
lijn”, voorbij de 2ekapotte brug, in tegenwoordigheid van enige T.N.I. officieren en 
manschappen. Tegen de middag moesten we met een paar man als beveiliging naar 

de pasar Soeroch, waar de luidsprekerwagen van de Ind. Voorlichtingsdienst kwam. 
Vandaag was er een patrouille van10-2 uur. Keukenrantsoen: 50 highway 

sigaretten en 2doosjes lucifers.  
31 jan. Van 6-1 uur hadden wij met 11 man patrouille. We observeerden de 
onderneming Planer, waar niet was te zien. Meer westwaarts zagen 3 vijanden, waar 

een brenstoot op werd afgegeven, waarop die de vlucht namen. We kwamen ten 
westen van Loerch op de weg, vanwaar we met de auto werden opgehaald. 

Vanmiddag ging ik naar Salatiga, naar de kleermaker en de kapper.  
 
1 feb’48. Zondag. Vanmorgen was er een hinderlaag en een patrouille van 4-10 

uur. Met ingang van vandaag moesten er steeds 2 man van ons surveilleren op de 
passar Loeroch, omdat daar soms werd gerampokt door bendeleden. Vanavond 
moest ik op wacht met Th. Oomen aan de Vickerpost-Oost. 

2 feb. Ik had vannacht wacht van 6-9 en 12-3uur. Vanmorgen was er een 
hinderlaag en een patrouille door 35 man, w.o. van de bataljonsreserve. Hierbij 

werd 1 vijand gedood, 1 gewond en 1 gevangen genomen.  
Ik ging naar het ziekenrapport en liet mijn rechteroor uitspuiten. Later ging ik naar 
de tandarts, die mijn gebit nakeek en alles goed vond. De 1e Cie liep vanmiddag 

patrouille in ons gebied. 
3 feb. Vanmorgen hadden wij patrouille met 21 man van 6-1 uur in oostelijke 

richting. Op verschillende plaatsen werd de demarcatielijn geobserveerd. Op enkele 
plaatsen werd T.N.I. waargenomen op hun eigen gebied.  
4 feb. De 4e Cie liep vanmorgen patrouille van 1-8uur. Vanavond van 4-10 uur 

werd ook een patrouille gelopen.  
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5 feb. Vanmorgen van 6-1 uur liepen wij met 11 man patrouille naar de 
onderneming Planer en verder door het zuiden naar Soeroch.  
Er werden geen vijanden waargenomen. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten,  

2 doosjes lucifers en 3 scheermesjes.  
6 feb. Vanmorgen was er een hinderlaag en verder nog een patrouille van 7-1uur. 
7 feb. Vanmorgen liepen we met 13 man patrouille in Z.Z.W. richting van 6-1 uur. 

De demarcatielijn werd geobserveerd, maar we zagen niets. Het 1e peleton kwam bij 
ons terug en nu ging het 2e peleton naar Salatiga. 

8 feb. Zondag. Er werden enige patrouilles gelopen. Voor de eerste keer gingen ook 
enige personen mee van 5-5RI. Vanavond werd onze nieuwe cantine geopend door 
de c.c.majoor Hoogenraad. Hij stak een speech af, terwijl wij chocolademelk en 

gebak ontvingen. Ook waren enige Loerahs aanwezig, omdat materaak en 
werkplaats door de bevolking uit de omliggende kampongs was geleverd. 

 

 
Reksosari febr. 1948 Chris Scholtens, Piet Voogt en  Theo Oomen 

 
9 feb. Vanochtend van 1-7½ uur hadden we met 8 man patrouille in Z.O. richting, 
w.o. van 3½-6 uur in hinderlaag. Vandaag werden weer bordjes op de 

demarcatielijn geplaatst in het bijzijn van T.N.I. militairen.  
10 feb. Vanmorgen was er een patrouille van 4-10 uur. Vandaag werd er weer 

bordjes in onze sector op de demarcatielijn geplaatst. Vanmiddag kwam in ons 
kamp 2 vluchtelingen uit Solo binnen. Het bleken een KNIL-adjudant en sergeant te 
zijn, die daar in een kamp hadden gezeten.  
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Nu gingen ze naar hun vrouwen in Salatiga en Semarang. Vandaag was het Chinees 
Nieuwjaar. Ze gingen het jaar 2499 in. Vanavond moest ik op wacht met H.P. de 
Loenen aan post Oost.  

11 feb. Vannacht had ik wacht van 6-9 en 12-3uur en vandaag van 8-10uur. Er 
werden vandaag twee patrouilles gelopen. Ook werden er weer bordjes op de 
demarcatielijn geplaatst.  

Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van het comité 
Bierum-Indie ontvang ik een pak illustratiebladen.  

12 feb. Er werden vandaag drie patrouilles gelopen, waarvan twee door het  
2e peleton.  
13 feb. Vanochtend van 3-8 ½ uur hadden met 5 man hinderlaag ten Z. van 

Soeroeh. Vanmiddag werd er een patrouille gelopen. Het compagnieselftal voetbalde 
tegen 4-2-7RI en speelde gelijk 1-1. Dit was een mooie wedstrijd. 

14 feb. De afgelopen nacht er een I.V.G.-hinderlaag van 11-8uur. Vandaag werden 
enige patrouilles gelopen. 
15 feb. Zondag. Vannacht van 10-5 uur hadden we met 12 man patrouille naar 

Semagoe. Hier bleven 5 man in hinderlaag liggen tot 7 uur. De patrouille was 
behoorlijk zwaar. In het donker moesten we o.a. door 3 kali’s waarbij het water tot 
onze heupen kwam. De laatste dagen begon het schaakspel maar zo populair te 

worden. Ik begon er ook aan te leren. Vandaag werd er ook nog een patrouille 
gelopen door een gedeelte van het 2e peleton. 

16 feb. Vanmorgen moesten we op het ziekenrapport komen om een injectie in 
ontvangst te nemen. Vanmiddag een partijtje gevoetbald. Er werden vandaag 2 
patrouilles gelopen. Vanavond moest ik op wacht aan Vickerpost Oost met  

J. Oostenrijk. 
17 feb. Vannacht had ik wacht van 6-9 en 12-3  en vandaag van 8-10 uur.  

Er werd een patrouille gelopen van 7-13 uur. 
18 feb. Vandaag werden er 2 patrouilles gelopen. We liepen van 9-2 uur met 3 man 
in N.W. richting.  

Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten en doosjes lucifers.  
19 feb. Ik mocht vandaag met verlof naar Semarang, maar ik ging niet. Vanmorgen 
vertrok er een 4daagse patrouille van ± 30 man. Er gingen pakpaardjes mee. 

Vanmiddag was er een onverwachte patrouille, omdat er gemeld werd, dat in een 
naburig kampong rampokkers zaten. Bij aankomst aldaar was alles rustig. 

20 feb. Vanavond moest ik wacht aan Vickerpost met Conijn en J. Rijpert.  
21 feb. Vannacht had ik wacht van 10-3 en vandaag van 8-10 uur. De I.V.G. nam 
vannacht nog enige rampokkers gevangen. 

22 feb. Zondag. Vanmiddag de 4 daagse patrouille terug.  
23 feb. Vanochtend van 4-6uur was er een extra patrouille, terwijl er vandaag 

verder nog een patrouille werd gelopen. Vanavond moest ik op wacht aan brenpost-
Zuid met C. Jaspers. 
24 feb. Vannacht had ik wacht van 6-9 en 12-3 en vandaag van 2½- 4 uur. Er 

werden 2 patrouilles gelopen. In de cantine kwam weer een pingpong tafel en buiten 
het kamp een volleyveld. 
25 feb. Vanmorgen van 6-12uur hadden wij met 8 man patrouille naar de 

onderneming Planes en terug naar Soeroeh. Keukenrantsoen: 50 Highway 
sigaretten en twee doosjes lucifers. We ontvingen soldij f 68,80.  

Vanavond was er nog een hinderlaag.  
26 feb. Cantinerantsoen: 300 Highway sigaretten, 4 doosjes lucifers, 1 st. waszeep, 
2 st. toiletzeep, 1 st. scheerzeep, 5 scheermesjes, 3 repen chocolade,  

1 tube tandpasta en 1 busje sweets voor f8,07 
27 feb. Vanmorgen van 6-12 uur hadden we met 13 man patrouille in N. richting.  
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Ik ontving een pakketje van thuis met 280 sigaretten, 3 filmrolletjes, 1 
sigarettenaansteker, 3 rol pepermunt, 1 reep chocolade, droge appeltjes en het boek 
“Bierum in de branding”. Twee officieren van de C.G.D.(een Chinees en Australiër) 

brachten een bezoek aan ons kamp.  
28 feb. Vandaag was een normale patrouille en vanavond een van de I.V.G. Van de 
Wolf ontving ik een pakketje met 4 zakdoeken, 3 pakjes sigaretten, 4 rol pepermunt 

en 6 repen chocolade.  
Vanavond moest ik op wacht aan post oost met P. Voogt en D. Wechelaar. 

29 feb. Zondag. Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2-4 en vandaag van 8-10 uur. 
Vanmorgen was er een patrouille. Vaak werden rampokkers of spionnen van de 
T.N.I. gevangen genomen. Aan de overkant van de demarcatielijn zagen we vaak 

mensen bezig met het maken van stellingen en graven van grachten.  
 

1 mrt.1948 Vanmiddag gingen we naar de garnizoenscantine ‘Het Tijgertje’ in 
Salatiga waar het N.I.W.A cabaretgezelschap ‘Drie maal is scheepsrecht’ o.l.v. 
Sylvain Poons optrad met een prachtig programma. 

2 mrt. Vannacht van 8-2 uur hadden we met 8 man patrouille. Vandaag werd er 
één patrouille gelopen. Met ingang van heden mochten gingen zware wapens meer 
mee op patrouille of in stelling. Wel mochten de brens in de stelling. Ook moesten 

wij nu op de patrouille V.P.(veiligheidspolitie) banden om de arm dragen. Voor de 
beveiliging moest ik vanavond met D. Wechgelaar slapen bij de ass. Wedona. 

3 mrt. Vandaag waren er 2 patrouille. De genie was de laatste tijd bezig de bruggen 
in het voorterrein te herstellen. Vanmiddag foto’s gemaakt en gevolley-bald. 
Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten, 2 doosjes lucifers en 3 scheermesjes. 

Vanavond moest ik op wachten aan post Noord-West met Giesbergen en de Loenen.  
4 mrt. Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2 -4 uur en vandaag van 10-12 uur. Er 

werd één patrouille gelopen. Vanmiddag hebben we nog een paar partijtjes 
gevolleybald. 
5 mrt. Vandaag had ik mijn verlofdag. Ik ging naar Salatiga om mijn haar te laten 

knippen. Vanavond hield de majoor een bespreking over verschillende dingen, o.a. 
eten kopen in de cantine, sportwedstrijden ter gelegenheid van het 2jarig verblijf 
van 6R.I. op Java, afscheidsrevue aan de Div. cdt. Gen. de Waal, spreken voor de 

radio en malaria-voorschriften. 
6 mrt. Vandaag was er één patrouille. We speelden volleybal, voetbal en badminton. 

7 mrt. Zondag Van 11-3 uur liepen we met 9 man een V.P. Patrouille in N.O. 
richting tot de demarcatielijn. We regenden doornat. Ook werd er nog een andere 
patrouille gelopen door het tweede peleton. 

8 mrt. Het comp-zestal volleyde tegen de 2e Cie en won met 5-0. Vannacht er een 
hinderlaag en vandaag een patrouille.  

Vanavond moest ik op wacht aan post-oost met A. Koenders en J. van Wijk. 
9 mrt. Vannacht had ik wacht van 6-8 en 12-2 en vandaag van 10-12 uur. 
Vanmiddag was er een V.P.patrouille. Het was vandaag 2 jaar geleden, dat de  

T-Brigade op Java aan wal stapte. Ter gelegenheid hiervan werden er 
sportwedstrijden gehouden in Salatiga. 
10 mrt. We legden een nieuw badmintonveld aan. Keukenrantsoen 50 zipper 

sigaretten en 4 doosjes lucifers. 
11 mrt. Vannacht werd er een V.P. patrouille gelopen. Vandaag waren er geen 

patrouilles. Er gingen geruchten dat II-6 RI op 4 april a.s. naar Holland zou 
vertrekken. 
12 mrt. Vandaag was er 2 V.P. patrouille van 5-2 uur. Wij liepen met 6 man naar 

Semagoe-Planer en Karanganjar. Vanavond was de filmwagen in ’t kamp met de 
prachtige film ‘Madonna van de 7 manen’.Als publiek waren er ook veel Javanen 
aanwezig. 
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13 mrt. Vanmorgen was er Cantinerantsoen 100 zipper en 200 Highway sigaretten, 
4 doosjes lucifers, 3 scheermesjes, 3 repen chocolade, 1 staaf scheerzeep en 3 
st.toiletzeep voor f 5,25. 

14 mrt. Zondag. Vandaag werden er 2 patrouilles gelopen. De laatste tijd werden 
herhaaldelijk rampokkers waargenomen. We luisterden naar de voetbaluitzending 
België -Nederland 1-1. Met 45 man hadden we vooraf de uitslag geschat, waarover 

ieder 50 ct inlegde. De goeie schatten ontving de pot.  
Vanavond moest ik op wacht aan post-oost met J. v. Wijk en L. Kwaspen. 

15 mrt. Vannacht had ik wacht van 6-8 en 12-2 en vandaag van 10-12uur. Er 
waren vandaag enige patrouilles. Voor het eerst zag ik vanmiddag een Javaanse 
vrouw met kousen aan. Het comp.-zestal volleyde tegen de 1eCie en verloor met 4-1. 

16 mrt. Vanmorgen moesten we naar Salatiga, waar we een injectie kregen. 
Vanavond waren er 2 hinderlagen van 4½ -10uur. Wij hadden er een van met  

5 man bij de kali te Semagoe. Bij een Loerah aten kleefrijst en pisang en dronken 
we thee. In de buurt van ons kamp bood de bevolking een slamatan ons aan de 
militairen. 

17 mrt. Vanochtend voetbalde het compies-elftal tegen de Ost-Cie en won met 2-1. 
Vanmiddag was er een patrouille en vanavond hinderlaag.  
18 mrt. Keukenrantsoen 30 Zipper en 20 Highway sigaretten en doosjes lucifers 

19 mrt. Vannacht van 8-5½ uur hadden we patrouille en hinderlaag bij Semagoe. 
Toen we thuis kwamen schoten we vlug onder de klamboe tot 12 uur. Van het 

C.J.M.V. ontving ik 2 leesboeken. Vanavond moest ik slapen bij de assistent 
Wedena met Drummel. 
20 mrt. Vanmiddag en vanavond was er patrouille. Van thuis ontving ik een  

pakketje met 150 sigaretten, 1 pa. Shag, 1 p. vloei, 3 rol pepermunt, 1 tube 
tandpasta en 1 p. scheermesjes. Vanavond gingen we naar Salatiga waar een 

cabaret-revue werd gegeven door de L.T.D. 
21 mrt. Zondag. Vandaag was het mijn verlofdag. Er was een patrouille die terug 
kwam met een blanke jongen met blond haar. Hij bleek achterlijk te zijn. Wel had 

hij een platte neus en liep op blote voeten, maar verder leek hij niets op een Javaan. 
Hij werd weer vrijgelaten. Vanmiddag hebben we gevoetbald.  
22 mrt. Vanmorgen van 6-10 uur hadden we patrouille met 5 man in N.O. richting. 

Vanmiddag van 12-6uur was er ook een patrouille. Vanmiddag hebben  
we gevoetbald, waar bij ik een armblessure opliep, wat de hospik verbond. 

23 mrt. Vanmorgen op ’t ziekenrapport in Salatiga geweest met mijn arm. Deze 
bleek licht gekneusd te zijn. Er werd een drukverband om gelegd. Vanmiddag was 
er een patrouille. Vanmiddag een poosje gevoetbald, wat, wegens een lekke bal, 

gestaakt werd.  
Vanavond moest ik op wacht aan post oost met Capelle en Conijn.  

24 mrt. Ik had vannacht wacht van 10-12 en 4-6 en vandaag van 4-6 uur.  
Vanmorgen werd er een patrouille gelopen. Keukenrantsoen 50 Zippo en  
30 highway sigaretten en 3 doosjes lucifers. 

25 mrt. Vanmorgen van 6-12 uur hadden we met 6 man patrouille. Vanmiddag 
voetbalden we weer partijtjes. Vanavond was er weer een patrouille. 5-5R.I. kwam 
de laatste tijd alleen maar om patrouilles te lopen. 

26 mrt. Voor de middag en vanavond waren er patrouilles. We ontvingen soldij  
f 69,60. Vanmiddag voetbalden we weer. Vanavond moest ik op wacht aan post 

Oost met de Laat en J. v.Wijk. 
27 mrt. Vannacht had ik wacht van 6-8 en 12-2 en vandaag van 12-2 uur. 
Vanmiddag als gewoonlijk weer gevoetbald. Vanavond was er een patrouille.  

In de cantine konden we pannekoeken kopen. 
28 mrt. 1e paasdag. Zondag. Hoewel het eten de laatste tijd slecht was, was het 
vandaag iets beter ter gelegenheid van de Pasen.  
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Vanavond werd officieel bekend gemaakt, dat we half april op deze post zouden 
worden afgelost en dat 6 RI 5 mei a.s. op de boot zou gaan. Vanavond van 6-11 uur 
hadden we met 7 man patrouille in N.O. richting. Onderweg buurtten we nog bij 

enige Loerahs. 
29 mrt. 2e paasdag. Enige dagen geleden werden in een naburige kampong  
6 mijnen en 2 handgranaten gevonden. De dader werd gevangen genomen. 

Vanmorgen was er een patrouille. Vanmiddag voetbalden we een partijtje onder 
elkaar.  

30 mrt. Vanmorgen ging ik naar Salatiga, naar de kapper en naar de pasar. 
Vanmiddag voetbalden we weer. Vanavond ging ik op wacht aan de post N.W. met 
Werson en Konings. 

31 mrt. Vannacht had ik wacht van 6-8 en vanmorgen van 6-8 uur. Vannacht was 
er een patrouille en vanmiddag weer. Vanmiddag gevoetbald, wat we ontijdig 

moesten beëindigen, omdat de val het begaf. Van het comité Bierum-Indië ontving 
ik een pakketje met 80 sigaretten, 4 rol pepermunt en 1 pakje kauwgom. 
 

 
1 april 1948. Vandaag werden er 3 patrouille gelopen. Wij liepen er één van 6-11 
uur met 7 man in Z.O.richting langs de demarcatielijn. Op één punt stonden er 50 

a 70 republikeinen aan ons te roepen en te schreeuwen van de overkant.  
2 april. Ik had vandaag mijn verlofdag. Vanmorgen werd er een patrouille gelopen. 

Wij volleyden tegen de gevechtswagens van het KNIL en verloren met 5-0. 
Vanmiddag voetbalden we tegen het 2e peleton. We speelden gelijk 2-2. 
3 apr. Vanmorgen voetbalden het comp-elftal tegen 2-5-5RI en won met 6-2. Ik ging 

mee als toeschouwer. Vanmiddag voetbalden we nog wat onder elkaar. Vanmiddag 
werd er ook een patrouille gelopen. Vanavond moesten we samenkomen in de 

cantine, waar de c.c. vertelde, dat onze post 6 april afgelost zou worden en dan  
naar Salatiga ging. Ze zouden 12 april naar Semarang vertrekken en 21 april op de 
boot naar Holland. 

4 april. Zondag. Vanmiddag voetbalden we met ons peleton tegen een gedeelte van 
het 1e peleton en de comp-staf, wat wij wonnen met 4-0. Er werden 2 patrouilles 
gelopen. Onze djongos Soewarti hebben we moeten ontslagen wegen ons a.s. 

vertrek. De jongens van 6RI moesten al verschillende spullen inleveren. Vanavond 
moest ik op wacht aan post-Oost met Th. Oomen en J. van Wijk.  

5 apr. Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2-4 en vandaag van 4-6uur. Vanmiddag 
was er een patrouille. Keukenrantsoen: 20 Zipper en 30 Highway sigaretten en 2 
doosjes lucifers. 

6 apr. Vanmorgen om 5½ uur hadden we reveille. Toen inpakken en eten. Om 7 
uur werden we afgelost door 5-5RI en om 7½ uur vertrokken we naar Salatiga. Hier 

werden wij gelegerd in een school aan de Julianalaan. We moesten onze 
camouflage-overalls inleveren. Voor de middag gingen we nog even naar de pasar. 
Vanmiddag moest ik bij de Welfare-officier, Lt.Hendriks komen om een formulier in  

te vullen ten einde om voor de radio te kunnen spreken. Dit zou dan zijn op 13 april 
’s avonds om 11 uur. Dit zou in Holland te zijn beluisteren op 24 april om 5 uur ’s  

middags. Eén en ander ging ter gelegenheid van het a.s. 25 jarig huwelijksfeest van  

vader en moeder op mei a.s. 
7 apr. De afgelopen nacht hadden we een hinderlaag bij de 4e cie te Karangdoeran, 

aan de grote weg naar Solo. Er waren verschillende hinderlagen. Dit alles moest, 
omdat er veen bren en 2 geweren waren ontvreemd. Wij vertrokken gisteravond om 
6 uur en waren vanmorgen om 4 uur terug. We zagen niets bijzonders. Voor de 

middag gingen we nog even naar de pasar en maakten daar enige foto’s. 
8 april. Vanmorgen naar de pasar geweest. Wij leverden ons Engels pay-book in, 
waarvoor we een Hollands zakboekje terug ontvingen.  
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We levereden onze munitie, stenhouders, oliebuisje, doorhaalkoordje en 
patroontassen in. Eén houder met 25 hielden wij bij ons wapen. Vanmiddag gingen 
we een poosje de stad in. Vanavond naar ‘Het Tijgertje’ geweest waar een band uit 

Ambarawa (II-7RI) optrad met een mooi programma.  
9 apr. Vannacht had ik wacht aan ons bivak van 10-12(bezoek gehad van de off. 
van piket) en 4-6 en vandaag van 2-4uur. Voor een tientje kocht ik een vulpen van 

één der jongens. Vanavond aten we smakelijk in het restaurant ‘Green House’, 
waarna we nog een bezoek brachten aan het Prot.Chr. Mil.Tehuis waar het wel 

gezellig, maar erg klein was. Vanavond stond in de krant, dat de aflossing van de 
O.V.W.ers nu vlotter zou gaan. 
10 apr. Vanochtend om 8 uur nam de Brig.Cdt. Kol. De Langen, afscheid van  

II-6R.I. Hiervoor moest het gehele bataljon, plus de aanvulling, aantreden op de 
Aloon-Aloon. Om 8 ½ uur was deze plechtigheid afgelopen. Wij dronken nog een 

flesje limonade in ‘Green House’. Onze c.c., maj. Hogenraad, nam afscheid van ons 
wegens overplaatsing naar Batavia. Lt.Verhulst werd nu comp.cdt. Vandaag werd 
bekend gemaakt, dat ik, met nog meer jongens was overgeplaatst naar 5-5RI. 

Vanavond gingen we naar het mil.tehuis, waar een gezellig afscheidsavond was 
georganiseerd voor 6R.I.  
11 apr. Zondag. Vanmorgen gingen met onze compie naar Reksosari, waar de 

ass.Wed. van Soeroeh een slamatan aanbood, ter gelegenheid van het vertrek van 6 
R.I., de in gebruik name van zijn nieuwe woning en de opening van een nieuwe brug 

in het voorterrein. Er was een speciale bamboe-feesttent gemaakt Alles was prima 
verzorgd. We aten en dronken zoveel we wilden. Door de schoolkinderen werd ons 
een aubade gebracht. Ook werden er Javaanse dansen uitgevoerd op 

indrukwekkende wijze. Vanmiddag moest ik bij de fourier mijn sten ruilen voor een 
geweer. Vanavond zijn we nog even naar ‘Green-House’ geweest en dronken daar 

eerst koffie, waarna we nog aardappelen met biefstuk en groenten aten. 
12 apr. Vanmorgen vertrok 6 R.I. naar Semarang. Wij, de aanvulling van het gehele 
bataljon, kwamen nu in één gebouw te liggen onder commando van de S.M.I. A. te 

Hoonte. Majoor Koerselman vertelde ons, dat we voor onbepaalde tijd overgeplaatst 
waren naar 5-5 R.I. Later zou er van de verschillende residuen een nieuw O.V.W. 
bataljon gevormd worden. We zouden voorlopig in ons gebouw blijven liggen. 

Vanmiddag gingen we nog een poosje de stad in. 
13 apr. Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten, 3 doosjes lucifers en 5 

scheermesjes. Vandaag ging ik naar Semarang waar ik voor Radio Welfare een groet 
uit sprak naar huis, die op plaat werd opgenomen en later in Batavia gedraaid zou 
worden.  

De inhoud was: “Hallo lieve ouders. Hier is Chris. Van harte gefeliciteerd met uw 
a.s. 25 jarig huwelijksfeest. Het volgende jaar zijn Riekent en ik er weer bij. Hier is 

alles oke. Tabeh.” Na in de stad gegeten te hebben, liftte ik terug naar Salatiga, wat 
buitengewoon vlot ging. Vanavond dronken we een kopje koffie in ‘Green-House’. 
Wij kregen nu voeding van 5-5RI.  

14 apr. Vanmiddag bracht ik een bezoek aan Piet Elema in de Hupva. Vanavond 
dronken we een flesje limonade in ‘Green House’. Verder was er maar weinig 
gezelligheid.  

15 apr. Vanmorgen naar de kapper geweest. Verder ging ik vandaag niet uit. Alles 
vanavond de post nog gehaald van de facteur van 5-5R.I. 

16 apr. Vanmorgen gingen we naar Semarang waar op het mil. Ereveld afscheid 
werd genomen van de gevallenen van II-6 R.I. Het was een indrukwekkende 
plechtigheid waarbij vele hoge militairen en burgerautoriteiten aanwezig waren. Het 

was er ontzettend warm, waardoor nog enige personen flauwvielen. Na afloop ging 
ik naar Sompok, waar onze ouwe 3e cie gelegerd was. We gingen vanmiddag naar 
het stadion, waar we de voetbalwedstrijd T-Brigade-Co.Pekolongan zagen.  
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Dit eindigde in 3-3, waarna de T-Brigade de strijd won met het nemen van 
strafschoppen. Vanavond aten we in de Tijgerclub. Om 11 uur vertrokken we per 
auto naar Salatiga. 

17 apr. Vanmorgen om 8 ½ uur vertrokken we opnieuw naar Semarang, waar wij 
naar Semarang, waar wij naar onze compie op Sompok gingen. Vanmiddag werd er 
een afscheidsrevue gegeven door er voor 6 R.I. in het Royal-theater, waar we echt 

van hebben genoten. Hierna gingen we eten in de Tijgerclub. 
Toen gingen we naar Toko Kita, waar we met een man of 10, speciaal van onze 

sectie, een gezellige avond in elkaar draaiden. Het was reuze gezellig. 
Tegen elven waren we, min of meer aangeschoten, op de Sompok terug, waar we  
bleven slapen.  

 

 
Leo Kwaspen Theo Olthof en P. Liebens.  Foto: Chris Scholtens 

 

18 apr. Zondag. Vandaag anders niet uit geweest dan vanavond naar de Grand, 
waar de kleurenfilm: ‘De Boekenier’ draaide. Hierna namen we afscheid van de 

jongens en wensten hen een goeie reis, welke morgen al zou beginnen en wel thuis. 
Om 11 uur kregen we een lift naar Salatiga, waar we om ruim 12 uur aankwamen. 

19 apr. Als nieuwe commandant kregen we Adj.O.O.I van Duurlo. We werden 
ingedeeld bij de stafcie van 5-5R.I. maar bleven hier voorlopig liggen. Vanavond nog 
een bezoek gebracht aan P. Elema in de Hupva.  

20 apr. Keukenrantsoen 50 highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vandaag  
vertrokken er enige jongens naar het troependetachement T-Brigade. Er werden 

verschillende orders bekend gemaakt. Daaruit viel wel op te maken, dat onze 
nieuwe cdt. Erg op dienst was gesteld, ons soms erg kinderachtig behandelde. Een 
gedeelte van ons moest vanavond op patrouille bij Toentang. Ik moest op wacht.  

21 apr. Vannacht had ik wacht van 6-8 en 12-2 uur met C.M. Beijersbergen van 
Henegouwen. We moesten de gehele nacht in de wacht blijven. Vanmorgen werden 
weer nieuwe orders bekend gemaakt.  

22 apr. Vandaag mocht ik met een dag verlof naar Semarang, maar wegens 
geldgebrek ging ik niet. Vanmorgen wandelden we wat door Salatiga.  

Vanavond moest ik op wacht bij de gevangenis aan de Toentangseweg. 
23 apr. Vannacht had ik wacht van 9-12 en 3-6 en vandaag ook van (24-4 vertrok 
2-6RI uit Indië naar Holland.)9-12 en 3-6 uur. 

Vanavond ging ik nog naar bed, omdat er de afgelopen nacht weinig van slapen was 
gekomen.  
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24 april. Voor de middag moesten we met 4 man aardappelen schillen bij de 
StafCie 5-5RI, wat we met grote tegenzin deden.  
25 apr. Zondag. Er werd vandaag een patrouille gelopen. Vanmiddag hebben we 

wat gewandeld en een bezoek gebracht aan Jan Veldman, die in de Hupva lag. 
Vanavond moest ik op wacht bij de gevangenis. 
26 apr. Ik had vannacht wacht van 9-12 en 3-6 en vandaag van 9-12 en 3-6 uur. 

Het was een miserabele nacht, wat hoofdzakelijk kwam, omdat we zonder rokerij 
zaten. In deze gevangenis zaten spionnen, rampokkers e.d., hoofdzakelijk gevangen  

genomen door II-6R.I., maar de laatste tijd kwamen er ook bij van 5-5RI.  
27 apr. Vandaag mocht ik met verlof naar Semarang, waar ik echter geen gebruik 
van maakte. Men was van plan mij vanavond al weer op wacht te zetten.  

Ik had dit reeds vermoeden en drukte ‘em daarom bijtijds. Vanavond werd er ook 
nog een patrouille gelopen van 5-10uur. 

28 apr. Vanmorgen gingen we verhuizen naar het Chinees Paleis aan de 
Toentangseweg, waar ook een gedeelte van de StafCie en de Ost.Cie van 5-5RI lag. 
We namen het voetbalveldje direct maar in gebruik. Keukenrantsoen: 50 Highway 

sigaretten en doosjes lucifers. We ontvingen soldij f 85,50. Hiervan stuurde ik  
f 75,00 op aan mijn broer Riekert voor de kosten van een divankleed, die door Tante 
Trijntje aan mijn ouders aangeboden zou worden ter gelegenheid van hun a.s.  

25 jarig huwelijk op 3 mei. Vannacht moest ik weer op wacht bij de gevangenis. 
29 apr. Vannacht had ik wacht van 9-12 en 3-6 en vandaag van 9-12 en 3-6 uur. 

Vanmorgen moesten we met 3 man op rapport komen, omdat we zondagmiddag een 
poosje na het appél binnenkwamen. We kwamen er met een berisping af. Vanavond 
zijn we in Toko Warda wezen eten. Later gingen we nog even naar het ‘Tijgertje’ 

welke officieel werd geopend. Eén en ander werd opgevrolijkt met muziek en dan. 
Het was er buitengewoon druk. Vandaag werd er ook nog een patrouillegelopen van 

10-4 uur. 
30 apr. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana moesten 
enige van ons deelnemen aan een vlaggenparade op het aloon-aloon. Ik was vrij. Wij 

gingen voor de middag nog even kijken naar de sportwedstrijden hardlopen, 
hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten 
en 2 doosjes lucifers. Vanmiddag van 3-9 uur hadden we met 8 man patrouille 

tussen Salatiga en Getas. Toen we thuis kwamen, bleek dat 5-5RI in alarmstelling 
was, omdat ze een grote aanval verwachtten. Hier was echter heel veel suggestie bij. 

Niettemin konden we vanavond nog op wacht aan de gebouwen en moesten ieder 
half uur patrouille lopen rond het gehele complex. 
 

 
1 mei 1948. Vannacht hadden we natuurlijk geen aanval. We blijven 

geconsigneerd. Van 6-1uur was er een patrouille. We ontvingen cantinerantsoen: 
300 Highway sigaretten, 1 doosje lucifers, 1 tube tandpasta, 1 pakje scheermesjes, 
7 repen chocolade, 3 st. toiletzeep en st. waszeep, waarvoor we f 7,95 betaalden. 

2 mei. Vanmiddag mocht ik de stad in, maar we gingen een partijtje voetballen. Er 
werd een patrouille gelopen van 12-7 uur. 
3 mei. Met 5 man hadden we patrouille van 7-12 uur in het district Bringin  

Vanmiddag zaten we met 4 man aan de weg om psiang en katjang te kopen. 
Plotseling stopte er een jeep van de M.P., die ons meenam, omdat we met ontbloot 

bovenlijf zaten. Tot 6 ½ uur zaten we bij de M.P. Toen konden we vertrekken en 
moesten maar een rapportje afwachten. Vanavond gingen we nog even de stad in en 
aten in Toko ‘Welkom’.  

4 mei Vanmorgen hadden we vlaggenparade, om de doden van de oorlog ’40-’45 te 
herdenken. Vandaag was er weer een patrouille. Ik moest vanavond op wacht naar 
de gevangenis.  
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5 mei. Vannacht had ik wacht van 6-8,10-12 en 4-6 en vandaag van 8-0 en 2-4 
uur. 
6 mei. Er gingen geruchten, dat we spoedig naar Semarang zouden gaan. Er werd 

weer een patrouille gelopen. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 doosjes 
lucifers. Vanavond gingen we nog even de stad in. 
7 mei. Vanmiddag moesten we onze wapens inleveren en om 4 uur vertrokken we 

naar Semarang, waar we op Djatingaleh kwamen te liggen als eerste van een nieuw 
op te richten vrijwilligers (het X-bataljon). De dagindeling werd meteen bekend 

gemaakt: 6 ½ uur reveille, 8.00. 13.00. 17.00 en 23.00 uur appél. Vanavond gingen 
we naar de Lux. Na afloop konden we slecht een lift krijgen, zodat we te laat 
binnenkwamen.  

8 mei. Vanmorgen moesten we onze barang luchten omdat we gisterenavond te laat 
binnenkwamen, moesten we ons vandaag melden bij onze pel.cdt. a.o.o.i. ten Hoonk 

om 2, 4 en 6 ½ uur. Hierna mochten we weer de stad in. We gingen naar de Rex,  
waar de film ‘Kitty’ draaide. Keukenrantsoen: 50 doosjes Highway sigaretten,  
2 doosjes lucifers en 1 scheermesje. 

9 mei. Zondag. Vanmorgen naar de pasar Djohar geweest om enige souvenirs te 
kopen. Voor straf hadden we vandaag nog w.c.-wacht, welke ik had van 2-3 ½ uur. 
Vanavond gingen we naar de Orion waar de film ‘De wenteltrap’ draaide. 

10 mei. Vanmorgen voetbalden we een partijtje, verder niet uit geweest.  
11 mei. Vandaag was ik kamerwacht.  

12 mei. Vanavond gingen we naar de eerste voorstelling in Lux, waar de mooie 
showfilm ‘Broadway Rythme’ draaide. Na afloop aten we in een Chinese toko. 
13 mei. Ik had wat last van pijn in de rug en ging daarom vanochtend op 

ziekenrapport bij III-7 R.I. De dokter zei, dat ik vermoedelijk een spier had verrekt. 
Ook liet ik een bloedpreparaat maken. Vanmiddag gingen we de stad in. We gingen 

vanavond naar de eerste voorstelling in Lux, waar de film ‘Gentleman Jim’ draaide. 
Na afloop gingen we eten. 
14 mei: Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanmiddag 

zagen we in het stadion de voetbalwedstrijd Semarang–Bandoeng 3-2, om het 
kampioenschap van Java. Vooraf en in de pauze zorgde de 7 dec. Div. drumband 
voor muziek. Wij aten in de Tijgerclub. Hier trad genoemde band nog weer op. 

15 mei: Vandaag voetbalde Soerabaja tegen Bandoeng en won met 2-0, zodat 
Bandoeng werd uitgeschakeld. Wij hoorden het verslag van deze wedstrijd 

gedeeltelijk voor de radio.  
16 mei: 1e pinksterdag. Vandaag won Batavia van Soerabaja met 3-1. Ter 
gelegenheid van Pinksteren kregen we vanmiddag bijzonder goed eten, n.l. soep, 

verder aardappelen met vlees, kroquetje, pudding, fruit, sla en een gebakje. 
Vanavond naar de film ‘Broadway Rythem’ geweest.  

17 mei: 2e pinkersterdag. Vanmiddag gingen we naar de wedstrijd Batavia-
Semarang. Vooraf werd er een veteranenwedstrijd gespeeld. In de hoofdwedstrijd 
was Semarang iets sterker, maar het gelukte hen niet deze wedstrijd te winnen. De 

eindstand was 2-2. Door beter doelgemiddelde werd Batavia kampioen. Na afloop 
aten we in ‘New China’, waarna we met de Placo-bus naar Djatingaleh gingen. 
18 mei: Vandaag moesten we stem-machtigingsformulieren invullen voor de 

stemming in Holland. Vanavond zagen we ‘Paljas’ in de Rex.  
19 mei: Vanmorgen voetbalden we een partijtje.  

20 mei: Keukenrantsoen 50 highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van thuis 
ontving een pakketje met 5 p. shag, 4 p. vloei en 4 p. sigaretten. Met 10 man 
vertrokken we naar Oengaran, ±20 km ten zuiden van Semarang, om kwartier te 

maken voor het X-bataljon. We kwamen in mooie villa’s te liggen, echter zonder 
licht en water. Vanavond moesten we elk één uur op wacht tegen eventuele diefstal, 
zonder wapens.  
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21 mei: Met enige koelie’s maakten we vandaag de eerste huizen schoon 
22 mei: Vannacht hadden we met 4 man elk 2 uur strafwacht, omdat we 
gisteravond de klamboe niet op tijd omlaag hadden. Van 4-6uur was ik de sigaar. 

Vandaag werkten we weer wat.  
23 mei: zondag. Vannacht stond ik van 11-12uur op wacht. Vandaag weer met de 
koelie’s gewerkt. Ik mocht enige uren met verlof naar Semarang, maar ik ging niet.  

24 mei: Vannacht had ik wacht van 3-4uur. Vanmiddag moest ik de kok helpen 
omdat er een paar honderd jongens bijkwamen. 

25 mei: Vannacht had ik wacht van 12-2 en van 4 ½ -6 uur. Van Riekert ontving ik 
f50, - terug van de f 75, - waarvan het 3 mei cadeau anders getaald zou worden. Dit 
werd nu betaald van ons geld in Holland.  

26 mei: Vandaag kwamen er weer veel jongens aan. We waren nu van 1-3, 1-4, 2-4, 
1-5, 2-6 en 1-9 RI. 

Ik werd ingedeeld bij het 3e peleton van de 1e compie. C.C. werd kap. Wolzak en pel. 
Cdt Adj. Hoonte?. De dagindeling werd bekend gemaakt als volgt: 6 ½ uur reveille, 
7.00 eten, 7 ½ appel, 18.00 malaria-appel en 22.00 uur avond-appel. 

27 mei. Vandaag kwamen er nog weer jongens bij, zodat onze compie ongeveer 
voltallig werd.  
28 mei: Vanmorgen gingen we sporten op het sportveld. Vanavond moest ik op 

wacht aan onze gebouwen. 
29 mei: Vannacht had ik van 8-10 en 2-4 uur. Keukenrantsoen 50 Highway 

sigaretten en 2 doosjes lucifers. Onze cie voetbalde tegen de 2e cie en won met 2-0. 
30 mei, zondag. Vandaag werd er een begin gemaakt met het verlof naar 
Semarang. Ik werd ingedeeld bij de 2e sectie van korp. Goudswaard. 

31 mei: Voor de middag mochten we gaan zwemmen. Hiervoor moesten we 5 km 
lopen heen en terug. Nu moesten we ook al overdag op wacht nog wel model. 

 
1 juni 1948. Vanmorgen moest het gehele bataljon aantreden op het voetbalveld, 
waar de B.C. de troep inspecteerde en een toespraak hield. Na afloop moesten we 

hem paraderen. Het X-bataljon voetbalde tegen T-brigade en won met 4-2.  
2 juni. We hadden eerst een uur excercitie en hierna 2 uur velddienst.  
We ontvingen soldij f 69, -. 

3 juni. Vanmorgen hadden we excercitie We hadden kamerinspectie door de B.C., 
de dokter en de c.c. We doodden de tijd verder met kaarten en schaken. Vanavond 

gingen we nog even naar de cantine.  
4 juni.Vanmorgen hadden we eerst weer exercitie en later theorie over schillende 
dingen door de C.C. Keukenrantsoen 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. 

Vanavond van 5-7 uur trad het mariniers kapel op voor de cantine met een prachtig 
muziekprogramma. 

5 juni. Ik zou vandaag eerst met verlof naar Semarang gaan, maar dit werd 
uitgesteld. Nu werd ik kamerwacht. De c.c. hield kamer-inspectie. Van Riekert 
ontving ik de resterende f 25, - terug. Ik kocht een grote kist voor f 15, -. 

6 juni: zondag. Vandaag ging ik met verlof naar Semarang, waar ik Hennie 
Werkman bezocht. Samen gingen we de stad in, o.a. naar het Prot. Mil. Tehuis en  
’s avonds naar het de Lux, waar de mooie film ‘In the navy’ draaide. 

7 juni. Vandaag moest ik op wacht van 8-9, 11-12, 2-3 en 5-6 uur. We ontvingen 
het mei-cantinerantsoen: 200 Highway, 100 Zipper sigaetten, 4 reepjes chocolade,  

3 st. toiletzeer en 1 pakje scheermesjes voor f 5,40. Onze compie voetvalde tegen de 
4e cie en speelde gelijk 2-2.  
8 juni. Vanmorgen kreeg ik een geweer met bijbehoren. We hadden nog een soort 

veldloop. Vanavond was de aggregaat stuk, zodat we zonder licht zaten.  
9 juni. Vanmorgen waren we toeschouwers bij een proefhandbalwedstrijd van onze 
compie onder elkaar. Daarna hadden we wapeninspectie. 
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10 juni. Eerst hadden we een uur gewapende excercitie op het aloon-aloon en 
hierna theorie over het richten en de aanslag van het geweer. Later nog theorie 
bomber en 2 inch mortier.  

11 juni. Van 7-12 uur had de compie een grote veldoefening. Met 2 man moesten 
wij ons melden bij de cantine, maar hier wist men van niets, zodat we weer 
huiswaarts keerden. Keukenrantsoek: 50 muffe Highway sigaretten, 2 doosjes 

lucifers en 1 scheermesje. Vanavond ontving ik een verlofpas voor morgen.  
12 juni. Vandaag mocht ik met verlof naar Semarang, waar ik eerst enige inkopen 

deed op de pasar. Vanmiddag brachten we een bezoek aan het mil. Kerkhof en aan 
enige jongens in het St. Elisabethhospitaal. Vanavond zagen we in REX de prachtige 
film ‘Great guns’. Na afloop aten we in een Chinese toko. Toen gingen we nog naar 

de Tijgerclub, waar het mariniers-kapel speelde. Tegen 10 uur kregen we een lift 
naar Oengaran.  

13 juni. Zondag. Vanavond moest ik mijn wachtverplichtingen vervullen. 
14 juni: Ik had vannacht wacht van 12-2 en vandaag van 8-10, 1-2 en 5-6 uur. Bij 
de fourier leverde ik de volgende oude spullen in: 2 broeken, 1 jasje, 1 

onderbroekje, 1 onderhemdje, 1 p. sokken en 1 paar gympjes. Ons comp-elftal 
voetbalde tegen de O-cie en won met 3-1. 
15 juni. Vanmorgen hadden we inwendige dienst en theorie over krijgstucht en 

kaartlezen. Alles was meer een soort naaikransje. Vanavond ontving ik enige 
illustratiebladen uit Eindhoven.  

16 juni.Van 8-1 uur hadden we een grote oefenpatrouille door buitengewoon 
terrein. Moe en bezweet kwamen we thuis 
17 juni: Vanmorgen hadden we eerste een poosje excercitie. Daarna gingen we 

kijken naar de handbalwedstrijd 3e Cie – 1e Cie, wat de 3e Cie won met 6-0.  
Verder hadden we vandaag nog kleding-inspectie. 

18 juni. Vannacht was het buitengewoon koud. Zelfs onder een deken viel het 
slapen niet mee. De laatste dagen werden door verschillende onderdelen grote 
oefeningen gehouden. Er ging veel materiaal naar Salatiga. In onze vrije tijd 

begonnen we nu veel te kaarten, zoals jokeren en klaverjassen. Wij hadden 
vanmorgen een lichte veldoefening. Vanmiddag voetbalde de 1e tegen de stafcie en 
won met 4-2. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers.  

19 juni. Vandaag mocht ik met verlof, maar ik ging niet. Vanmorgen hadden we 
inspectie. Van de fourier ontvingen we nieuwe spullen voor de oude ingeleverde. 

20 juni. Zondag. Gisteren ontvingen we nog ons cantinerantsoen: 20 Zipper- en 
200 Highway sigaretten, 3 doosje lucifers, 4 reepjes, 3 st. toiletzeep en  
3 scheermesjes. Vanmorgen ging ik naar de kerk, waar de veldprediker uit 

Semarang voorging, omdat wij er geen hadden bij het bataljon. Ik had de gehele dag 
bezoek van Hennie Werkman. Samen maakten we nog enige foto’s. 

21 juni. Vanmorgen hadden we inspectie van de dokter. Vanavond moest ik mee op 
wacht aan de het bataljons-bureau. 
22 juni. Ik had wacht van 8-10 en 2-4 uur. Voor de middag sliep ik, omdat daar 

vannacht niets van was gekomen. De 1e Cie voetbalde vanmiddag tegen de 3e Cie en 
speelde gelijk 2-2. 
23 juni. Met 8 man hadden we vanmiddag van 1-5 uur patrouille in de omgeving 

van Cirisonta. 
24 juni. Vanmorgen hadden we wapeninspectie. Vanmiddag gingen we kijken naar 

de voetbalwedstrijden X bat.B-Advento uit Salatiga 2-0 en off.B. Div. 2-0. 
25 juni. Vanochtend hadden we eerst een uurtje excercitie. Daarna trad er een 
Niva-front-cabaretgezeldschap voor ons op, waar echter niet veel aan was. Dit ging 

ter gelegenheid van het feit dat we bijna allen ongeveer 2 jaar in tropen zaten.  
Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten, 2 d. lucifers en 1 scheermesje. Van het 
comité Bierum-Indie ontving ik een pakket illustratiebladen. 
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26 juni. We ontvingen soldij f 69,20. Hiervan werd f 5,94 afgehouden voor de juni-
rantsoenen. Vanavond hadden met 8 man patrouille van 8-11 uur ten z.w. van 
Oengaran. 

27 juni. Zondag. Vanmiddag gingen we met auto’s naar het stadion in Semarang, 
waar het bataljonselftal voet-balde tegen 14A.A.T.en won met 4-0. 
28 juni. Vanmorgen hadden we excerci-tie, waarna moesten paraderen voor de B.C. 

Majoor Koerselman, als oefening van morgen in Semarang. Vanavond moest ik op 
bivakwacht.  

29 juni. Vannacht had ik wacht van 12-2 en vandaag van 8-10 en 4-6uur. De rest 
liep vanmorgen parade in Semarang ter gelegenheid van de verjaardag van Prins 
Bernhard. 

30 juni. Vanmorgen ging er een 4 daagse patrouille van onze compie het terrein in. 
De rest, w.o. mijn persoon, hadden om 5 uur reveille, om 6 uur op de auto’s naar 

Toentangbrug, waar we een 27 km. lange mars moesten lopen voor z.g.n. 
vaardigheidsproef. We liepen de route Toentang – Ambarawa- Banjoebiroe- Salatiga. 
Onderweg hadden we 1x rust. De cantinewagen zorgde voor een verse dronk. De 

weg was over de gehele afstand vrij slecht. Ook veel andere onderdelen namen deel 
aan deze mars. 
 

1 juli 1948.Vanochtend oefenden we in: Laden van het geweer. Hierna hadden we 
ook nog wapeninspectie. 

2 juli. Vanmorgen speelden we onderling een partijtje voetbal. Keukenrantsoen: 50 
highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van het comité Bierum-Indie ontving ik 
een leesboek. Vanavond trad een Ambonees muziekbandje op in de filmzaal. 

3 juli: De 4 daagse patrouille kwam vandaag terug. Vanmiddag zagen in het stadion 
te Semarang de voetbalwedstrijd X-bat- D.I.V. 0-1. 

4 juli. Zondag. Met 10 man hadden we patrouille van 5-17 uur in de omgeving van 
de Djalok-centrale.  
5 juli: Vandaag verhuisden we naar het midden van Oengaran waar we bij de 3e cie 

kwamen te liggen. Om 12 uur hadden we reeds inspectie door de B.C. 
6 juli. Onze compie had schietoefeningen maar ons peleton kwam niet aan de beurt   
7 juli. Vannacht van 12-2 uur hadden nachtoefening  en lagen wij in stelling ten 

zuiden van Oengaran.  Er was vandaag één peleton geconsigneerd in verband met 
de aanvang van de heilige maand voor de Javanen. Voor de middag 

Voetbalden we een partijtje. Ik kreeg bezoek van m’n broer Riekent, die met een 
week verlof in het verlofcentrum ‘De Hangmat’ te Semarang vertoefde. Vanavond 
ging ik met hem naar Semarang en liet hem het één en ander van de stad zien, 

waar het bijzonder druk was in verband met de pasar Malem, een soort kermis. 
8 juli. De naam van ons bataljon werd nu veranderd in 1-15 RI. Ik ging vandaag 

met verlof naar Semarang, waar ik Riekent opzocht in ‘De hangmat’, waarna we 
samen de stad ingingen en ik enige inkopen deed. Vanmiddag aten we in ‘’De 
hangmat’. Hierna brachten we een bezoek aan Hennie Werkman. Vanavond gingen 

we met z’n drieën naar de Orion, waar de prachtige oorlogsfilm ‘Terug naar Birma’  
draaide. We gingen nog even naar het Chr. Mil. Tehuis. Om 10½uur kreeg ik een lift 
naar Oengaran. 

9 juli. Ons peleton was vandaag geconsigneerd. We moesten gevechtsklaar staan. 
Vanmiddag was Riekent bij mij op bezoek. Om 4 uur moesten we ons voor oefening 

melden bij de B.C. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 
scheermesje.  
10 juli. Ik ging de gehele dag weer naar Semarang, naar Riekent. 

Vanmiddag zagen in het stadion de base-ball wedstrijd Semarang – Tjimahi 2-II en 
de voetbalwedstrijd II-7 RI – Tjimahi 0-3. Vanavond zagen we in Lux de film ‘My 
darling Clementime’. 
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11 juli. Zondag. Vanmorgen ging ik opnieuw naar Semarang. Rieknt en Hennie 
Werkman ontmoette ik in het Chr. Mil. Tehuis. We aten bij de L.T.D. Vanmiddag 
zagen we de voetbalwedstrijden tussen de officieren en de onderofficieren van de  

L.T.D. en tussen de L.T.D. – Ambarawa 1-0.  
We aten weer bij de L.T.D. waarna we vanavond naar het Mil. Tehuis gingen. 
12 juli. Riekent was hier vanmiddag voor het laatst op bezoek. Ik moest vanavond 

op bivakwacht. 
13 juli. Vannacht had ik wacht van 10-12 en vandaag van 6-7 en 2-3 uur. 

14 juli. We hadden de gehele dag niets te doen. 
15 juli: Ons peleton was geconsigneerd. Eerst hadden we vanmorgen inspectie of 
we alle spullen voor eventueel uitrukken wel gereed hadden.  

Met het hele bataljon moesten we aantreden op het voetbalveld, waar majoor 
Koerselman het bataljons-commando overgaf aan de majoor mr.J.F. Scheers. 

16 juli. Om 4 uur had onze compie reeds reveille. We hadden een grote actie-
oefening ten O.Z.O. van Salatiga, in samenwerking met de verbinding en de Hupva. 
Om ruim 12 uur waren we weer thuis. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en  

2 doosjes lucifers.  
17 juli. In het stadion van Semarang zagen we vanmiddag de voetbalwedstrijd  
X-Bat. –Go Ahaed 2-2.  

18 juli. Zondag. Alles was geconsigneerd. Verder moesten we alles zoveel mogelijk 
inpakken. Ik moest vanavond mee op wacht aan het bataljons-bureau. 

19 juli. Vannacht had ik wacht van 10-12 en 4-6uur. We moesten onze spullen nog 
steeds ingepakt houden.  
20 juli. Vandaag was er een patrouille, waar ik eerst mee moest, maar omdat ik 

nachtwacht had gehad, kreeg ik er vrij van. Van thuis ontving ik een pakketje met 
shag en 3 pakjes met sigaretten.  

21 juli. Ons peleton was geconsigneerd. Wij moesten onze demobilisatieformulieren 
invullen. We ontvingen cantinerantsoen: 300 Highway sigaretten,  
5 doosjes lucifers, 4 repen chocolade, 3 st. toiletzeep en 1 tube tandpasta.  

22 juli. Vanmorgen hadden een uurtje excercitie. Keukenrantsoen 50 highway 
sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 scheermesje. Vanmiddag voetbalde het comp. 
Elftal tegen de 2e cie en verloor met 3-2. Het comp.Commando ging over in handen 

van de Elt. Bruins, wegens vertrek van kap. Wolzak. 
23 juli. Vanmiddag om 3uur moesten we met onze compie in gevechtsuitrusting 

naar Salatiga, waar we tot 6 ½uur omgingen bij de staf van 5-5RI. Daarna gingen 
we in hinderlaag. Onze sectie voor de kali bij Semagoe, gebied Reksosarie. 
24 juli. Vanochtend om 6 ½ uur eindigde deze hinderlaag. Het was de gehele nacht 

rustig geweest. Om 9 ½ uur waren we terug in Oengaran, waar we snel in bed 
schoten. Ik sliep tot 3 uur.  

25 juli. Zondag. Onze compie was van-daag geconsigneerd. Van Jo Kunst ontving 
ik een pakketje met 2 pakjes sigaretten, 1 p. shag + vloei, en zakje pepermunten en 
enige illustratiebladen. 

26 juli. Vanmorgen werd een luitenant van de 4e Cie gedecoreerd met de Bronzen 
Leeuw. Met het gehele bataljon liepen we parade. Vanavond moest ik op 
bivakwacht.  

27 juli. Het grootste gedeelte van onze compie is vannacht weer op patrouille en in 
hinderlaag geweest in het gebied van Dadapajam. Ik had vannacht wacht van 8-10, 

12-2 en 4-6 uur en vandaag van 1-2 uur. Vanmiddag was er nog een kleine 
patrouille. De 1e Cie voetbalde tegen de 3e Cie en verloor met 2-1. 
28 juli. Vandaag waren we geconsigneerd. De dokter inspecteerde ons haar. 

Verschillende jongens moesten zich kaal laten knippen. We ontvingen soldij f 69,60 
waar f 6,10 werd afgehouden voor het cantinerantsoen en f 7,50 voor het 
gedenkboek van de T-Brigade.  
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29 juli. Vanmorgen was er een patrouille. 
30 juli. Vandaag gingen we met een dag verlof naar Semarang. We deden enige 
inkopen. In Rex zagen we vanavond de film ‘Mijn zuster Eileen’. 

31 juli. Vandaag waren we geconsigneerd. Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten 
en 2 doosjes lucifers. Vanavond moest ik op bivakwacht.  
 

1 aug. 1948. Zondag. Ik had vannacht wacht van 12-2 en vandaag van 9-10 en  
5-6 uur. De rest van onze compie liep vannacht patrouille in de omgeving van 

Dadapajam.  
2 aug. We voetbalden een partijtje onder elkaar. 
3 aug. Vanmorgen hadden hoog- en verspringen voor de vaardigheidsproef, wat ik 

beiden haalde. Ons peleton voetbalde tegen het 1e peleton en verloor met 3-2.  
Onze compie was vandaag geconsigneerd. Het 2e peleton keerde terug van een  

5-daagse patrouille. Om 3 ½ uur moest de compie aantreden voor verschillende 
besprekingen. Wij dachten, dat onze demobilisatiedatum bekend gemaakt zou 
worden, maar dit was niet het geval. Om 5 uur vertrokken we met hoofdzakelijk ons 

peleton, naar Salatiga.  
4 aug. Met 8 man liepen we vannacht patrouille van 7-12 uur en hierna lagen we 
tot 6 uur in hinderlaag. We gingen van Soeroeh naar Semagoeh en van hier met een 

grote bood naar Karangdoeren. Om 7 ½ uur waren we thuis. Tot de middag doken 
we op ons tampatje. Van de dokter kregen we nog eens een injectie. Bij de fourier 

moesten we een uniform inleveren. De officieren van ons bataljon voetbalden tegen 
hun collega’s van de B-divisie, wat onzen wonnen met 3-0.  
5 aug. We hadden anders geen dienst dan de normale appèls van 7 ½ en 5 ½ uur.  

6 aug. Vandaag waren we geconsigneerd. Voor de vaardigheidsproef moesten we 
vanmorgen 100 mtr hardlopen, wat ik binnen de bepaalde tijd deed. 

Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
Vanavond moest een gedeelte van onze compie mee naar Salatiga.  
7 aug. Ons peleton had vanavond 2 patrouilles waarvan wij er één liepen met 7 

man. Het terrein was moeilijk begaanbaar.  
8 aug. Zondag. Het compies-elftal voetbalde tegen de 2e cie en speelde gelijk 2-2. 
9 aug. Vanmiddag kregen we een pestinjectie. Van de Wolf ontving ik een pakketje 

met 4 p. sigaretten, 1 p. shag, 4 p. vloei, 4 repen chocolade en 4 rol pepermunt.  
10 aug. Vanavond aten we in de cantine een lekker portie gado-gado. 

13 aug. De afgelopen 3 dagen liepen wij met ons peleton een patrouille ten oos-ten 
van Oengaran. ’s Nachts overnacht-ten we in de kampongs. Het waren geen zware 
dagen. Per dag legden we slechts 5 a 7 km af. Ons eten bestond hoofdzakelijk uit 

erwtensoep met worst uit blik. Tegen de middag kwamen we vandaag terug in ons 
bivak. Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten en 2doosjes lucifers. 

14 aug. Vanmorgen voetbalde het kader tegen de manschappen. ’t Kader won met 
4-2. Om 11 uur hadden we kamer-inspectie door de C.C. Het comp.elftal voetbalde 
tegen de 3e cie en won met 2-1.  

Vanavond moest ik op wacht aan het bat. Bureau. 
15 aug. Zondag. Vannacht had ik wacht van -10 en 2-4 uur.  
16 aug. Vandaag waren we helemaal vrij.  

17 aug. Ons peleton voetbalde tegen het 2e peleton en won met 4-0. 
18 aug. Van thuis ontving een pakketje met 10 filmrolletjes. 

19 aug. Gisteravond ging ons peleton weer naar Salatiga. Eerst gingen we daar naar 
de Rex-bioscoop, waar de film: ‘Lastige buren’ draaide.  
Om 9 uur gingen we met ons sectie op patrouille in het terrein bij Dadapajam tot 

vanochtend 4 uur. Het was ontzettend koud. Voor we naar huis gingen, dronken we 
eerst nog warme koffie in ’t Tijgertje’ in Salatiga. 
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20 aug. Om 5 uur hadden we reeds reveille. Met het gehele bataljon moesten we 
naar Semarang, om daar troepenparade te lopen aan de Aloon-Aloon met nog 
andere troepen. Om 11 uur waren we terug in Oengaran. Vanmiddag moesten we 

onze uitrusting poetsen voor de officiële parade voor morgen. Keukenrantsoen:  
50 Highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
Het handbalelftal speelde tegen de 2eCie en won met 11-3. 

21 aug. Om 7 ½ uur vertrokken we weer naar Semarang voor de parade op het 
aloon-aloon. Drie officieren, w.o. de cdt.B. divisie, Gen. Maj. Meijer, werden 

geridderd tot M.W.O.4e klas door de legercommandant Lt. Gen. Spoor. Er was 
enorm veel publiek. Om 11 ½ uur was de plechtigheid achter de rug.  
22 aug. Zondag. Vannacht hadden we van 10-2 uur met 8 man een 17 km. lange 

patrouille ten oosten van Oengaran. Op het middagappèl werd bekend gemaakt, dat 
1-15 RI in oct. A.s. voor demobilisatie in aanmerking kwam.  

23 aug. Vandaag vertrok het 2e peleton voor een 7 daagse patrouille. Cantine 
rantsoen: 300 Highway sigaretten, 4 doosjes lucifers, 4 repen chocolade, 3 st. 
toiletzeep en 5 scheermesjes. Ik moest vanavond op bivakwacht.  

24 aug. Vannacht had ik wacht met J. Kornelissen van 8-10, 12-2 en 4-6 en 
vandaag van 12-1 uur. Een willekeurig elftal voetbalde tegen de O.Cie en verloor 
met 4-2.  

25 aug. Het kader voetbalde tegen de manschappen en won met 5-2. 
26 aug. We ontvingen soldij f 69,50 waar f 5,55 afging voor het cantinerantsoen. In 

de cantine aten we een portie bakmi-goreng. 
27 aug. Vanavond moest ik op bivakwacht.  
28 aug. Vannacht had ik wacht van 6-8, 12-2 en 4-6 en vandaag van 11-12 uur. 

Keukenrantsoen: 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
29 aug. Ik had vandaag verlof naar Semarang. Hier ging ik eerst naar de kapper en 

toen naar Hennie Werkman, waarmee ik ’s middags naar enige voetbalwedstrijden 
van de L.T.D. ging en ’s avonds naar de Pasar Malem. 
30 aug. Vanavond kregen we het NIWIN- Jubileumpakket met de volgende inhoud: 

1 tinnetje sigaretten, 1 blikje zuurtjes en pepermunt, 1 blikje koekjes, 1 tube 
tandpasta en 1 foto van H.M. de Koningin. 
31 aug. Om 4 ½ uur hadden we reveille. Met andere troepen moesten we parade 

lopen in Semarang ter gelegenheid van Koninginnedag. Bij ons eten kregen een 
krentenbolletje. 

 
3 sept. 1948. Vanmiddag om 12 uur kwamen wij met ons peleton terug van een  
3-daagse patrouille. We waren gestart ten O. van Semarang en vertrokken naar het 

zuiden. De eerste dag had ik avondpatroulle van 8-11uur. De tweede dag patrouille 
van 7 ½ - 13 uur en ’s nachts wacht van 11-1 uur. In de laatste bivakkampong 

werd een felicitatiebrief geschreven aan de a.s. Koning Juliana, waar we allen onze 
handtekening onder plaatsten. Gedurende deze dagen aten we boerenkool met 
worst en rijst. Keukenrantsoen: 50 highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. 

Vanavond op het appel werd bekend gemaakt, dat wij ± 16 oct. zouden embarkeren 
op de Joh. Van Oldenbarneveldt  
4 sept. Vanmorgen hadden wij bij de officiersmess een herdenking van de 

troonswisseling. De B.C., aalmoezenier en veldprediker hielden toespraken. Er 
tussen door werden vaderlandse liederen gezongen. Uit iedere provincie sprak één 

militair een gelukwens uit in z’n eigen dialect. Eén en ander werd opgeluisterd door 
een gezellig Niwingezelschap. Vanmiddag kocht ik bij een Chinees rijst en suiker. 
Vanavond moest ik op wacht aan het bat. Bureau. 

5 sept. Zondag. Het comp.elftal voetbalde tegen de 2e Cie en won met 8-2. Op het 
aloon-aloon werd Pasar Malem gehouden, waar we vanavond even overliepen. Er 
heerste een gezellige drukte. 
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6 sep. Vanochtend om 6 uur gingen we  op auto’s naar Salatiga om deel te nemen 
aan een rijdende parade die werd afgenomen door Kolonel van Langen. Via Bringin 
en Toentang keerden we terug. Bij het bat.Bureau draaide vanavond de aardige film 

‘Toppy Topper’. 
7 sep. Van 8-1 uur hadden we patrouille ten N.O. van Oengaran. Op het sportveld  
zagen we vanmiddag de handbal- en voetbalwedstrijd Oengaran-Ambarawa. Door 

met 14-2 de handballers te verslaan en met 3-3 gelijk te voetballen werd Oengaran     
in beide sporten winnaar in het driehoekstoernooi Salatiga-Ambarawa- Oengaran. 

In Salatiga had Oengaran ook gewonnen en de beide andere deelnemers onderling 
gelijk gespeeld. De winnaars ontvingen een medaille. 
8 sep. Ons peleton was geconsigneerd. 

9 sep. Nu was de gehele compie geconsigneerd. De O.V.W.ers van onze compie 
voetbalden tegen de d.p.l.ers van onze compie. De eersten wonnen met 4-3. 

10 sep. Er gingen geruchten dat wij niet naar huis zouden gaan, maar naar Djokja. 
De laatste tijd ging er veel materiaal naar Salatiga. Het O.V.W.-elftal van 1e en 3e 
Cie voetbalde tegen de D.P.L.van de 1e en 3e Cie. Eindstand werd 1-1. Keukenrant- 

soen:50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond moest ons peleton naar Salatiga. 
11 sep. Met 17 man hadden vannacht van 9½ -4 uur patrouille in de streek 
Dadapajam – Reksosari. Vandaag ging er weer veel legermateriaal naar voren.  

12 sep. Zondag. We kregen nu 2 brens in de sectie. Ik werd ook brenschutter. Het 
comp.elftal voetbalde tegen de 2e Cie en won met 6-4. Vanavond om 6 uur werd 

onze compagnie geconsigneerd. 
13 sep. Tot vanavond 6 uur waren we geconsigneerd. Nu ik een bren kreeg, leverde 
ik mijn geweer met bijhoren in bij de fourier. Van thuis ontving ik een pakketje 

rokerijartikelen. Vanavond moest ik op wacht aan het bat.bureau. 
14 sep. Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2-4 uur. Tot de middag sliep ik. 

15 sep. We moesten onze spullen inpakken om morgen te gaan verhuizen. De 
officieren van ons bataljon voetbalden tegen de officieren van Salatiga en wonnen 
met 3-1.  

16 sep. We verhuisden een 100 mtr in een villa. De tangsi moest ontruimd worden, 
omdat daar KNIL-troepen in gelegerd zouden worden.  
17 sep. Ik was vandaag kamerwacht. 

Keukenrantsoen: 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
18 sep. Ons peleton moest vanavond naar Salatiga. 

19 sep. Zondag. Vannacht van 1-7uur hadden we met 7 man patrouille van 
Dadapajam naar Resksosari.  
20 sep. Ik moest vanavond op bivakwacht. 

21 sep. Ik had vannacht wacht van 6-8 en 12-2 uur. 
22 sep. Cantinerantsoen: 300 Highway sigaretten, 5 doosjes lucifers, 1 tube 

tandpasta, 3 st. toilletzeep, 5 scheermesjes, 4 repen chocolade en  
1 jubileumspeldje. We begonnen weer aan het volley-balspel.  
Vanavond werd ons peleton geconsigneerd. 

23 sep. Wij waren geconsigneerd. Vanavond moest ons peleton op wacht naar 
Toentang. 
24 sep. Wij hadden vannacht en vandaag met 4 man wacht aan het aquaduct, wat 

geen zware post was. Ik maakte hier nog foto’s. 
25 sep. We ontvingen soldij f 69,20. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes 

lucifers. Volgens de krant en radio waren in de Repoebliek weer onlusten 
uitgebroken tussen het volksleger en de communisten. 
Dit had ten gevolge dat onze demobilisatie werd uitgesteld.  

26 sep. Zondag. Vandaag ben ik de gehele dag naar Semarang geweest, waar ik een 
bezoek bracht aan de orang-baroe Gerrit Bleeker en Menno Steenhuis en later nog 
aan Hennie Werkman. 
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27 sep. Vandaag ontvingen we weer een camouflage-overall. Vanavond moest ik op 
bivakwacht.  
28 sep. Ik had vannacht wacht van 6-8 en 12-2 uur.  Vanavond werd ons peleton 

voor 24 uur geconsigneerd. 
29 sep.  Vanavond trad een cabaretgezelschap van de T-Brigade voor ons op, waar 
echter niets aan was. 

30 sep. Ik ging vanmorgen naar de pasar in Salatiga en kocht daar een plunjezak 
vol katjang (pinda’s). Vanavond moest ons peleton naar Salatiga.  

 
1 oct. 1948. Vannacht van 6-1 uur hadden wij met 6 man patrouille bij 
Dadapajam. Op de terugweg kreeg onze auto pech, waardoor we pas tegen de 

morgen thuis kwamen. We schoten vlug in bed.  
2 oct. Ten noorden van Oengaran liepen we met 6 man vanmorgen patrouille van  

8-11uur. 
3 oct. Zondag  Keukenrantsoen 50 highway sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
4 oct. Vannacht had een gedeelte van ons peletonspatrouille bij Girisonta. Voor de 

middag gingen naar de bioscoop in Salatiga; hier kocht ik op de pasar ook een 
koffer. Het comp.elftal voetbalde tegen de O.Cie en verloor met 3-1.  
Vanavond werd ons peleton voor 24 uur geconsigneerd. 

5 oct. Vanavond moest ons peleton anders naar Toentang, maar dit ging niet door.  
6 oct. Vanmorgen had een gedeelte van ons peleton patrouille. Ik moest vanavond 

op bivakwacht. 
7 oct. Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2-4 uur. De bataljonsvoetbalcompetitie 
begon weer. 

8 oct. Keukenrantsoen 50 sigarettes en 2 doosjes lucifers. 
9 oct. Er werden 2 officieren van ons bataljon beëdigd.  

Hiervoor liepen we parade. 
10 oct. Zondag.  Vanmiddag zagen we hier de mooie voetbalwedstrijd tussen twee 
Javaanse elftallen van Oengaran en Semarang. Semarang won met 4-3. 

11 oct. Voor de middag gingen we naar de bioscoop in Salatiga, waar de film ‘2000 
vrouwen’ draaide. Het comp. elftal voetbalde tegen de S.M. /Adj. En won met 8-1. 
Ons peleton moest vanavond naar Salatiga. 

12 oct.  Met 7 man liepen we vannacht van 10-4 uur patrouille tussen Reksosari 
en Karangdoeran. De officieren voetbalden tegen de sergeant, wat de mindere in 

rang wonnen met 2-1.  
13 oct. Het 1e en 3epeleton voetbalde vandaag tegen het2e peleton, dat won met 5-1. 
14 oct. Ten Z. van Oengaran liepen we met 7 man patrouille van 7-12 uur. 

15 oct. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond moest ik op 
bivakwacht.  

16 oct.  Ik had vannacht wacht van 8-10 en 2-4 uur. In Semarang zagen we de 
voetbalwedstrijd X-bat.I – T.Brig.I. 1-2. Er werd slecht gevoetbald. Vanavond werd 
ons peleton voor 24 uur geconsigneerd. In de zaal bij het bat.Bureau trad een eigen 

cabaretgezelschap met een vrolijk programma. 
17 oct. Zondag.  Er werd bekend gemaakt, dat degene die zijn kust naar Holland 
wilde versturen, dit in orde moest maken. Onder ons werden enige Welfare-

filmrolletjes verloot, waarbij ik zo gelukkig was, er één te winnen. 
18 oct. De laatste dagen speelden we veel volley-bal. Ook werden er om de andere 

dag nog steeds voetbalwedstrijden gespeeld. 
19 oct. Vanavond werd ons peleton voor 24 uur geconsigneerd.  
20 oct. We moesten onze kledingslijsten bij de fourier tekenen. Vanmiddag werden 

onze kisten opgehaald en bijeen gebracht bij de fourier. De 1e Cie voetbalde tegen de 
4e Cie en won met 4-0. Een gedeelte van ons peleton moest vanavond naar Salatiga. 
Ik was vrij. 
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21 oct. Vanmorgen gingen onze kisten naar Semarang om ingeladen te worden in 
de Johan van Oldenbarneveldt. Ik moest vanavond op bivakwacht. 
22 oct.  Vannacht had ik wacht van 8-10 en 2-4 uur. Keukenrantsoen: 50 

sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
23 oct. Vanmorgen hadden een half uurtje theorie over de bescherming van 
convooien. In het stadion in Semarang voetbalde X.Bat I tegen C.H.T.C.S.I en won 

met 2-1.  
24 oct. Zondag.  Ik was vandaag vrij.  

25 oct. Vanmorgen hadden we oefening in het beschermen van convooien. Hierbij 
was ik brenschutter bij de spitsgroep. 
26 oct. Vanmorgen van 3-7uur hadden we met 8 man patrouille bij Girisonta. 

Vanmiddag voetbalde het 1e elftal van onze compie tegen het tweede en won met  
2-1. Wegens overplaatsing van onze c.c. kregen we als nieuwe c.c. de Elt. Meurs. 

27 oct. Vanmiddag handbalde ons comp.Elftal tegen de 4e Cie en verloor met 9-2. 
Het officiers-elftal voetbalde tegen de off. Van de B. divisie en won met 3-0.  
28 oct. Vanmorgen moesten we met onze compie bij Reksosari in reserve liggen 

voor een actie die werd gevoerd tegen infiltrerende rep. Troepen. Keukenrantsoen 50 
sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
We ontvingen soldij f 69,60. Ons peleton werd vanavond voor 24 geconsigneer. 

29 oct. Cantinerantsoen 300 sigaretten, 3 doosjes lucifers, 3 repen chocolade en  
3 stukjes toiletzeep voor f 5,00. Vanavond moest een gedeelte van ons peleton naar 

Salatiga.  
30 oct. Met 3 man van ons en 4 man van de O.Cie liepen we van 7½-2 uur 
patrouille van Bringin naar Dadapajam. We stieten op een kleine bende 

rampokkers, die de benen nam bij onze komst, na eerst wat barang van de 
bevolking te hebben gestolen. Vannacht hadden we een prachtig gezicht op de 

werkende vulkanische berg Merapi. Duidelijk zagen we de gloeiende lava uit de 
krater komen. In het stadion te Semarang voetbalde ons bataljonselftal tegen 
D.S.V., en won in een mooie wedstrijd met 5-1.  

31 oct. Zondag. Voor vanavond vroeg ik avondpermissie aan voor Semarang, wat 
me echter niet werd toegestaan.  
 

 
1 nov.1948. Vanavond mocht ik naar Semarang. Ik liet eerst mijn haar knippen. In 

Royal zagen we de film ‘van de strijd van Engeland tot Berlijn’. Na afloop aten nog 
een portie nasi-goreng. 
2 nov. Onze compie voetbalde tegen de StafCie en won met 4-1 op een nat modderig 

terrein, daar het juist behoorlijk had geregend.  
3 nov. Op het appèl werd bekend gemaakt, dat het 1e en 2e peleton naar Bosja 

zouden gaan en ons peleton naar het vliegveld Kalibanteng bij Semarang.  
Vanavond moest ik op wacht.  
4 nov. Ik had vannacht wacht van 8-10, 12-2 en 4-6uur. Vandaag vertrokken de 

beiden andere peletons naar Bosja. De cantinewagen bracht ons een bezoek; ik 
kocht o.a. een slof sigaretten.  
5 nov. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond brandden we 

alles wat maar brandbaar was, op, als afscheid aan Oengaran. 
6 nov.Om 8 uur vertrokken we naar Kalibanten, waar we in een grote houden 

barak werden gelegerd om ’s nachts wachten te kloppen. Vanavond de stad in 
geweest. In Rex zagen we de lachfilm ‘In het spookhuis.’ 
7 nov. Zondag. Vanavond moest ik op wacht.   

8 nov. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. Vanavond zagen in Royal 
de fantastische cowboyfilm ‘Zorro’s zwarte zweep’.  
Ik kocht nog een paar sandaaltjes.  
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9 nov. Tijdens het volleyballen ontmoette ik mijn oud-ULO-klassegenoot Tj. Kuiper, 
die ook op het vliegveld lag bij de Lua.  
10 nov. Van het comité Bierum-Indië ontving ik een pakketje met 4 rol pepermunt, 

1p. shag en 2p. sigaretten.De laatste waren bedorven. Vanavond moest ik op wacht.  
11 nov. Ik had vannacht wacht van 8-10, 12-2 en 4-6 uur. In Rex zagen we 
vanavond de mooie film: ‘Het spook van de opera’. 

12 nov. Vanmiddag gingen we naar Oergaran, waar ons compieselftal voetbalde 
tegen de O.Cie en won met 2-1, zodat ze ongeslagen boven aan de lijst bleef staan. 

Vanavond hadden we een korte, maar hevige onweersbui boven het vliegveld, 
waarbij de bliksem nog in onze barak sloeg. Enige balken werden verbrijzeld en een 
stel dakpannen sneuvelden. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. 

13 nov. Keukenrantsoen: 50 Highway sigaretten en doosjes lucifers.  
Vanavond moest ik op wacht. 

14 nov. Zondag. Vannacht had ik politiewacht en moest daarom enige keren 
patrouilleren over het vliegveld. Vanavond ging ik naar de stad om Hennie Werkman 
te bezoeken, maar die bleek niet thuis te zijn. Toen bracht ik de avond door in het 

mil. Tehuis.    
15 nov. Ook op het vliegveld deden veel aan sport zoals voetbal en volleybal. 
16 nov. Vanavond moest ik op wacht.  

17 nov. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur.  
Vanmiddag voetbalde het peletons-elftal tegen de LUA en speelde gelijk 4-4.  

In Orion zag ik vanavond de film ‘Mexicana’. 
18 nov. We deden anders eigenlijk niets dan sporten.   
19 nov. Vanmiddag volleybalden we ons B-zestal de V.M.Ma voor de competitie, wat 

we wonnen met 2-0.  
20 nov. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Cantinerantsoen: 300 

sigaretten, 2 p. tabak, 4 doosjes lucifers, 3 st. toiletzeep, 1 reep chocolade en 1 doos 
schoensmeer. Vanavond moest ik op wacht.  
21 nov. Zondag. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. Vanavond 

gingen we naar de film ‘de Jantjes’ in Orion. 
22 nov. We beluisterden een gedeelte van de voetbalwedstrijd België-Holland 1-1. 
Onze compie voetbalde tegen de 4eCie en speelde gelijk 3-3.  

23 nov. Vanavond moest ik op wacht.  
24 nov. Ik had vannacht wacht van 8-10, 12-2 en 4-6 uur. Vanavond gingen we 

naar de Orion. 
25 nov. Vanavond ging ik naar de stad en bracht eerst een bezoek aan de kapper. 
Nadien ging naar Hennie Werkman, waar ze gezellig aan het fuiven waren. 

Natuurlijk moest ik mee doen. Niet meer helemaal nuchter kwam ik toch nog op tijd 
binnen op het vliegveld.  

26 nov. Voor het cantinerantsoen ontvingen we nog 4 flessen bier en  
1 tube tandpasta. Ik moest vandaag eten uitdelen.  
27 nov. We ontvingen soldij f 73,40. Hier ging f 8,60 af voor het cantinerantsoen. 

Vanavond moest ik op wacht. 
28 nov. Zondag. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. Vanavond ging 
ik naar Hennie Werkman, waar ik mee de film:’De bron van alle kwaad’ zag in 

Royal. Van mijn verjaardag merkte ik maar weinig. 
29 nov. Vanavond ontving ik verschillende verjaardagsbrieven.  

30 nov. Vanmorgen gingen we zwemmen in het zwembad.  
Vanavond moest ik op wacht. 
 

1 dec. 1948. Vannacht had ik politiewacht. Het peletonselftal A speelde tegen een 
peletonselftal van de 3e Cie en verloor met 5-0. In Orion zagen we vanavond de film 
‘De terugkeer van de Monte Christo’.  
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2 dec. Vanmorgen hebben we gezwommen. Vanmiddag volleybalden we met het A-
zestal tegen het volleybal-B-zestal, dat speelde tegen K.M.G. en won met 2-0. 
Vanavond moest ik op wacht.  

4 dec. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. Keukenrantsoen: 50 
sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanmiddag zagen we in het stadion 2 
voetbalwedstrijden. We aten in de Tijgerclub en zagen vanavond de film ‘Toffe Juffer’ 

in Royal. 
5 dec. Zondag. Ik was vandaag kamerwacht.  

6 dec.  Vanmorgen gingen we naar de pasar. Vanavond moest ik op wacht.  
7 dec. Ik had vanmorgen wacht van  8-10, 12-2 en 4-6uur. Vanavond zagen we in 
Royal de film ‘Het koperen monster’. Voorafgegaan door de kroningsfilm. 

8 dec. In Orion zagen we vanavond de lachfilm: ‘Janmaat, een meisje en een 
jongen’.  

9 dec. Vanavond ook weer de stad in geweest. Ons comp-elftal voetbalde tegen de 2e 
Cie en verloor met 3-2.  
10 dec. Het B-team volleybalde tegen V.T.D. en verloor met 3-2. Vanavond moest ik 

op wacht. 
11 dec. Ik had vannacht wacht van 8-10, 12-2 en 4-6uur. Keukenrantsoen: 50 
sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van thuis ontving een pakketje met 7 pakjes shag, 

5 p. vloei en 2 pakjes sigaretten. Helaas was alles bedorven. 
12 dec. Zondag.  Vanmorgen ging ik naar de Koepelkerk, waarna ik naar Djangli 

ging en er de dag verder doorbracht met Hennie Werkman. Vanmiddag gingen we 
naar een voetbalwedstrijd van de L.T.D. en ’s avonds wat door de stad gewandeld.  
13 dec. Vanmorgen om 10 uur moest ons peleton aantreden en kwam de B.C., 

majoor Scheers, om ons het teken voor orde en rust uit te reiken, wat gepaard ging 
met een toespraak.  

 

 
Ons peleton aangetreden op het vliegveld Kalibanteng. De B.C. reikte  
de eretekens voor orde en rust uit tijdens de toespraak van de B.C. 

 
Vanmiddag voetbalden we met het B-elftal tegen Lua B en wonnen met 1-0. 

Vanavond moest ik op wacht.  
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14 dec. Ik had vanavond wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. Vanavond zagen we in 
de Grand de tweede helft van ‘Het purperen monster’.  
15 dec. Vandaag moesten we onze spullen zo veel mogelijk pakken, daar we morgen 

zouden verhuizen naar Oengaran. Vanmiddag voetbalden we met het A-elftal tegen 
de Lua A en verloren met 1-0. Vanavond waren we geconsigneerd.  
16 dec. Vanmorgen werden we afgelost door 402 B.I. Wij vertrokken naar 

Oengaran, waar we bij de andere peletons van onze compie, die gisteren al waren 
gekomen, werden gelegerd.  Het gehele bataljon was in Oengaran verzameld met het 

oog op een politionele actie tegen de republiek. We moesten alles zoveel mogelijk 
gevechtsklaar maken. We ontvingen cantinerantsoen: 300 Escort sigaretten, 4 
doosjes lucifers, 3 st. toiletzeep en 4 repen chocolade. 

17 dec. Vandaag was het 3 jaar geleden, dat ik in dienst kwam. We moesten onze 
koffers, plunjezakken ransels met inhoud inleveren, wat werd opgeslagen in de 

stores. Langs de weg ging, evenals gisteren, weer enorm veel legermateriaal en 
troepen naar Salatiga. Vanavond moest ik op wacht.  
18 dec. Ik had vannacht wacht van 8-10 en 2-4 uur. Keukenrantsoen: 50 

sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond moesten we verzamelen en spraken de 
bataljonscommandant, de aalmoezenier en de veldprediker een ernstig woord ter 
voorbereiding van de actie, die morgenochtend zou beginnen en waarbij ons 

bataljon een speciale taak zou krijgen. Welke taak, werd niet gezegd. 
19 dec. Zondag. Om 4 uur hadden we reeds reveille en moesten we veldbed plus 1 

deken inleveren bij de fourier. Wapen, munitie en broodzak hielden we bij ons. Om 
6½ uur vertrokken we met het gehele bataljon, behalve enige staf- en 
ondersteuningsonderdelen, in colonne per auto naar het vliegveld Kalibanteng bij 

Semarang. Hier was het er een drukte van belang. Transportvliegtuigen vlogen af en 
aan. Steeds Semarang- Magoewo v.v. De parachutisten waren reeds weg en nu was 

men bezig met de commandotroepen. Hierna volgde ons bataljon. Om 11 uur 
vertrokken wij per vliegtuig naar Magoewo, het vliegveld 8 km. Buiten Djokja. Zo 
waren we ingedeeld bij de luchtlandingstroepen. De reis per vliegtuig was prachtig 

over de bergen Meraboe en Merapi. Wij rukten, naar een poosje rust, op naar 
Djokja. Onze compie moest rechts van de weg door het terrein. We ondervonden 
slechts weinig tegenstand. De noordzijde van de stad werd bezet. Ons peleton 

legerde zich aan een kruispunt aan de Magelangse weg. 
20 dec. Onze dienst bestond nu hoofdzakelijk uit wacht en patrouilles. Bij ons was 

het rustig maar op andere plaatsen hoorden we veel schieten. We moesten ons 
overal mee behelpen. De commando’s rukten vanmiddag op in de richting 
Magelang.  

21 dec. Er gingen nog weer troepen in de richting van Magelang. Over de weg 
arriveerde de colonne van Semarang-Salatiga. We aten steeds noodrantsoenen. 

22 dec. Keukenrantsoen: 20 sigaretten.  
23 dec. Vanmorgen verhuisden we met ons peleton naar de suikerfabriek Biran, 7 
km ten noorden van Djokja.  

Eén sectie ging naar een andere fabriek. We losten de commando’s hier af. Gelukkig 
kregen we versterking van de ondersteuningscie. Vanavond had ik van 6-10 uur 
wacht en bivakpatrouille.  

24 dec. Vanmorgen reden we verschillende keren met de auto mee voor bewaking. 
Ook liepen wij nog een patrouille in de omgeving. Vanmiddag werden wij maar zo 

afgelost door 2-12 RVA. Wij vertrokken naar de stad en kwamen bij de rest van de 
compie te liggen in een meisjesinternaat aan de noordrand van de stad. 
Keukenrantsoen 35 sigaretten. 

25 dec. Vandaag installeerden wij ons.  Van de fourier ontvingen we 1 doos 
speculaas, 2 repen chocolade, 4 snoepjes, 7 Engelse en 7 Escort sigaretten, 1 p. 
shag en 1 p. vloei. Vanavond moest ik op wacht.  
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26 dec. Zondag. Ik had vannacht wacht van 6-8 en 12-2 en vandaag van 7-8 uur. 
Om 11 uur werd de wacht ingetrokken. We ontvingen het kerstpakket: 1 tinnetje 
sigaretten, 1 zakagenda, 1 fotoalbumpje, 1 potlood, 1 pakje sweets, 1 blikje kaas, 1 

blik roggebrood, 1 blik stroopwafels en 1 rol pepermunt. Vanavond moesten we 
onze spullen weer inpakken.  
27 dec. Om 3 ½ uur hadden we reveille. Een uur later gingen we op de auto’s en 

formeerden we ons met de 2e en 4e cie, Ond.Cie, tanks en gevechtswagens. Om 6 
uur zette deze stoet zich in beweging in westelijke richting, de weg naar 

Poerworedjo. Na ± 6 km. gereden te hebben moesten we gaan lopen, omdat er een 
brug kapot was. Het rollend materiaal kon voorlopig niet verder. Na 12 á 15 km.  in 
snel tempo gelopen te hebben, zonder dat er een schot gelost was, nam ons peleton 

de grote verkeershangbrug van bij 200 meter lengte over de kali Progo bij Sentolo. 
Onze sectie gaf dekkingsvuur. Slechts enkele schoten van de vijand werd terug 

ontvangen. Ze namen reeds de benen. De spoorbrug was opgeblazen. Ook de 
verkeersbrug was zwaar ondermijnd.Onze compie bleef bij deze burg voor bewaking. 
We maakten bivak in de omliggende kamponghuizen. Aan verliezen hadden we één 

dode en één gewonde, tengevolge van een bomontploffing in een huis, 
28 dec. Vanmorgen hadden we een kleine patrouille in de omgeving. Vanavond 
moest ik brugwacht.  

29 dec. Ik had vannacht wacht van 6-8, 10-12 en 2-4 uur. In de wacht mochten we 
niet slapen. Op geregelde tijden moesten rond en door het bivak patrouilleren. 

Tussen 1-2 uur brandde er een kamponghuis af, aangestoken door kwaadwilligen. 
De brug werd  ‘’t Blijvertje’, naar ons bataljon, gedoopt. Dit werd op een groot bord 
aan de brug gehangen.  

30  dec. Van 9-13 uur hadden we een tamelijk grote patrouille, waarbij zich niets 
bijzonders voordeed. Keukenrantsoen: 21 sigaretten en 1 d. lucifers. 

31 dec. Om 6 uur vanochtend moesten we voor bewaking naar een brug, 2 km, 
terug, waar vannacht een vijandelijke bom was gelegd.  
De genie kwam tegen de middag (daar de weg verderop versperd was, konden ze 

niet eerder) om de bom op te ruimen. Wij kregen ons veldbed en plunjezak. Voor het 
eerst kregen we weer post. Ik ontving een pakketje van A. Spithost en L. Westers 
met de volgende inhoud: 40 sigaretten, 3 rol pepermunt, 2 rol drop, 4 repen 

chocolade, 1 tube tandpasta, 1 staaf scheefzeep en 1 pakje scheermesjes. Vanavond 
moest ik op bivakwacht.  

 
 
 

1 jan. 1949. Om 0 uur vanmorgen werden 41 stuks 3 inch mortiergranaten 
afgeschoten, deels als storingsvuur en deels als inluiding van het nieuwe jaar. Ik 

had vannacht wacht van 8½ -10½ , 
12½ -2½ en 4½ - 6½ uur. Het eten was hier tamelijk goed. Het wassen ging echter 
slecht. Postverkeer kwam bijna niet door. Kranten zagen we niet. In de omgeving 

was alles goed bebouwd. Bevolking goed gevoed, maar slecht gekleed. De gehele 
bevolking keerde nog niet terug. Keukenrantsoen: 14 sigaretten. 
2 jan. Zondag. Vanmorgen vingen we enige kippen. We moesten aardappelen 

schillen. Voor de middag trad voor ons op het front-cabaretgezelschap ‘Vrolijkheid 
van Noord tot Zuid.’ Op een geïmproviseerd podium(carrierkleed) bracht dit 

gezelschap een prachtig programma. Van 2½ - 5½  uur hadden een patrouille naar 
Sentolo. 
3 jan. We kregen bezoek van de Brigade-Cdt. Kol van Langen. Deze was best 

tevreden over de post. Vanavond moest ik op brugwacht. 
4 jan. Ik kreeg vannacht wacht van 6½ - 8½ , 10½ -12½ en 2½ -4½ uur. 
Keukenrantsoen 21 sigaretten en 1 doosje lucifers.  
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5 jan. Ik had vandaag brugwacht van 6½ - 8½ , 10½ -12½ en 2½ -4½ uur. We 
ontvingen f 19,50 gevarengeld over het tijdvak 19 t/m 31 dec. dus f 1,50 per dag. Er 
werd gedeeltelijk in Oudnederlands zilvergeld uitbetaald. 

6 jan. Vanochtend om 2 uur moest het grootste gedeelte van onze compie uitrukken 
naar kampong waar volgens enige gevangenen een gewapende bende moest zitten. 
Als zo vaak, bleek het er echter niets van waar te zijn.  

Ik hoefde niet mee, omdat ik pas een dagwacht achter de rug had.  
7 jan. Op de weg naar Djokja naar onze post hadden enige ernstige ongevallen 

plaats. De half-truck van ons, die een patrouille weg moest brengen , reed op een 
mijn, waarbij alle 7 personen werden gewond, waarvan 4 ernstig. Van de stad kwam 
een Rode Kruis auto beveiligd door een carrier, om de gewonden op te halen. Deze 

carrier reed ook op een mijn, waarbij één dode viel en 1 gewonde.  
Keukenrantsoen 21 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van thuis ontving ik een 

pakketje met 5 p. shag, 4 p. vloei, 1 p. sigaretten en 160 foto’s, alles in goede orde. 
Vanavond moest ik op brugwacht. 
8 jan. De rest van ons peleton is er vanavond op uit geweest en wist de hoofddaders 

van mijnen leggen gevangen te nemen.  
Ik had vannacht wacht van 6½ -8½, 10½ -12½  en 2½ - 4½ uur.  
9 jan. Zondag. Het bericht kwam door, dat één van de zwaargewonden, tijdens het 

vervoer door de lucht naar Semarang, was overleden. Van 3-6 uur hadden een 
kleine patrouille.  

10 jan. Vanmorgen moesten we aardappelen schillen. Keukenrantsoen 21 
sigaretten.  
Er reed weer een carrier op een mijn, waarbij één persoon gedood en één gewond 

werd. Dit was reeds de 4e dode voor de ‘Blijvertjesbrug’. 
11 jan. Vanmorgen van 4-9uur hadden we met 41 man een gevechtspatrouille 

voorbij Sentolo, waar een gewapende bende moest zitten. We zagen echter alleen 
versperringen.  
Vanavond was er enige luchtpost uit Holland. Ik moest op brugwacht.  

12 jan. Vannacht had ik wacht van 8½ -10½, 12½ -2½ en 4½ - 6½ uur. 
We maakten vandaag enige foto’s van de brug en omgeving. 
13 jan. Keukenrantsoen: 21 sigaretten en 1 doosje lucifers. Vanmorgen moesten we 

inpakken en vanmiddag om 3 uur werd onze post overgenomen door 5-5 RI. Wij 
vertrokken naar de stad. Onderweg werden we plotseling hevig beschoten. De auto’s 

stopten en wij vuurden terug. Wij hadden één lichtgewonde. Voor de veiligheid 
gingen we lopende verder tot enige kilometers voor de stad. Ongeregeld werd er nog 
gevuurd. Doornat van de regen en daarom ook koud, kwamen tegen het donker 

worden in de stad aan. Wij kwamen weer in het noordelijk gedeelte te liggen, dicht 
bij onze vorige Tangsi. 

14 jan. We installeerden ons op een behoorlijke manier. Van de fourier haalde ik 
mijn koffer, die wel iets had geleden, maar de inhoud zag er toch nog best uit. We 
ontvingen f 15,- gevarengeld. 

15 jan. Vanmiddag om 12 uur werd ons peleton voor 24 geconsigneerd. Om 1 uur 
moesten wij met de 1e en 2e sectie voor beveiliging mee met de fouragewagens naar 
de 2e Cie in Moentilan, aan de weg naar Magelang. Om 3½ uur waren we terug. 

Toen moesten we gelijk met onze compie en de 3e Cie om een kampong ten zuiden 
van Djokja te zuiveren. Hierbij stuitten we op hevige tegenstand, vooral veel sniper- 

en automatisch vuur kregen we te incasseren. Dit had tot gevolg dat er 3 personen 
van ons peleton sneuvelden, nl. de D.C. Adj. te Hoonte, mijn S.C. Serg. Goudswaard 
en de brenschutter J. Veldman. Verder had onze compie nog 2 gewonden.  

De 3e Cie had 1 dode en enige gewonden. Na veel moeite waren we om ruim 7 uur 
weer thuis. De verslagenheid was groot.  
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16 jan. Zondag. Keukenrantsoen 21 sigaretten. Om 11 uur was de begrafenis van 
de 4 slachtoffers van gisteren vanuit het hospitaal op het Hollands-Chinees kerkhof, 
waar al meer militairen ter aarde waren besteld. Ons peleton liep mee in groen 

uniform en helm op. Vanavond moest ik op bivakwacht.  
17 jan. Ik had vannacht wacht van 8-10 en 2-4 en vandaag van 10-12 uur. 
Keukenrantsoen 57 sigaretten en 1 doosje lucifers. Volgens ingekomen berichten 

over de actie van 15 Jan, had de vijand een sterkte van 1000 man, onder leiding 
van generaal Soedirman, die ’s nachts een aanval op Djokja zouden doen. Ze 

hadden nu ontzettende verliezen geleden. Vanavond om 6 uur hadden we 
bespreking over een a.s. actie, die uitgevoerd zou worden door 2 compie’s van 5-5RI,  
de 3e en onze compie. Direct na de bespreking moesten we eten en ons klaar 

maken. 
18 jan. Gisteravond om 8 uur gingen we op de auto’s naar het vliegveld Maguwo. 

Hier startten we om 10 uur. De gehele nacht liepen we min of meer zuidwaarts. 
Tegen de ochtend zaten we op een tjot, begraafplaats van de sultans van Djokja en 
Solo. Aan de voet lag het stadje Imogiri, waar veel T.N.I. moest zitten. De zouden 

verdreven worden. We hadden steun van de vliegtuigen, die de boel mitrailleerden.  
Hierna begonnen wij te zuiveren, waarbij slechts geringe tegenstand werd 
ondervonden.  

De gehele dag bleven we hier liggen en ’s nachts zouden we er ook blijven, omdat  
5-5RI in de buurt een bivak moest opslaan. Wij waren erg moe, zonder veel eten, na 

zo’n 25 km gelopen te hebben door tamelijk zwaar terrein. Om 3 uur kwam gelukkig 
plotseling het bericht om op te breken. We moesten nog ± 10 km lopen om de bij de 
auto’s te komen. De weg was overal versperd.  

Tegen 8 uur waren we thuis. Doodmoe, dorstig en hongerig, maar de kok had 
gelukkig drinken en brood. 

19 jan. Wij waren vandaag geconsigneerd. Keukenrantsoen 14 sigaretten.  
We ontvingen gevarengeld f 10,50. 
20 jan. Vanmiddag van 1-5 uur mochten we  de stad in. Ik ging eerst naar de 

kapper. We wandelden de hoofdstraat Toegoe eens af. Er was weinig te beleven. 
21 jan. Om 5.45uur gingen we op actie met de 3e Cie en ondersteund door carriers 
en artillerie ten zuiden van de stad naar Bantool. We hadden maar geringe 

tegenstand. Deze actie was opgezet, omdat 5-5 RI daar gisteren 3 doden had moeten 
laten, die nu gevonden werden. Om 3 uur gingen we huiswaarts. Op de terugweg 

reed er nog een  carrier op een mijn, waarbij één persoon licht gewond werd. 
Keukenrantsoen: 57 sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
22 jan. Wij waren geconsigneerd. Keukenrantsoen: 80 sigaretten: Escort en Kansas.  

23 jan. Zondag. Vanochtend om 5½uur werden we al gewekt om uit te rukken met 
een peleton van de 3e Cie. We moesten de weg naar Sentolo vrij maken, omdat de 

daar liggende compie van 5-5RI afgesneden was van de stad. Gisteren die 1 dode en 
2 gewonden gekregen bij het herstellen van een brug. De personen konden nog niet 
worden afgevoerd worden, omdat er 2 bruggen stuk waren. Nadat we contact 

hadden gemaakt, moest onze sectie voor beveiliging mee om de gewonden naar de 
Hupva in Djokja te brengen. Hierna gingen we weer naar voren. De genie moest 
totaal 2 bruggen slaan.  

Om 4 uur waren wij terug in ons bivak, waar we vlug enige gekochte eieren kookten 
om de inwendige mens een beetje van extra voer te voorzien.  

24 jan. We waren vandaag geconsigneerd.  
Voor ons trad vanmiddag op het militair cabaretgezelschap ‘De wapenbroeders’. Ze 
brachten een mooi programma. 

25 jan. We ontvingen gevarengeld f 10,50. We betaalden nog f 5,- voor het 
cantinerantsoen van december. Vanmiddag bezochten we de garnizoenscantine in 
de stad.  
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26 jan. Vandaag waren we geconsigneerd. Van 7-13uur hadden we met 20 man een 
verkenningspatrouille naar het noorden, waarbij de pioniers op moesten nemen,  
welke versperringen er aangebracht waren op en in de weg. We legden totaal 24 km. 

af. Op de terugweg werden we nog even beschoten, waarop we echter niet 
terugvuurden. 
27 jan. Vanmiddag zijn we de stad in geweest, maakten enige foto’s en brachten 

een bezoek aan de garinizoenscantine ‘De Tijger’. 
28 jan. Vanochtend werden we allen geconsigneerd.  

28 jan. Vanochtend werden we allen geconsigneerd. Keukenrantsoen 50 sigaretten 
en 2 doosjes lucifers. 
29 jan. Gistermiddag om 11½ uur gingen we met onze compie op de wagens en 

halfweg Sentolo gingen we links het terrein in. Al spoedig werd een vijandelijke 
bende opgejaagd, welke in handen viel van de 3e Cie, die al een dag en een nacht in 

het terrein zaten. Wij trokken de gehele middag verder door de bergen in z.w. 
richting onder een verzengende hitte. Des nachts sloegen we ons bivak op in een 
kampong. Vandaag trokken we verder naar Bantool, waar een post van 5-5RI lag. 

We hadden helemaal niet behoeven te vuren. Met de auto’s werden we opgehaald. 
Onderweg naar Djokja werden we plotseling hevig beschoten door sniper- en 
automatisch vuur. Eén persoon kreeg hierbij twee armshots. 

Na het vuur beantwoord te hebben, trok de vijand af en konden wij onze tocht naar  
de stad vervolgen, waar we om ruim 6 uur aankwamen. Na gemandied en 

gemakand te hebben, poetste ik nog gauw mijn bren, waarmee ik 2 magazijnen had 
verschoten. 
30 jan. Zondag. Hennie Werkman, die nu ook in Djokja lag, samen gingen we de 

stad in en dronken een fles bier in ‘De Tijger’. Vanavond moest ik op bivakwacht. 
31 jan. Ik vannacht wacht van 1—12 en 4-6 en vandaag van 4-6 uur. Van thuis 

ontving ik een pakketje met 3 p. shag, 7 p. vloei en 3 p. sigaretten. We ontvingen 
190 actiesigaretten. Vanavond werd ons een komende 2daagse actie uitgelegd.  
 

1 feb. 1949. Vanmorgen om 2 uur werden we gewekt. Om 3 uur gingen we op de 
wagens tot halfweg Sentolo. Hier sloegen we rechtsaf het terrein in. Om half twaalf 
hadden we onze plaats van bestemming bereikt, waar we contact maakten met de 

3e Cie die van de andere kant was gekomen. Zij hadden 1 bren + 12 magazijnen,  
1 karabijn en wij 1 karabijn buitgemaakt. Eerst zouden we de nacht hier 

doorbrengen, maar we voerden onze opdracht direct helemaal uit. Wel kregen we 
nog enig vuur. Hierop werden teruggeschoten. Ook hadden we steun van de 
artillerie. Om 6 uur waren we in het kamp Sentolo van 5-5RI. Veel jongens waren 

totaal uitgeput. We hadden een 40 km. gelopen. Om 7 uur waren we terug in onze 
Tangsi. 

2 feb. We waren geconsigneerd. Hennie Werkman kwam me nog even opzoeken om 
te zegge, dat ie naar Solo ging. We ontvingen gevarengeld f 10,50. 
3 feb. We ontvingen ons januari-cantinerantsoen: 300 sigaretten, 4 doosjes lucifers, 

5 repen chocolade, 2 rol pepermunt, 1 tube tandpasta en 3 st. toiletzeep.  
4 feb. Vandaag waren we geconsigneerd.  
Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 3 scheermesjes. Vanavond 

werd eerst bekend gemaakt, dat we op een 4daagse actie zouden gaan. Later werd 
gezegd van een 2daagse. 

6 feb. Zondag. Gistermorgen om 4 uur gingen we met onze compie en de artillerie 
op auto’s naar Moentilan. Hier gingen we om ± 7 uur het  terrein in in noordelijke 
richting. In de kampong Soember sloegen wij ons bivak op.  We hadden wat last van 

sniper- en automatisch vuur. Des middags hadden we met ons peleton een kleine 
patrouille. Ik had vannacht wacht 3-5uur. Vandaag keerden we terug naar 
Moentilan, waar we om 3 uur op de auto’s gingen naar Djokja.  
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7 feb. Vanmiddag zijn we even de stad in geweest en aten een portie gado-gado in 
een restaurantje. 
8 feb. We ontvingen gevarengeld F 10,50. Vanmiddag wilden we naar de bioscoop, 

maar toen we daar kwamen, bleek er geen film te zijn.  
9 feb. Wij waren vandaag geconsigneerd. Ongeveer een peletonsterkte van ons 
compie had vanmiddag patrouille tussen de wegen naar Kalioeerang en Moentilan. 

Ze kregen vijandelijk vuur, wat werd beantwoord.  
10 feb. Vanmorgen van 4-10uur hadden wij patrouille in hetzelfde gebied. De 

kampong, waaruit gisteren gevuurd was, moest gezuiverd worden. Eerst werd er 3 
inch-mortiervuur opgelegd. Toen trokken wij er door. Er viel slechts één schot, wat 
ons een gewonde bezorgde. Eén karabijn werd buit gemaakt. Door te veel eieren te 

eten, voelde ik me wat misselijk.  
11 feb. Vandaag waren we geconsigneerd. Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 doosjes 

lucifers en 3 scheermesjes. 
12 feb. Omdat ik me nog steeds niet goed voelde, ging ik vanmorgen op 
ziekenrapport. Hier kreeg ik enige pillen en verder mocht ik vandaag niets eten. Ook 

werd mijn rug nog gemasseerd, omdat ik daar pijn had. Onze Cie rukte vanmorgen 
om 4½  uur uit voor een actie ten N.O. van de stad. Ze zagen niets bijzonders. Om 
12uur waren ze terug. Ik moest vanavond op bivakwacht.  

13 feb. Zondag. Ik had wacht van 8-10, 12-2 en 4-6 en vandaag van 3-5 uur. 
14 feb. Vanochtend werd ten N. van de stad een kleine patrouille gelopen. Er werd 

weinig gevuurd. Van thuis, C. Berndsen en Th.Visser, ontving ik vanavond 
illustraties. 
15 feb. We waren geconsigneerd. Om 12½  uur moesten we uitrukken om een 

kampong te zuiveren in het zuiden van de stad samen met de 3e Cie en enige 
carriers. Om 4 uur waren we terug.  

16 feb. Gisteravond van 8-1uur moesten we nog weer een gedeelte van de stad 
zuiveren. Vanmiddag werden we geconsigneerd. We ontvingen gevarengeld f 10,50.  
17 feb. Gistermiddag om 5 uur gingen we met de 3e Cie, op auto’s naar Imogiri, een 

post van 5-5RI. Van hieruit werd vannacht om 12½ uur gestart naar het noorden.  
De 3e Cie  rechts en wij links van de kali. Wij dienden voor afsluiting, evenals een 
compie van 5RS, die van het noorden af kwamen zakken. Tegenstand was er weinig. 

Vanmiddag om 2½uur waren we terug in ons bivak. 
 

 
17 feb 1949 2e politionele actie,  Imogiri, Djokja 
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18 feb. Vanmiddag waren we eerst geconsigneerd. Wat later werd opgeheven. 
Cantinerantsoen: 300 sigaretten, 4 doosjes lucifers, 3 scheermesjes, 1 tube 
tandpasta, 6 repen chocolade en 3 st. toiletzeep. Vanmiddag gingen we naar film  

‘The bell’s of St.Marie’ in de bioscoop. Vanavond moesten we inpakken.  
19 feb. Vanmorgen om 8 uur gingen we op de wagens om de 4e Cie af te lossen op 
Kalioerang en Pakem. Ons peleton kwam voor Pakem in de kampong Kledakan te 

liggen. Onderweg liep een carrier op een mijn en werden we van verschillende 
kanten beschoten, wat ons 5 gewonden kostte. Om 2 uur waren we op de plaats 

van bestemming. Onze sectie leverde wacht tot 7 uur, terwijl de anderen het bivak 
in orde maakten en vlug enige stellingen opwierpen. 
20 feb. Zondag. Ik had vannacht wacht 9-11 en 5-7 uur. Verder was het vandaag 

pionieren.  
21 feb. Voor de middag moesten we eerst de stellingen van de 4e Cie te Pakem 

opruimen en lege zandzakken halen. Verder maar pionieren. De fourage-colone 
naar de stad had zwaar pech. Twee carriers liepen op mijnen, waarna een hevige 
beschieting volgde. Dit kostte aan onze zijde  1 dode en 2 gewonden. Vanavond 

moest ik op wacht.  
22 feb. Vannacht liepen we patrouille rond ons bivak, één uur op- één uur af. 
Vanmiddag nog weer gepionierd.  

23 feb. Vanmorgen had ik wacht van 7-9 uur. Keukenrantsoen 60 sigaretten en 2 
doosjes lucifers. Vanavond ontving ik het bericht, dat grootmoeder Mulder 9 feb. 

was overleden.  
24 feb. Vannacht van 12-2 uur hadden we enig last van snipervuur, zodat we in 
alarmstelling moesten. Om onze positie niet bloot te geven, vuurden we niet terug, 

maar werden enige 3inch afgeschoten. Later bleek dat we besniperd werden, opdat 
andere ploppers de weg op enige plaatsen konden vernielen. Vanochtend van 4-

6uur had ik wacht. De 3e Cie hield een zuiveringsactie in de buurt, waarbij o.a. 4 
Jappen werden gedood en 10 wapens buit gemaakt. Met 6 man moesten we 
vandaag voor beveiliging enige keren naar Kalioerang, Vandaag en vanavond was de 

veldprediker bij ons op bezoek, om hier ook de nacht door te brengen. We ontvingen 
gevarengeld f 10,50.  
25 feb.  Ik gaf vandaag mijn Bren en al de magazijnen een grondige beurt.  

26 feb. Vannacht zijn we met 10 man enige uren in hinderlaag geweest ten oosten 
van ons bivak. Vanavond moest ik op wacht.  

27 feb. Zondag. Vannacht deden weer één uur op- één uur af. De pater bracht ons 
vanmiddag een bezoek.  
28 feb. Gisteravond van 9-11 uur moesten we in alarmstelling omdat ons bivak 

werd beschoten. Vanmorgen bleek dat er een grote coupure in de weg was gemaakt,  
enige km. ten noorden ons. Ik had vandaag wacht van 1-3 uur. 

  
1 mrt. 1949. Vanmorgen was het hommelus in Djokja  en Kalioerang. De weg was 
op verschillende plaatsen versperd of opgebroken; de brug lag er uit. Vanmiddag 

maakten wij de weg  vrij naar Kalioerang. De colonne van Djokja kon niet 
doorkomen, zodat de fourage overgeladen moest worden. 
2 mrt. Vanmorgen  bleek, dat er weer 2 coupures in de weg waren gegraven. De 

colonne van Kalioerang kwam pas tegen de avond door. En vanaf Djokja kon men 
niet verder dan tot de brug, zodat de fourage weer overgeladen moest worden. 

3 mrt. Met 10 man lagen we vannacht van 11-3 uur in hinderlaag, iets voorbij 
Pakem. We zagen niet bijzonders. We ontvingen gevarengeld f 10,50 en 170actie 
sigaretten. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. 

4 mrt. Vannacht deden we weer één uur op – één uur af. Van Kalioerang kwam er 
een patrouille door, die hier tot de ochtend bleef. De wegverbinding met de stad 
werd nog niet hersteld. 
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5 mrt. Vannacht gingen er 10 man van ons op patrouille naar Kalioerang. De 
fouragewagens van de stad konden nog niet doorkomen. Ik had vanmiddag wacht 
van 3-5 uur. 

6 mrt.  Zondag. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Van het comité 
Bierum- Indie ontving ik het boek ‘De jonge koningin thuis’. 
7 mrt. Eerst zou ik vanmorgen op wacht, maar later ging dit niet door. 

8 mrt. Vannacht hadden we met 9 man patrouille en hinderlaag aan de weg in Z. 
richting. Vanmorgen trad voor ons op, het uit militairen bestaande 

cabaretgezelschap ‘Waar de wieken van de molen draaien’ met een prachtig 
lachwekkend programma. Na afloop konden 10 man voor de microfoon spreken, 
wat later in Holland zou worden uitgezonden.  Ik behoorde bij de gelukkigen en 

sprak het volgende: ”Ja, ja, daar je hem dan in levende lijve voor zo’n 
audioapparaat. Hoe gaat het, alles kits? Hier is alles hartstikke baik. En nu nog een 

verrassing. Met een beetje geluk ben ik voor Sint Nicolaas thuis, denk ik. Het 
allerbeste hoor. Daag!” 
9 mrt. Vanmorgen was er een actie ten westen van ons kamp, waaraan deelnamen 

2 peletons van de 3Cie, 2 sectie’s van Kaloerang en 1 sectie van ons. Wel werd  de 
vijand verjaagd, maar verder werden geen noemenswaardige successen behaald. 
Vanavond moest ik op wacht.  

10 mrt. Vannacht op wacht was het rustig. In de verte hoorden we nog wat 
brenvuur en enige ontploffingen. Vandaag werd de brug hersteld door de pioniers, 

zodat de verbinding over de weg met de stad weer was hersteld. We ontvingen 120 
actiesigaretten. 
11 mrt. Vanochtend om 3½ uur hadden we last van goed gericht snipervuur. Tegen 

het licht worden trokken de ploppers af. Ook op Kalioerang hadden ze een 
beschieting gehad. Het bleek, dat de brug er weer uit lag en dat er bij Pakem weer 

enige grote coupures in de weg zaten. Vanmorgen had ik wacht van 9-11 uur. 
Vanmiddag moesten wij eerst contact maken met de jongens van Kalioerang en 
daarna fourage halen bij de brug. De fourage moest nu 2 keer worden overgeladen. 

Bij de brug was een papier aangeplakt, waarop stond: “Republikeinse spoken willen 
Hollands vlees”. Wel erg bemoedigend!!! 
12 mrt. Vanmorgen om 6 uur moesten wij, brenschutters met helpers, in stelling, 

daar een aanval werd verwacht. Er gebeurde echter niets. Tot de middag pionierden 
we. We groeven een loopgraaf naar de stellingen. Vanmiddag reden we enige keren 

op en neer met de fouragewagen van de brug naar de coupures en omgekeerd. Ook 
had ik nog wacht van 5-7uur. 
13 mrt. Zondag. Vannacht werden er enige handgranaten in ons bivak gegooid, die 

echter niet ontploften. Vanmorgen pionierden we.   
We reden weer enige keren op en neer van de brug naar coupure met de fourage.  

Keukenrantsoen 50 Metropole sigaretten en 2 doosjes lucifers. Met 25 man 
betaalden we ieder een gulden om de uitslag te raden van de voetbalwedstrijd 
Nederland –België, welke vanavond zou worden uitgezonden.  

14 mrt. Vannacht om 10 uur moesten wij met 9 man op patrouille naar Kaloerang, 
waar we om 12 ½ uur aankwamen. Hier hoorden we de uitslag van de 
voetbalwedstrijd: 3-3. Ik had 3-2 voor Holland geraden. Om 3 ½ uur vertrokken we 

weer van Kalioerang, zodat we om 5 ½ uur terug waren in Kledokan. Vanmiddag 
pionierden we nog een poosje. 

15 mrt. Tot de middag pionierden we. Vanavond moest ik op wacht.  
16 mrt. Vannacht op wacht viel er niets bijzonders voor. Alleen kwam er een 
patrouille door van Kalioerang die later weer vertrok. Vandaag werd er een brug 

gelegd door de pioniers.  
17 mrt. Vannacht van 1 ½ - 2 ½ uur hadden we een beschieting met sniper – en 
automatische wapens, zodat we in stelling moesten.  
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We verwachtten dat de brug er wel weer uit zou liggen, maar toen we daar 
vanmorgen kwamen, bleek ie nog intact te zijn. We kregen een soldijvoorschot van  
f21,-. Ik had vanmiddag wacht van 5-7 uur.  

18 mrt. Met een paar man moesten we vannacht voor beveiliging met de 3 inch 
mortieren mee, die om 8 ½, 11, 1, 3, 3n 5 uur storingsvuur legden rond de brug, 
die er vanmorgen nog bleek te liggen. Vandaag moesten we adressen opgeven van 

eventuele familiebetrekkingen in Indië. Ik gaf het adres van Riekent op. 
19 mrt. Vanmorgen moesten we naar de brug, die er nog bleek te liggen. 

Cantinerantsoen: 300 sigaretten, 2 p. tabak, 4 doosjes lucifers, 3 st. toiletzeep, 8 
repen chocolade, 2 p. kauwgom, 1 tube tandpasta en 3 scheermesjes.  
20 mrt. Zondag. Gisteravond hadden we nog even een kleine beschieting, waardoor 

we nog in stelling moesten. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. 
Vanavond moest ik op wacht.  

21 mrt. Vannacht, tijdens de wacht, hoorden we automatisch vuur. Later bleek, dat 
de patrouille, die van Kalioerang kwam, contact had gehad met de vijand, waarbij ze 
één Japans geweer met 39 patronen buit maakten. Ook hoorden we een hevige 

explosie. Vanmorgen bleek dat de brug finaal was opgeblazen. Van thuis ontving ik 
een pakketje met shag-tabak en 3 p. vloei. 
22 mrt. Vanavond moesten we op patrouillle naar Kalioerang. 

23 mrt. Gisteravond vertrokken we met 9 man om 9 ½ uur naar boven 
(Kalioerang), waar we om 12 uur aankwamen. We vertrokken weer om 3 ½ uur en 

waren om 5 ½ uur terug in Kledokan. We zagen niets bijzonders. Vandaag maakte 
de genie met een bulldozer e.d. de weg Djokja- Kalioerang weer in orde. De B.C. 
Lt.Kol.Scheers vereerde ons met een bezoek en vertelde e.a., dat ons 

aflossingsbataljon tussen 10 en 15 april in Djokja werd verwacht, en dan bij ons 
ingedeeld zou worden.  

24 mrt.  Vandaag was het 3 jaar geleden, dat ik voor het laatst thuis was. 
Vanavond moest ik op wacht.  
25 mrt. We hadden tijdens de wacht veel regen. Keukenrantsoen 50 sigaretten, 5 

sigaren en 2 doosjes lucifers. 
26 mrt. Vannacht ging er een patrouille van ons naar boven, die vuur uit moest 
brengen op saboteurs, die aan de weg bezig waren. Later werd er van hier 3 inch op 

gegooid. Vandaag moest ik voor beveiliging van het fourage-convooi mee naar 
Djokja. Over de brug werden we beschoten. Van de stad kwamen juist de pioniers, 

die ook al beschoten waren. Samen gingen we na ± 5 km. gelopen te hebben, naar 
de stad. Op de terugweg kregen we extra beveiliging mee van carriers en een 
gepantserde half-truck, waarop een vicker. 

27 mrt. Zondag. Vandaag had het convooi naar de stad weer last van versperringen 
en beschietingen. Vanavond om 6 uur hadden we plotseling een korte, maar hevige 

beschieting, o.a. met  2 vickers, te incasseren. Door ons 3 inch mortiervuur werd dit  
tot zwijgen gebracht.  
28 mrt. Om 7 ½ uur hadden we vanmorgen al weer een beschieting,waadoor we in 

de alarm-stelling moesten. Later moesten we over de weg naar de coupure om 
contact te maken met boven. Onderweg werd nog gevuurd op een vijandelijke 
uitkijkpost.  

29 mrt. Vannacht hadden we moet 9 man patrouille naar Kalioerang. We 
vertrokken hier om 9 uur en waren om 5 ½ uur terug. Vanmiddag was de filmjeep 

bij ons met de film ‘Commandowerk’.  
30 mrt. Vandaag werd in onze omgeving een zuiveringsactie gehouden, waaraan 
ook 10 man van ons peleton deelnamen. Keukenrantsoen 50 sigaretten. Vanavond 

moest ik op wacht. 
31 mrt. Vannacht op wacht was het droog, maar koud. De genie verbeterde 
vandaag de weg.  
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1 april 1949. Ik had vanmorgen wacht van 7-9 uur. Keukenrantsoen 50 sigaretten 
en 2 doosjes lucifers. 
2 apr. Vannacht zijn we met 9 man op patrouille naar Kalioerang geweest.  

3 apr. Vandaag was de kapper hier en liet ik mijn haar knippen. We ontvingen 
soldij van dec. t/m maart, waar het voorschot af ging. Ik kreeg f 273,-. Voor de 
cantinerantsoenen van jan t/m mrt betaalden we  f 21,- .  

4 apr. Vanmiddag had ik wacht van 3-5 uur. 
5 apr. De laatste dagen was het in ons omgeving buitengewoon rustig. Ook werden 

de convooien niet meer beschoten. Vanavond moest ik op wacht.  
6 apr. Vannacht waren er geen bijzonderheden. Vandaag werd bekend, dat de 
volgende week de posten van 5R.I. en 1-15 RI onderling zouden wisselen. Onze 

compie zou dan in de stad komen te liggen. 
7 apr. Ik had wacht van 9-11 uur. 

8 apr. Van 8-10 uur moesten we met 5 man met een paar jongens van de 
mijnenploeg naar Pakem, die daar enige boobey-traps op moesten ruimen, die er 
echter niet meer lagen. We ontvingen 80 actiesigaretten en keukenrantsoen 50 

sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
9 apr. Vannacht zijn we met 8 man op patrouille naar Kalioerang geweest. 
10 apr. Zondag. Vandaag moest ik voor convooibeveiliging mee naar Djokja, waar 

we in een restaurantje ‘aardappelen compleet’ aten. Ook gingen we even naar de 
Tijgercantine. Onderweg gebeurde er niets bijzonders. Tussen ons bivak en 

Kalioerang hadden ze echter nog contact met de vijand. 
11 apr. Vanochtend om 4 ½ uur hadden wij verzameld met jongens van Kalioerang 
tot totaal een peleton. Wij moesten voor afsluiting van een actie in oostelijke 

richting. We kregen maar weinig vuur. Om 3 uur waren we weer thuis. 
12 apr. De colonne kreeg vandaag veel vuur, waar echter op was gereageerd. Een 

sten en een revolver werden buit gemaakt.  
13 apr. Vandaag had ik wacht van 9-11 uur. Er werd bekend gemaakt dat wij 22 
juni met 4 A.A.T. met de ‘Zuiderkruis’ naar Holland zouden vertrekken. 

14 apr. Vannacht zijn we met 8 man op patrouille naar Kalioerang geweest. 
Vanmorgen werden wij afgelost door 5RS en kwamen wij als actiecompie aan de 
Kweekschoollaan in Djokja te liggen. 

15 apr. Vanmorgen van 6-10 uur hadden we met onze compie een 
verkenningspatrouille  tussen Djokja en Sentolo, waarbij we geen contact met de 

vijand kregen. Later waren we geconsigneerd. 
17 apr. Zondag.  Vandaag zijn we een paar uur de stad in geweest. We aten in ‘De 
Tijger’. Van de fourier ontvingen we ons bataljonsembleem, waar we f 6,- voor 

moesten betalen. 
19 apr. Vanmiddag moesten we met onze compie op verschillende plaatsen langs de 

weg naar Sentolo liggen, om te voorkomen, dat de colonne met een gedeelte van ons 
aflossingsbatalljon, die naar Sentolo moesten, zou worden beschoten. Dit pretje 
duurde van 12 – 5 uur.  

20 apr. We waren geconsigneerd. Wij ontvingen 150 actiesigaretten.  
21 apr.  Vanmiddag moesten we, voor beveiliging van het convooi met jongens van 
426 B.I. aan de weg naar Bantool liggen. We kregen nog even behoorlijk 

vuurcontact met de vijand.  
22 apr. Vanmorgen gingen we de stad in, o.a naar de pasar. In een toko kocht ik 

een paar nieuwe schoenen. We aren in de Tijgercantine. Keukenrantsoen 50 
sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
23 april. Vanmorgen om 1 uur gingen we op de wagens tot 2 km. voor Sentolo., om 

met een peleton van de 2e en 4e cie een actie te voeren naar Waten. Zo nu en dan 
hadden we contact met de vijand, die soms hevig vuurde. We legden 30 á 35 km. af. 
Doodmoe kwamen we om 5 uur thuis. 
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24 apr. Zondag. We waren geconsigneerd. Met een gezellig troepje dronken van 
vanavond een extra biertje in de cantine. 
25 apr. We kregen een injectie en werden tevens ingeënt tegen pokken. 

Cantinerantsoen: 300 sigaretten, 2 p. shag, 1 p. rooktabak, 2 p. vloei, 4 doosjes 
lucifers, 1 sigaar, 1 tube tandpasta, 1 st. scheerzeep, 8 repen chocolade, 5 p. 
kauwgom, 1 p. scheermesjes en 3 st. toiletzeep, samen voor f10,-. Vanmiddag 

gingen we naar de bioscoop, waar de film ‘Whispering city’ draaide. 
26 apr. Vanmorgen om 6 uur vertrokken we voor een actie ten Z. van de stad. 

Hierbij stootten we op vrij hevig snipervuur, waarbij we 4 lichtgewonden hadden. 5 
karabijnen werden buit gemaakt. Om 11 uur waren we terug. Daarna waren we 
geconsigneerd.  

27 apr. Vanmiddag zijn we even de stad in geweest.  
28 apr. We waren geconsigneerd. We moesten allen bij de dokter komen, die de 

pokken controleerde.  
29 apr. Vanmorgen moesten we een kampong zuiveren in de z.w. hoek van de stad. 
Hierbij deden zich geen bijzonderheden voor. Vanmiddag trad voor ons op het 

Niwingezelschap ‘De kleine operette’. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes 
lucifers. We ontvingen soldij f 73,40. 
30 apr. Vandaag waren wij geconsigneerd. Ter gelegenheid van Koninginnedag 

namen wij vanmorgen deel aan een mobiele parade, die werd afgenomen door de 
Brig. Cdt. Kol. Van Lange. De 1e Cie. Voetbalde tegen de stafcie. en verloor met 4-3. 

Van thuis ontving ik een pakketje met 4p. shag, 1 p. sigaretten en 2 filmrolletjes. 
 
1 mei. 1949 Zondag.  Vanmorgen zijn we een paar uurtjes de stad in geweest. 

Vanmiddag zagen we de film ‘Ik gaf mijn kind weg’. 
2 mei. Vanmorgen om 4 uur hadden we reveille en om 5 uur gingen we op de auto’s 

om een actie te voeren bij de convooiweg naar Bantool. We kregen geen contact met 
de vijand. Om 12 uur waren we terug in de tangsi.  
We ontvingen 80 actiesigaretten. 

3 mei. Ik ontving f3,- voor 2 patrouilles van meer dan 12 uur. Onze compie 
voetbalde tegen de O. compie, wat gewonnen werd met 3-2.  
4 mei. Vanochtend van 5-10 uur hadden een compiespatrouille ten noorden de weg 

naar Sentolo. We kregen geen contact met de vijand. 
5 mei. Vandaag waren we geconsigneerd. Cantinerantsoen: 300 sigaretten, 2 p. 

shag, 1 sigaar, 2 p, vloei, 4 doosjes lucifers, 1 tube tandpasta, 2 p. kauwgom, 1 p. 
scheermesjes, 5 repen chocolade en 3 st. toiletzeep voor f 8,40. In de cantine sprak 
een voorlichtingsofficier over de demobilisatie bepalingen in Holland.  

6 mei. Vanmorgen van 5 – 9 ½ uur hadden we patrouille links van de  weg naar 
Bantool. Hierbij kregen we vuurcontact met de vijand. Vanmiddag gingen we even 

de stad in. Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 3 scheermesjes.  
7 mei. We waren geconsigneerd. Om 2 ½ uur moesten we uitrukken naar een post 
van 5-5 R.I., voorbij Kota Gedeh, om daar enige kampongs te zuiveren. Deze post 

had n.l. een heel tijd onder zwaar vijandelijk vuur gelegen. Wij hadden steun van de 
jagers , die de vijand verder verdreef, want wij hoorden niets meer. Om 7 uur waren 
we terug.  

8 mei. Zondag. Tegen de middag gingen we naar de Tijgercantine om daar eens 
lekker eten. Het compies elftal voetbalde vanmiddag tegen de stafcie en verloor met 

1-0.  
9 mei. We waren geconsigneerd. Er werd bekend gemaakt, dat ons vertrek naar 
Holland was uitgesteld tot 4 juli. 

10 mei. Vannacht van 12-3 uur hadden met  7 man een stadspatrouille, waarbij 
geen bijzonderheden voorvielen. Vanmiddag  zagen we in de bioscoop de film ‘Old 
man out’.  
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11 mei. Vandaag waren we geconsigneerd. In de kranten konden we het lezen, dat 
Djokja binnenkort weer republikeins gebied zou worden …….. 
12 mei. Het comp. Elftal voetbalde vanmiddag regen de 4e Cie en won met 6-1. 

13 mei. We waren geconsigneerd. Van het comité Bierum- Indië ontving ik 
illustratiebladen. 
14 mei. Vannacht legen we met 2 man en de bren als reserve bij een politiepost. In 

de stad werd op verschillende plaatsen geschoten, zoals bijna iedere nacht het geval 
was. Voor de middag gingen we naar de pasar, waarna we in de Tijgercantine aten. 

Vanmiddag moesten er uitrukken om enige kampong aan de zuidrand van de stad 
te zuiveren. 
15 mei. Zondag. Vandaag weer geconsigneerd. Om 11 uur moesten we uitrukken, 

richting Bantool, omdat de 3e cie daar 1 dode (Jaap van der Meulen) en 2 gewonden 
had. We hoefden het terrein niet in, zodat we om 2 uur al weer thuis waren. Het 

comp. Elftal speelde tegen de stafcie, gelijk 4-4. 
16 mei. Vanmorgen moest ik met het vuurpeleton mee, bij de begrafenis van J. v.d. 
Meulen. Dit was een korte indrukwekkende plechtigheid. Het andere peleton moest 

vanmorgen nog uitrukken naar de convooiweg naar Bantool, waar ze vuurcontact 
kregen met de vijand. Onze overtollige kleding moesten we inleveren bij de fourier. 
17 mei. We waren geconsigneerd. De dokter tapte ons bloed af voor onderzoek. 

Vanmiddag om 2 ½ uur kwam Gen. Spoor op inspectie, juist toen we met ons 
peleton uitrukten om een stadskampong te zuiveren, waaruit vannacht veel was 

geschoten. Zoals meestal het geval was, vonden we nu ook niets bijzonders.  
18 mei. Van 12-2 ½ uur vannacht hadden we met  7 man stadpatrouille. 
Vanmiddag gingen we naar de bioscoop, waar de mooie film ‘Karavaan’ draaide. 

19 mei. We waren vandaag geconsigneerd. Onze compie voetbalde tegen de 4e Cie 
en verloor met 2-0. 

26 mei. 20 mei verhuisden we met onze compie (uitrukkende sterkte) naar 
Magelang. Alleen het aller-noodzakelijkste barang ging mee. We kwamen in een 
tangsi bij 6R.V.A. te liggen. We moesten hoofdzakelijk wacht kloppen met de A.P.. Ik 

had alleen een dagwacht op 22 mei. Magelang was een aardig koel stadje. 23 mei 
verhuisden we naar Moentilan, waar we de Gadjah Merah aflosten. Hier was het 
ook voornamelijk wachtkloppen en enige  patrouilles lopen. Vandaag, 26 mei, kwam 

de rest van onze barang aan met de achtergebleven jongens. 
27 mei. Vannacht van 9-12 uur hadden we met 5 man een wegpatrouille van ±15 

km.  Vandaag kwam de 2e cie voorbij, die afgelost was, en naar Semarang ging. De 
3e Cie was 2 dagen geleden al gegaan. Iedere dag reed er een groot convooi met 
±1000 evacués voorbij van Djokja naar Semarang. Mijn meimaandsoldij delegeerde 

ik. Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers.  
28 mei. Keukenrantsoen 100 sigaretten en 4 d. lucifers.  

29 mei. Zondag. Vannacht had ik galerijwacht.  
30 mei. Het was in deze buurt buitengewoon rustig. We beschikten over veel vrije 
tijd. 

31 mei. Met 8 man hadden we vandaag 2 kleine patrouilles. Vanavond werd ons 
bivak even heel licht besniperd.  
 

1 juni 1949. De laatste dagen begon ik om het bridgen te leren. 
2 juni. Vannacht van 10-1 hadden we met 5 man wegpatrouille. 

3 juni. Van 9-11 uur hadden we met 7 man wegpatrouille, waarbij we 2 keer 
behoorlijk vuurcontact kregen met de vijand. Dit was onze laatste patrouille. 
Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers.  

4 juni. Onze aflossing arriveerde. De beide andere peletons vertrokken naar 
Semarang. Wij moesten onze automatische wapens, munitie e.d. inleveren. 
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5 juni. Zondag. Wij vertrokken naar Semarang, waar we tegen 4 uur aankwamen. 
Onze legerplaats werd de Hangmat aan de Kanarielaan. Vanavond bezochten we 2 
bioscoops en aten we in een restaurantje. 

6 juni. We moesten nog meer verschillende spullen inleveren. Vanmiddag gingen we 
de stad in en vanavond naar de bioscoop. 
7 juni. Vanmorgen gingen we naar de pasar. Iedere morgen om 9 uur hadden we 

apél. We waren in de kost bij 4-9 RI. Vanavond naar een bioscoop geweest. 
8 juni. In de stad kocht ik vanmorgen een handkoffier. We waren vanavond in 

restaurant Bandoeng, waarna we naar de bios gingen. 
9 juni. Ik was kamerwacht.  
10 juni. Vanmorgen ben ik de stad in geweest. Vanavond gingen we naar een 

bioscoop.  
11 juni. Vanmorgen moesten we delegatie- en cantineformulieren tekenen. 

Keukenrantsoen 50 sigaretten en 2 doosjes lucifers. Vanavond de stad in geweest.  
12 juni. Zondag. Vanmorgen een film gezien. Vanavond gingen we de stad in.  
13 juni. Vannacht had ik galerijwacht van 1-3 uur. Om 10 uur gingen we met het 

gehele bataljon naar het St. Elisabethhospitaal, waar 2 fraaie zitbanken werden o 
vergedragen aan het personeel, als dank voor de goede verpleging aan de jongens 
van ons bataljon. De gen. Meyer was hierbij ook aanwezig.  Deze banken waren 

voorzien van ons bataljonsembleem. Vanavond gingen we de stad in. 
14 juni. Ik deed een paar boodschappen in de stad.  Vanavond naar de bios 

geweest. We ontvingen nog 100 achterstallige actiesigaretten. 
15 juni. Voor de middag de stad in geweest.  Van de Wolf ontving ik een pakketje 
met 4 pakjes sigaretten, 1 p. shag, 1 p. vloei, 4 repen chocolade, 1 doos chocolade 

bonbons en 3 rollen pepermunt. Vanavond om 7.30 uur was er in de aula van de 
H.B.S. een afscheidsrevue van ons bataljon. Het gebodene viel tegen. Na afloop 

gingen we nog nasi-goreng eten in het restaurantje ‘Boeloeh’.  
16 juni. Vanavond zijn we de stad in geweest.  
17 juni. Vanmorgen deed ik enige boodschappen. We aten vanavond in de stad, 

waarna een bioscoop bezochten.  
18 juni.  Vanmorgen hadden om 7 uur appél. Met het gehele bataljon gingen we 
naar het Mil. Ereveld, om afscheid te nemen van de gevallenen. Hierbij was o.a. 

Generaal Meyer aanwezig. Er werden 3 kransen gelegd. Ik was ook kransdrager. De 
bat. Cdt. Veldprediker en aalmoezenier voerden het woord. Er werd één minuut 

stilte in acht genomen.  
Keukenrantsoen 75 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 scheermesje. Vanmiddag 
gingen we naar de afscheidssportwedstrijden op het terrein bij de H.B.S.  Het 

handbal elftal won van Go Ahead met 10-4, terwijl het voetbalelftal met 2-0 verloor 
van het Semarangse garnizoens elftal. We aten na afloop in de Tijgerclub. 

19 juni. Zondag. Vandaag verlieten we Semarang. Om 5 uur hadden we reveille en 
om 7 uur gingen we op de auto’s naar de haven. Hier hadden we nog 
afscheidswoorden aan te horen van de Dir.cdt.gen. Meyer en de Brig.Cdt.kol. van 

Langen. Het een landingsvaartuig werden we naar het s.s. ‘Thedens’ gebracht.  
We voeren om 2 ½ uur af.  Aan boord was het erg vol. Het eten was goed. 
20 juni. Na de gehele nacht en tot de middag gevaren te hebben, kwamen we tegen 

1 uur aan in Tandjong Priok. Hier werden we op auto’s geladen en naar het kamp 
Tjililitan II, ± 15 km. buiten Batavia, gereden. We kwamen in vloerloze barakken te 

liggen. Vanavond werd er direct al een film voor ons gedraaid.  
21 juni. Vanavond gingen we naar Batavia en bezochten een bioscoop. 
22 juni. We ontvingen soldij f 73,40. Vanavond gingen we naar een bioscoop, 

waarna in een restaurant nasi-goreng gingen eten. 
23 juni. Vanmorgen de stad in geweest. Vanavond hebben we met een clubje 
gezellig gedronken in de cantine, waarbij we allen te diep in het glaasje keken. 
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24 juni. Voor de middag moesten we naar het legerhospitaal, waar we werden 
doorgelicht. Vanavond trad een band voor ons op in de cantine.   
25 juni. Ik betaalde f 10,35  voor het cantinerantsoen van juni en juli, wat we nog 

moesten ontvangen. We moesten onze koppel inleveren. De dokter hield huid-
inspectie. We ontvingen de 4 sterretjes bij het Ereteken voor orde en rust. 
Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 doosjes lucifers en 1 staaf waszeep. Vanavond 

gingen we naar de bioscoop.  
26 juni. Zondag. Vanavond zouden we juist naar de stad liften, toen m’n broer 

Riekent kwam. We gingen toen samen naar de bioscoop. 
27 juni. Ik hoorde vandaag bij de etenhalers  
28 juni. Wij haalden vanmorgen onze Europese kleding: 1 uniform + baret, 

stropdas, trui en overhemd. Vanmiddag kwam Riekent hier. Samen gingen we de 
stad in en vanavond bezochten we een bioscoop.  

29 juni. Vanmorgen hadden we weer huidinspectie. Vanmiddag kwam Riekent 
weer. Vanavond zagen we een film.  
30 juni. Vanmiddag kwam Riekent weer. Vanavond gingen we naar een bioscoop. 

Hier kwamen zo laat uit, dat we al liftend en lopende pas om 2 uur thuis waren.  
 
1 juli 1949.  Cantinerantsoen 600 sigaretten, 4 p. shag, 2 p vloei, 4 doosjes 

lucifers, 1 tube tandpasta en 2 st. toiletzeep. Keukenrantsoen 50 sigaretten, 2 
doosjes lucifers en 23 scheermesjes. Vanmiddag kwam Riekent voor de laatste keer, 

die vanavond om 10 uur weer vertrok.  
2 juli. Om 4 ½ uur hadden we reveille en om 7 uur gingen we op de auto’s naar Tj. 
Priok. Hier werden we ingescheept op het S.S. “Zuiderkruis”. Ook waren aan boord: 

mariniers, 4 A.A.T., marine en KNIL. Vanmiddag om 1 uur kwamen de autoriteiten  
aan boord en om ± 2 ½ uur voeren we af onder de tonen van het Wilhelmus, ten 

gehore gebracht door het KNIL-kapel. Het schip was goed, maar overvol. We waren 
met ± 1500 man aan boord. We voeren door Straat Soenda. 
3 juli. Zondag. Het eten was best. We werden nog weer ingeënt tegen pokken. 

Vanavond hadden we een demobilisatiefilm. 
4 juli. We kregen 100 Hollandse sigaretten en 1 stukje toiletzeep als cadi-rantsoen. 
Verder ontvingen we f 30,- boordgeld, waar f8,- werd afgehouden voor de cadi. We 

kregen 1 pond Engels geld. Voor gebruik in de aanloophavens. We moesten een 
medisch formulier invullen en ondertekenen. 

5 juli. We hadden controle op ons pokkenvacinatie. Nu kregen we voedsel, wat we 
in ruim 3 jaar niet hadden gegeten. We zagen water en nog eens water. Ook hadden 
we weer sloepenrol. Des avonds was er een cantineloket open, waar je allerlei 

dingen kon kopen.  
6 juli. Water, water en nog eens water en soms een vliegende visjes of dolfijnen.  

7 juli. We moesten voor de middag piepers jassen. Er werd een malaria 
bloedpreparaat van ons genomen. We leverden ons Engels pond in voor sigaretten, 
die gezamenlijk in Port Said gekocht zouden worden.  

Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard ontvingen we ieder een flesje Hollands bier, terwijl de vlag de gehele dag 
in top was. Vanavond draaide er een aardige film voor ons in de bioscoopzaal.  

8 juli. Vanavond ging ik naar de cantine. Hiervoor moesten we ongeveer 1 ½ uur in 
de rij staan.  

9 juli. Cadirantsoen 100 sigaretten en 2 rol pepermunt. Vanavond lagen we 3 uur 
stil voor een blindedarmoperatie.  
10 juli. Zondag. Vanmorgen hadden we corveedienst, n.l. w.c. en bad- en 

waskamers schoonmaken.  
Er was een aardige deining. Vanavond draaide er een aardig lachfilm voor ons. 
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11 juli. De zee werd weer kalmer. We stoomden de Golf van Aden in. Vanmorgen 
hadden we huidinspectie.  
12 juli. Om 2 uur vanochtend werd ik al wakker van de warmte . Toen ik aan dek 

kwam, zag ik, dat we in de haven van Aden lagen om zoet water te tanken. 
Vanmorgen hadden we nog een paar uurtjes corvee. Van de gelegenheid om Engelse 
sigaretten te kopen voor het Hollandse geld, werd druk gebruik gemaakt. Ik kocht 

600 stuks voor f 25,-. Om 10 uur gingen we weer varen. Na de middag voeren we de 
Rode Zee op.  

13 juli. De hitte viel hier nogal mee, want er stond een flinke wind. Vanmiddag 
voeren we enige tijd erg langzaam, daar we in een zandstorm zaten. We passeerden 
verschillende schepen. Vanavond draaide er weer een film voor ons. 

14 juli. Cadirantsoen 100 sigaretten en 2 rol pepermunt. ’s Morgens van 8 ½ -11 
uur moesten we altijd aan dek blijven, omdat er dan scheepsinspectie was. Iedere 

ochtend om 8 uur hadden we appél. ’s Morgens en ’s middags aten we brood en ’s 
avonds warm eten. Twee keer per dag kregen we weer een flesje bier.  
15 juli. Vanmiddag om 4 uur liepen we Suez binnen. Hier zagen we de “Johan van 

Oldenbarneveldt”, op weg naar Indië. Om 7 uur voeren we het Suezkanaal in.  
16 juli. Vannacht lagen we een poos stil. Tegen 10 uur waren we in Port Said. Hier 
zagen we enige Hollandse schepen. Er werd veel zoet water getankt. Buitenboord 

was het druk met de Arabieren in hun bootjes om hun koopwaar aan te prijzen. 
Veel werd er niet gekocht. De meesten zaten zonder geld. We ontvingen 400 

sigaretten voor ons ingeleverd Engels pond. Van Suez tot Port Said hadden we geen 
foto’s mogen maken vanwege de Egyptische politiek. Om ± 5 uur vertrokken we 
weer, nu de Middellandse Zee in.  

 

 
s.s. ‘Zuiderkruis’ 

 

17 juli. Zondag. Ik verstuurde vandaag een telegram naar huis.  
18 juli. We leverden onze tropenkleding in op één uniform na. Vanavond 
passeerden we Malta.  

19 juli. We zagen de Noord-Afrikaanse kust. Cadirantsoen 100 sigaretten en 2 rol 
pepermunt.  
20 juli. Vanmorgen hadden we huidinspectie. 

21 juli. Om 6 uur vanochtend passeerden we Gibraltar en voeren de Atlantische 
Oceaan in. 
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22 juli. Voor de middag was ik bij de delegatie van onze compie.,, die, met andere 
opvarenden, een oorkonde aanboden aan de scheepskapitein. We leverden ons 
overgehouden boordgeld in. Ik had nog f 13,50. Vanmiddag passeerden we Kaap 

Finisterre. De temperatuur werd al aanmerkelijk kouder, zodat we onze trui 
aanschoten.  
23 juli. We hadden eerst enige tijd corvee. We voerden door de Gold van Biscaje, 

welke buitengewoon kalm was.  
24 juli. Zondag. Vannacht voeren we door het Kanaal en tegen de middag door de 

straat van Dover. Vanmiddag hielden de B.C. Lt. Kol. Scheers, de veldprediker en de 
Aalmoezenier afscheidstoespraken in de bioscoopzaal. Voor de radio hoorden we 
vanavond een speciale uitzending voor de opvarenden van de Zuiderkruis. De kust 

van Holland kwam in zicht. We bleven vanavond buitengaats liggen. De loods kwam 
aan boord. 

25 juli. Om 4uur vanmorgen hadden we reveille. Toen voerden we in de Nieuwe 
Waterweg. Langs de kanten stond overal reeds volk om ons een welkom toe te 
roepen. Om ± 8 uur meerden we te Rotterdam. Door verschillende autoriteiten werd 

een welkomstwoord uitgesproken. Stafmuziek zorgde voor de vrolijke noot.  
Om 9 uur begon de debarcatie.  
 

 
Rotterdam debarcatie 25 juli 1949 

 

Pas om 11 ½ uur zaten we in een touringcar, die ons naar huis zou brengen. Over 
Utrecht en Zwolle en door Friesland ging het op Bierum af, waar ik tegen 8 uur 
arriveerde ontvangen door een gelukkige familie en veel kennissen. ’s Avonds laat 

bracht het muziekcorps “Luinga” nog een serenade.  
Ik had verlof tot 6 september.  

31 aug. Demobiliseerde ik in Huis ter Heide.  
 
In deze tijd stond ik ± 1500 uur op wacht, liep ± 200 patrouilles, ontving ± 20.00 

rantsoen-sigaretten, schreef ±  1200 en ontving ± 1000 brieven.  
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