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daaRoM iS heRdenken BeLanGRiJk

Na het overlijden van Prins Bernhard is de 29ste juni (zijn geboortedag) 

uitgeroepen tot Nederlandse Veteranendag. Veel gemeenten, waaronder 

Rozenburg, stellen op of rondom die datum een eigen programma samen, 

als eerbetoon aan de plaatselijke veteranen. Ieder jaar geeft Rozenburg 

weer een andere invulling aan de bijeenkomst. Graag doen we steeds 

iets bijzonders voor de veteranen, die zoveel betekend hebben voor onze 

samenleving. In 2008 ontvingen zij een afdruk van een schilderij met de 

witte anjer, het symbool van Prins Bernhard. Dit jaar, in 2009, geven we 

deze speciale verhalenbundel uit. 

Zelf werd ik onlangs nog geconfronteerd met het feit dat het al 65 jaar 

geleden is dat D-Day plaatsvond. Het aantal mensen dat de Tweede 

Wereldoorlog zelf bewust heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner.  

Des te belangrijker is het om de nog levende betrokkenen te laten vertellen 

wat hun ervaringen in die tijd zijn geweest. Maar ook landgenoten die 

aan andere oorlogshandelingen of vredesmissies  hebben deelgenomen, 

hebben hun eigen verhalen. Ieder verhaal is op een andere manier 

weer heel bijzonder en persoonlijk. Zeven Rozenburgse veteranen van 

verschillende generaties hebben meegewerkt aan deze verhalenbundel, 

door hun herinneringen te vertellen en op schrift te laten stellen. Ik ben 

hen daar zeer dankbaar voor. 

De verhalen van deze veteranen hebben mij zeer aangegrepen.  

Op treffende wijze wordt beschreven hoe de verschrikking van een oorlog, 

of de uitzending voor een vredesmissie, de levens van de veteranen heeft 

gevormd en veranderd. Het is goed om kennis te nemen van de manier 

waarop zij omgingen met de omstandigheden, met geweld, met de 

verwerking van hun diensttijd. Wat de veteranen meegemaakt hebben, 

mag nooit vergeten worden: Daarom is herdenken belangrijk. 

Namens de Rozenburgse veteranen bied ik U deze waardevolle en 

aangrijpende verhalenbundel aan.

Jaap W.J. Wolf 

Burgemeester Rozenburg
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Daarom is herdenken belangrijk

naar het zuiden, in plaats van krijgsgevangen te worden genomen. Een 

groot deel van de marine en de koopvaardij was inmiddels vertrokken 

naar Engeland. In de meidagen van 1940 sneuvelden 2.200 Nederlandse 

militairen.
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de MeidaGen 
van 1940 
Op vrijdagmorgen, 10 mei 1940, vroeg in de ochtend, viel het Duitse 

leger Nederland binnen. In korte tijd veroverden de Duitse troepen 

het nauwelijks verdedigde grensgebied. Duitse luchtlandingstroepen 

(parachutisten) probeerden op hetzelfde moment in het westen van het 

land strategische plekken en vliegvelden te bezetten. 

Grote delen van Nederland werden snel veroverd. Op zaterdag 11 mei 

marcheerden de eerste Duitse troepen al door Leeuwarden. De Duitse 

opmars naar Noord- en Zuid-Holland vertraagde. Op de Grebbeberg, op  

de grens van Utrecht en Gelderland, bood het Nederlandse leger fel verzet,  

waardoor de Duitsers niet door de verdedigingslinie heenkwamen. Ook 

rond Den Haag en in Rotterdam werd zwaar gevochten.

Om de monarchie veilig te stellen, vertrokken prins Bernard en prinses 

Juliana op 12 mei, om 23.00 uur, vanuit IJmuiden naar Engeland. De 

volgende dag maakten ook koningin Wilhelmina en de ministers de 

oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Van hieruit kon, in samenwerking 

met de geallieerden, de strijd worden voortgezet. Het regeringsgezag 

werd overgedragen aan de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, 

generaal H.G. Winkelman. 

Op 14 mei 1940 braken de Duitse troepen door de Grebbelinie, maar 

de snelle opmars ging langzamer dan gepland. Om de Nederlandse 

krijgsmacht bij Rotterdam tot overgave te dwingen, werd de stad 

gebombardeerd. In korte tijd stond de oude binnenstad van Rotterdam 

in lichterlaaie. Dit gebeurde terwijl de onderhandelingen tussen de 

commandant van Rotterdam en het Duitse leger nog liepen.  

Na het bombardement van Rotterdam en het dreigement van Duitsland 

om ook andere Nederlandse steden te bombarderen, gaf het Nederlandse 

leger zich over. De capitulatie gold niet voor Zeeland. Weliswaar was het 

duidelijk dat ook Zeeland verloren was, maar het doel was de Duitsers 

zodanig te vertragen dat de Franse troepen zich konden terugtrekken 



Tien jaar van zijn leven stonden in het teken van oorlog en 

vrede. Als dienstplichtig militair moest Jan Molenaar in de 

meidagen van 1940 tegen de Duitsers vechten. Enkele maanden 

na de bevrijding werd hij opnieuw onder de wapenen geroepen 

en uitgezonden naar Engeland. Daar werkte hij mee aan de 

opbouw van het nieuwe Nederlandse leger. Terug in Nederland 

volgde de uitzending naar Indië, waar hij de eerste politionele 

actie meemaakte. Nu, zestig later en op 91-jarige leeftijd,  

weet hij zich alles nog precies te herinneren. ‘Alles overziend 

had ik toch geen moment willen missen.’ 

WO II- en Indiëveteraan Jan Molenaar
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Op 1 april 1938, Jan Molenaar is dan 20 jaar, wordt hij opgeroepen voor 

militaire dienst. ‘Vanwege de internationale spanningen was de dienst-

plicht verlengd van 51/2 naar 11 maanden. Op de fiets ging ik met enkele 

lotgenoten naar Kamp Waalsdorp in Den Haag, waar ik werd ingedeeld bij 

het infanteriegarderegiment Grenadiers en Jagers. Als soldaat kregen we 

84 cent soldij in de week. Daar kon je de hele week van roken. Een pakje 

shag kostte in die tijd een dubbeltje en vloeitjes 1 cent. Ook kon je tussen 

de middag voor 5 cent een reep chocola kopen als het eten niet zo lekker 

was geweest. Omdat we nog middenin de crisistijd zaten en er weinig 

banen waren, meldden veel soldaten zich vrijwillig aan om hun diensttijd 

met één maand te verlengen. Dat heb ik ook gedaan. Je kon dan onder-

officier worden. In het eerste dienstjaar werd ik bevorderd tot korporaal 

en in de laatste twee maanden tot sergeant.’ 

Geruchten over spionage
Had u toen al het gevoel dat er oorlog zou uitbreken? ‘Jazeker. Voordat ik  

in militaire dienst ging, was de spanning letterlijk voelbaar. Bijna elke 

zondagmiddag bralde Hitler over de radio zijn redevoeringen uit. Dat gegil 

en gekrijs duurde soms drie uur. En daar bleef het niet bij. De Duitsers 

vielen het ene na het andere land binnen. De opkomst van de NSB drukte 

ook z’n stempel op het dagelijks leven. In Rotterdam waren er diverse  

rellen. Ook waren er geruchten over spionage. In die tijd werkte ik in 

Schiedam op een woningbureau. Ik weet nog dat ik in 1936 tegen een 

collega zei: ‘Marie, als ik in dienst moet, breekt de oorlog uit.’ We hoopten 

natuurlijk allemaal dat we net als in de Eerste Wereldoorlog neutraal 

zouden blijven, maar dat was tegen beter weten in.’

Na een jaar in dienst te hebben gezeten, mag Jan Molenaar in april 1939 

naar huis. Vijf maanden later, in augustus, vindt de mobilisatie plaats en 

wordt hij opnieuw opgeroepen. Hij moet zich melden in Den Haag, waar 

hij wordt ingedeeld bij het grensbataljon Jagers in Tilburg. Daar maakt hij 

de meidagen van 1940 mee.

Bommen op Tilburg
‘Op vrijdag 10 mei, rond vijf uur ’s ochtends, kwamen er Duitse vliegtuigen  

over. Van de Willem II-kazerne, waar we een aantal gevangen NSB’ers  

bewaakten, ging ik samen met mijn peloton op een drietonner leger-

vrachtwagen naar onze kazerne in de Zomerstraat. De Koninklijke  
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Jan Molenaar ‘We deden wat we moesten doen’

Jan Molenaar groeit op in Maassluis. Tien maanden na z’n geboorte 
overlijdt zijn moeder op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van de 
Spaanse griep. In 1923 verliest hij ook zijn vader, eigenaar van een 
schildersbedrijf. Zijn tweede moeder en een broer van zijn vader 
zetten samen de zaak voort. In 1933 behaalt Jan het Mulo-diploma. 
Zelf wil hij naar zee, maar het loopt anders. Hij gaat werken bij een 
administratiekantoor in Maasland, waar hij de basis legt voor zijn 
maatschappelijke carrière. In 1938 wordt Jan opgeroepen voor  
militaire dienstplicht. Vijf maanden na z’n afzwaaien, in augustus 
1939, vindt de mobilisatie plaats. In Tilburg, bij het grensbataljon 
Jagers, maakt hij de Duitse inval op 10 mei 1940 mee. Na de capitulatie 
gaat hij weer aan het werk. In 1942 trouwt hij met zijn Truus.  
Het echtpaar vestigt zich in Rozenburg. Vrij snel na de bevrijding 
wordt Jan Molenaar opnieuw voor militaire dienst opgeroepen.  
Hij wordt uitgezonden naar Engeland en ingedeeld bij de Genees-
kundige Dienst van de 7 December Divisie. Begin oktober 1946 moet 
hij naar Indië. Bij terugkomst in Nederland, in januari 1948, pakt hij 
de draad van het ‘gewone’ leven weer op. Hij werkt een aantal 
maanden in loondienst en begint in juni 1948 samen met een  
compagnon voor zichzelf. In mei 1956 komt een einde aan de  
samenwerking en gaat Jan zelfstandig door. Als boekhouder,  
belastingadviseur en verzekeringsagent bouwt hij een bloeiend  
bedrijf op. Naast z’n werk is hij maatschappelijk zeer actief.  
Zo is hij dertien jaar gemeenteraadslid in Rozenburg en vervult hij 
diverse bestuursfuncties in kerk, school en woningbouwvereniging.  
Op 1 januari 1980 verkoopt Jan Molenaar zijn bedrijf aan het  
personeel en gaat hij het rustiger aandoen. 
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Naam: Jan Molenaar Geboortedatum: 1 maart 1918 Rang en onderdeel: Sergeant- 

Majoor, 1ste Hupva 7 December Divisie Is nu: gepensioneerd boekhouder, belasting- en 

assurantieadviseur Hobby’s: voetballen, zwemmen, houtsnijden, pentekenen, zingen. 



commandopost gestuurd. Hij kwam al snel terug, met het bericht dat de hele 

staf was vertrokken. Ook wij zijn toen maar naar Breda gegaan. ’s Morgens 

vroeg kwamen we aan en vonden we onze eigen afdeling. Ze waren ons 

totaal vergeten. Het was één grote ongeorganiseerde bende, niemand 

wist wat-ie moest doen. Behalve dan één ding: zo snel mogelijk een veilig 

onderkomen zoeken achter de Hollandse Waterlinie.’

Witte vlaggen op Walcheren
Omdat uit berichten blijkt dat de Duitsers al achter de Waterlinie zitten, 

wordt de strategie gewijzigd. ‘Met ons keukenmaterieel en drietonner 

GMC open vrachtwagens zijn we naar Antwerpen gereden en vervolgens 

naar Zeeuws-Vlaanderen getrokken. In Breskens zijn we met de pont naar  

Vlissingen overgestoken. In de haven lag een gezonken boot van het Rode 

Kruis. Daarna zijn we naar Walcheren gegaan, waar we ons op een landgoed 

hebben geïnstalleerd. Niemand wist precies hoe de situatie was. We kregen 

geen enkele informatie. Ook van het bombardement op Rotterdam hadden 

we geen idee. Wel waren er geruchten dat de Duitsers dichtbij waren. 

Vanuit de boerderij waar we gelegerd waren, zagen we op donderdag  

16 mei tegen de avond het bombardement op Middelburg. De toren van de 

Lange Jan stond nog fier overeind. De andere morgen was er geen toren 

meer te zien. Die vrijdagochtend, 17 mei, kregen we te horen dat de koningin 

weg was en dat de oorlog voorbij was. We hebben toen onze geweren 

in de sloot gegooid. Een paar uur later werd het bericht tegengesproken 

en moesten we de geweren weer opduiken en schoonmaken. Vervolgens  

kregen we de opdracht ons in de landerijen te verspreiden. De Duitsers 

zaten toen al bij de Sloedam tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Met mijn 

peloton lag ik ze in het weiland bij een sloot op te wachten. De angst en 

de onzekerheid staken de kop op. Ook bij mijn mannen. We wilden het 

liefst vertrekken. Aan het eind van de middag ging van alle kerktorens op 

Walcheren de witte vlag waaien. De volgende morgen hoorden wij dat de 

capitulatie een feit was. Er is toen heel wat afgejankt. Maar er was ook 

vreugde, omdat we van Hitler naar huis mochten en niet, zoals de Fransen, 

als krijgsgevangenen zouden worden behandeld.’ 

Met groot verlof
‘Dat thuiskomen was trouwens nog een hele toer. Eerst naar Goes op onze 

drietonners, waar we de nacht hebben doorgebracht op een voetbalveld.  
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Marechaussee nam onze bewakingstaken over. We kregen opdracht om 

op bepaalde punten de orde te handhaven. Er was regelmatig luchtalarm. 

Duitse vliegtuigen vlogen laag over Tilburg en lieten af en toe bommen 

vallen. Wij hadden alleen geweren en schoten daarmee op de vliegtuigen.  

Tegen de avond zijn we verhuisd  

naar Goirle, waar we werden  

ondergebracht in een grote 

houten schuur. De Duitsers hadden  

toen al de Peel-Raamstelling bij 

Mill doorbroken. De Franse,  

Belgische en Nederlandse strijd-

krachten werden teruggeworpen 

richting Breda. Iedereen zocht 

een goed heenkomen. Op de weg 

van Tilburg naar Breda was het 

een grote chaos. Op zaterdagavond, om 18 uur, vlogen Duitse Messer-

schmitts boven de terugtrekkende troepen en mitrailleerden alles wat ze 

zagen. Wij zaten middenin dat bombardement. We hadden geen enkele 

luchtsteun en zochten dekking achter een dikke boom.’ 

Terug naar Breda
Na het bombardement krijgt het peloton van Jan Molenaar de opdracht 

zich te verspreiden en in te graven om de Duitse troepen, die de volgende 

morgen rond 5.30 uur worden verwacht, op te vangen. ‘We zochten een 

plekje vlakbij de hoofdweg waarover nog steeds het terugtrekkende 

Peel-leger voortdenderde; onze mitrailleur in het midden en wij erom-

heen. Daar lag ik dan als jongen van 22 jaar. De angst dat ik over een 

paar uur anderen zou moeten doodschieten, vloog me naar de keel!  

Dat rotgevoel heb ik lang bij me gedragen. Omdat we al een nacht niet 

hadden geslapen, zeiden mijn manschappen: ‘Sergeant, gaat u maar een 

dutje doen, nu kan het nog.’ Ik ben in een diepe droge sloot gaan liggen. 

Om 2 uur ’s nachts werd ik wakker van de kou. Het was pikkedonker  

en doodstil; het Peel-leger was voorbij. Op de tast ben ik naar m’n peloton 

gelopen. Onderweg struikelde ik over de mitrailleur. Die was onbemand. 

De twee militairen (schutter en helper) hadden stiekem de benen 

genomen. Ik heb ze daarna nooit meer gezien. Omdat we niet wisten 

wat we moesten doen, heb ik één van de soldaten op de fiets naar onze  
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‘Sergeant, 
gaat u maar 
een dutje 
doen, nu kan 
het nog.’



Training in Engeland 
In juli 1945, twee maanden na de bevrijding, wordt Jan Molenaar voor 

de derde keer opgeroepen voor militaire dienst. Tegen z’n zin, vertelt hij, 

maar er was geen ontkomen aan. ‘Het Nederlandse leger moest van nul 

worden opgebouwd, volgens de nieuwste militaire inzichten. Iedereen  

boven de rang van soldaat was verplicht om op te komen. Na een kort 

verblijf in kamp Mill in Noord-Brabant zijn we via Oostende met de boot 

naar Dover gevaren. Ik was ingedeeld bij de geneeskundige dienst, de 

Hulpverbandplaatsafdeling (Hupva). 

Tot maart 1946 hebben we in 

Engeland en in Schotland tal van 

cursussen en trainingen gevolgd.  

In militaire basisvaardigheden,  

zoals exerceren en scherpe hand-

granatengooien, maar ook op  

geneeskundig gebied; zeer breed 

en diepgaand. Na het afsluitend 

examen ben ik bevorderd tot  

Sergeant-Majoor. In maart 1946 

keerden wij met de ‘Batavier’ terug in Nederland. We werden onder- 

gebracht in de Mauritskazerne in Ede, met als opdracht om alle opgedane 

kennis en kunde over te dragen aan de nieuw opgeroepen rekruten. In de 

weekenden kon ik naar huis.’ 

Missie in Nederlands-Indië
In deze periode lopen de politieke spanningen in Nederlands-Indië steeds 

verder op. Omdat het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en 

de Nederlandse oorlogsvrijwilligers het geweld in de kolonie niet kunnen  

bedwingen, besluit het kabinet dienstplichtige militairen overzee te sturen. 

In september 1946 vertrekt de eerste lichting van de ‘7 December Divisie’ 

naar West-Java. Een maand later wordt ook Jan Molenaar, als onderdeel 

van de 1ste Hupva, uitgezonden. ‘In oktober 1946 zijn we met de ‘Bloem- 

fontein’ naar Indië vertrokken. Na een maand varen, via het Kanaal,  

Middellandse Zee, Suezkanaal, Stille Oceaan, Ceylon en Sumatra, kwamen 

we aan in Tandjong Priok, de haven van Batavia. Daar werden we met 

muziek ontvangen, op auto’s geladen en over een verschrikkelijk slechte 

weg vol met kuilen naar Buitenzorg gereden. In de gebouwen van de 
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‘op weg naar 
maaSSluiS kwamen 

we door rotterdam 
en zagen we de  

verwoeSting van  
de Stad. dat waS  

een grote Schok.’

De andere dag zijn we op weg gegaan naar Breda. In de namiddag kwamen  

we aan. Je moest zelf maar zien waar je onderdak vond. Ik heb overnacht  

bij een plaatselijke fotograaf. De volgende morgen werd ons verteld dat 

we ons bij het station moesten melden om naar ’s-Hertogenbosch te 

worden afgevoerd. In de chaos heb ik samen met m’n peloton besloten 

om onze marsorder te negeren en in plaats daarvan naar Dordrecht te 

gaan lopen. Enkele kilometers buiten Breda kon ik vanwege mijn dikke 

voeten geen stap meer zetten. Ik stelde voor dat mijn mannen verder 

zouden gaan; ik zou wel zien hoe ik in Dordt kwam. Na verloop van tijd 

kwam er een groene legerpersonenauto aan met Italiaanse journalisten. 

Die gaven me een lift. In Dordrecht heb ik een paar weken doorgebracht 

in de kazerne van de Genie, in afwachting van mijn groot verlof. Op een 

morgen moesten we ons melden bij de haven en werden we met een  

veilingschuit naar Zwijndrecht gevaren. Daar kregen we onze verlofpas. 

We moesten maar zien hoe we thuiskwamen. Op weg naar Maassluis 

kwamen we door Rotterdam en zagen we de verwoesting van de stad.  

Dat was een grote schok. Met de trein vanaf station Delftsche Poort reisden  

wij naar Maassluis.’ 

Bombardement op Maassluis
Terug in Maassluis pakt Jan Molenaar de draad weer op. Hij werkt enkele 

maanden freelance voor zijn vorige werkgever in Maasland en treedt 

vervolgens in dienst bij een administratiekantoor in Maassluis. Door z’n  

nieuwe baan heeft hij voldoende inkomsten om in 1942 te trouwen.  

Het echtpaar gaat in Rozenburg wonen. Op donderdag 18 maart 1943, 

rond half vier ’s middags, hangen dikke rookwolken boven Maassluis.  

Een half uur eerder hebben Engelse vliegtuigen van de RAF de hard-

metaalfabriek Wallramit en het centrum van Maassluis gebombardeerd. 

Jans vrouw Truus, zwanger van hun eerste kind, is op dat moment op 

bezoek bij haar nicht. Gelukkig blijven de twee vrouwen ongedeerd.  

De schade aan het schildersbedrijf van de Firma Molenaar is echter 

groot, constateert Jan als hij nog dezelfde middag in de stad arriveert.  

Het pakhuis achter de winkel is geheel uitgebrand. ‘Ik heb zelf nog staan 

nablussen. Oom Bram, de firmant van mijn tweede moeder, was totaal 

de kluts kwijt. Hij liep maar rond met z’n handen in de lucht te roepen:  

‘Heel m’n levenswerk naar de knoppen!’
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Bent u opgevangen na uw terugkeer in Nederland? ‘Helemaal niet. We 

kwamen aan en je moest het allemaal maar uitzoeken. Geen welkomst-

comité, geen vlaggen of wat dan ook. Om over iets als nazorg of  

psychologische begeleiding maar te zwijgen. Daar dachten we helemaal 

niet aan. Bovendien, iedereen had zo vlak na de oorlog genoeg aan zijn 

eigen sores. Wel heb ik mij in overleg met de huisarts onder medische 

behandeling gesteld.’

Herdenken
Hoe kijkt u op uw ervaringen terug? ‘Met een zekere trots, omdat ik het 

allemaal heb doorstaan. Het zit in je en je raakt het nooit meer kwijt.  

Toch ben ik blij dat ik dit alles heb mogen meemaken. In dienst heb ik 

hechte vriendschappen beleefd. Veel kameraden zijn inmiddels overleden,  

maar er zijn er ook nog over. Als het maar even kan, bezoek ik de  

Veteranenbijeenkomsten van de 1e Hupva. Dan ontmoet ik de jongens van 

m’n eigen afdeling. Ook ga ik soms naar de Nationale Indië Herdenking 

in Roermond. Zolang ik vitaal ben, blijf ik dat doen. Want herdenken  

is belangrijk. In Indonesië zijn meer dan 6.000 militairen gesneuveld. Ook 

zij werden geroepen en hebben gedaan wat ze moesten doen. Daar hebben  

zij een hoge prijs voor betaald. Dat mag nooit worden vergeten.’

‘in indoneSië zijn meer dan 6.000 militairen 

geSneuveld. ook zij werden geroepen en  

hebben gedaan wat ze moeSten doen.  

daar hebben zij een hoge prijS voor betaald. 

dat mag nooit worden vergeten.’ 

Plantentuin was een hospitaal ingericht. Als Sergeant-Majoor was ik  

verantwoordelijk voor de inwendige dienst. Ik nam alle appels af, verdeelde 

de werkzaamheden over de manschappen, hield de boekhouding van de 

kantine bij, inspecteerde de kamers, enzovoort. Omdat ik geen patrouilles 

hoefde te lopen, ben ik niet bij gevechtshandelingen betrokken geweest. 

Voor veel andere jongens gold dat niet. Die hebben beroerde dingen 

meegemaakt, zeker tijdens de Eerste Politionele Actie in juli 1947. 

Wist u waarom u in Indië was? ‘Ja, natuurlijk! Om de orde en veiligheid te  

herstellen. Net als m’n kameraden zag ik het als een vredesmissie. Ik heb 

het nooit als een echte oorlog ervaren. We gingen in Buitenzorg naar de 

bioscoop, deden boodschappen op de passar en hadden goed contact  

met de plaatselijke bevolking. Hoe het politiek allemaal zat en wat er  

werkelijk speelde, wisten wij niet. ’s Morgens om half zeven was er appel 

en dan stond er meestal een rij inlanders die allerlei kwalen hadden en 

geholpen werden. Na de maaltijd stond er eveneens een grote groep 

mensen die eten kwamen halen. Onze afdeling heeft veel goeds gedaan 

voor de bevolking. Aan negatieve berichten over oorlogsmisdaden heb ik 

me altijd geërgerd. Er is nog nooit een schone oorlog gevoerd. Kijk maar 

naar wat er nu gebeurt in Afrika, Sri Lanka en het Midden-Oosten.’ 

Terug naar Nederland
In de nazomer van 1947 wordt Jan Molenaar ziek als hij een weekend 

doorbrengt in Tandjong Priok, bij twee plaatsgenoten uit Maassluis.  

Met een bootje varen ze naar een sleepboot van Smit & Co om aan de 

schepelingen walpasjes uit te reiken. ‘Het was twee uur in de middag en 

de hitte kringelde op het water. Opeens kreeg ik een steek in mijn hoofd. 

Het voelde alsof er een wig in werd geslagen die op mijn verhemelte bleef 

steken. Het moet een soort zonnesteek zijn geweest. Ik kreeg hevige 

hoofdpijn en alles werd stijf om mijn kaken. Daarna ging het snel berg-

afwaarts. Ik werd depressief en zag het op een bepaald moment niet  

meer zitten. Er kwam ook heimwee bij. Ik verveelde me dikwijls stierlijk. 

Mijn broer heeft toen een brief geschreven aan Prins Bernhard. Die heeft 

ervoor gezorgd dat ik terugkon naar Nederland. Met het troepentransport- 

schip ‘Groote Beer’ ben ik in december naar Nederland gevaren. Aan boord 

waren veel gewonde en zieke soldaten van de Eerste Politionele Actie.  

In januari 1948 was ik eindelijk thuis.’ 
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‘Je stuurt toch geen militairen op de fiets de oorlog in?!’ 

Precies 69 jaar na de Duitse inval kan veteraan Pieter van 

Meerkerk (90) zich nog steeds verbazen over de belabberde 

uitrusting van het Nederlandse leger. ‘We hadden tegen de 

Duitsers geen schijn van kans.’

Veteraan Pieter van Meerkerk
over de meidagen van 1940
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Pieter van Meerkerk ‘Het was kort maar hevig’



Het is ruim 70 jaar geleden, maar Pieter van Meerkerk is niets vergeten 

van z’n militaire diensttijd en z’n ervaringen in de meidagen van 1940. 

Zijn verhaal begint op 3 januari 1938, wanneer hij op 19-jarige leeftijd 

naar Den Haag reist om de dienstplicht te gaan vervullen. ‘Per jaar 

waren er twee lichtingen, elk van ongeveer 24 personen. We werden 

op het station opgevangen door een sergeant en die bracht ons naar 

de Alexanderkazerne. Daar werden we ondergebracht in één van 

de gebouwen. Toen we op onze kamer zaten uit te puffen van alle 

beslommeringen van die dag, kwam er een opperwachtmeester binnen. 

Met een streng gezicht en een zware stem zei hij: ‘Vanaf nu staan jullie 

onder de krijgstucht.’ Al snel bleek wat dat inhield: je had niks te vertellen 

en moest doen wat je gezegd werd. We kregen een stalen bed toegewezen 

met een canvas zak en een kussen, allebei gevuld met stro, en dekens 

en lakens. Het moest zogenaamd gezond zijn om op die harde strozak 

te slapen, maar lekker lag het niet. De eerste nachten heb ik geen oog 

dichtgedaan. Het was echt afzien.’ 

Artillerie opsporen
Tot zijn eigen verrassing blijkt Pieter van Meerkerk te zijn ingedeeld bij 

de ‘Schoolmeetafdeling’, bestaande uit de Licht- en Geluidmeetdienst. 

‘Bij de keuring, eind 1937, kon je opgeven waar je geplaatst wilde 

worden. Toen ze het aan mij vroegen, gaf ik als antwoord: ‘dat maakt 

me niks uit, als ik maar zo kort mogelijk in dienst hoef.’ Dat ik bij de 

Schoolmeetafdeling belandde, kwam waarschijnlijk doordat ik ervaring 

had met scheepsbouwkundig tekenen. Een andere verklaring kan ik niet 

bedenken’, aldus de Rozenburgse veteraan. Wat was de functie van de 

Licht- en Geluidmeetdienst? ‘Wij moesten vijandelijke artillerie opsporen 

en de exacte coördinaten van deze batterijen doorgeven aan onze eigen 

artilleriecompagnie. Die schakelde ze dan vervolgens uit. Althans, dat was 

de bedoeling. Voor mij was het allemaal nieuw. We leerden om te gaan 

met een theodoliet (instrument om hoeken te meten), een richtcirkel, 

microfoonpotten en een speciale veldtelefoon met morsesleutel. Ik heb 

er veel van opgestoken.’  

Mobilisatie
Na 5 1/2 maand wordt Pieter van Meerkerk ontslagen uit militaire dienst 

en mag hij naar huis. ‘Ik kon eindelijk weer doen waar ik zin in had.’  
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Pieter van Meerkerk wordt geboren in Kinderdijk (gemeente Nieuw- 
Lekkerland). Na de lagere school gaat hij naar de Mulo. Hij maakt de 
opleiding niet af, maar treedt op 15-jarige leeftijd als plaatwerker in 
dienst bij een scheepswerf. Het werk valt hem zwaar, zeker in de  
wintermaanden als het staal ijskoud is. Om z’n kansen op de arbeids- 
markt te vergroten, volgt hij naast z’n werk een cursus scheepsbouw-
kundigtekenen bij Pbna. Ook gaat hij naar de avondvakschool en volgt 
hij particulier bijles. In 1938 wordt Pieter van Meerkerk opgeroepen 
voor militaire dienst. Na 5 1/2 maand zwaait hij af, blij dat het achter de 
rug is. Bij de mobilisatie in augustus 1939 moet hij echter opnieuw in 
het uniform. Als soldaat bij de Lichtmetingseenheid van de 1e Artillerie 
Meet Compagnie maakt hij de meidagen van 1940 mee. Door een 
verdwaalde kogel raakt hij gewond aan z’n been. Na de capitulatie 
keert Pieter terug in Kinderdijk, waar hij in het verzet gaat. Tijdens 
de oorlogsjaren ontmoet hij in Krimpen a/d Lek Willemijntje van der 
Schans. In april 1945, vlak voor de bevrijding, treden zij in het huwelijk. 
Na de oorlog werkt Pieter van Meerkerk bij verschillende bedrijven, 
waaronder Philips en een aluminiumfabriek in Krimpen. Als hij een 
administratieve functie krijgt aangeboden, grijpt hij die kans met 
beide handen aan. Het wordt de opstap naar een baan als planner bij 
de scheepswerf van Verolme, waar hij in 1957 begint. Het echtpaar 
Van Meerkerk vestigt zich als één van de eerste nieuwkomers in het 
dan nog piepkleine Rozenburg, waar ze tot op de dag van vandaag 
wonen. Als Verolme groeit, groeit Pieter van Meerkerk mee. Hij wordt 
benoemd tot rekeningmaker. Die functie vervult hij met veel plezier, 
totdat hij halverwege de jaren zeventig op 57-jarige leeftijd wordt 
afgekeurd en in de WAO belandt.
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Naam: Pieter van Meerkerk Geboortedatum: 17 oktober 1918 Rang en onderdeel:  

soldaat, Lichtmetingseenheid 1e Artillerie Meet Compagnie Is nu: gepensioneerd 

rekeningmaker Verolme Dok en Scheepsbouw Maatschappij Hobby’s: lezen, puzzelen. 
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onthaald voor een kop koffie. Na drie weken meten was duidelijk dat de 

lichtkogels op vaste dagen en tijden in het plaatsje Austerlitz werden 

afgeschoten. Naar later bleek door een Nederlandse luitenant en een paar 

burgers. De militaire politie heeft ze gevangen genomen en afgevoerd.’

Bombardement
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland 

binnen. Als de manschappen van de Lichtmetingseenheid om kwart voor 

twaalf ‘s nachts worden wakker gemaakt, zijn er al hevige luchtgevechten 

boven vliegveld Soesterberg. ‘We moesten ons als de wiedeweerga 

aankleden en in het donker al onze spullen bij elkaar zoeken en in een 

plunjezak doen. Door de luchtgevechten was het niet gemakkelijk om 

snel met onze auto’s vanuit Bos en Duin naar onze post in Scherpenzeel 

te komen. Onderweg werden we in de buurt van Austerlitz twee keer 

door Duitse vliegtuigen 

onder vuur genomen. 

Om dekking te zoeken, 

reed onze chauffeur 

gelijk de bossen in. 

Daar wachtten we 

totdat de vliegtuigen 

niet meer overkwamen. 

Uiteindelijk kwamen we 

in Scherpenzeel aan.  

We zeulden onze spullen naar boven en plaatsten ze op de omloop. 

Vanuit de centrale post kregen we de opdracht om onze meetapparatuur 

naar een vast punt te richten en alle instellingen op nul te zetten.  

Die eerste nacht konden we geen lichtflitsen van vijandelijke vuurmonden 

waarnemen. De volgende dag kwamen drie Duitse vliegtuigen uit 

oostelijke richting aanvliegen. Ze bombardeerden ‘onze’ kerk. Gelukkig 

werden wij niet geraakt, maar de huizen rondom de kerk lagen in 

puin. Voor ons was het een hele opluchting dat we niet waren geraakt. 

Want toen de bommen vielen, knepen we ‘m allemaal flink.’ 

Twee batterijen uitgeschakeld
Vanwege het bombardement wordt de meetpost in Scherpenzeel 

ontruimd en vertrekt de eenheid van Pieter van Meerkerk naar de 

‘voor onS waS het een hele 

opluchting dat we niet 

waren geraakt. want toen de 

bommen vielen knepen we  

‘m allemaal flink.’  
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Die vrijheid is van korte duur, want in augustus 1939 vindt de mobilisatie 

plaats. Hij moet zich melden in een school in Den Haag en gaat van daaruit 

naar Driebergen. ‘We werden ondergebracht in een verenigingsgebouw 

dat helemaal was leeggehaald en was volgegooid met stro. Hier moesten 

we de nacht doorbrengen, hoewel het meer leek op een koeienstal dan 

op een slaapplaats voor mensen. De volgende dag vertrokken we naar 

Huis ter Heide, waar we terechtkwamen in een voormalig tehuis voor 

gehandicapte kinderen. In verband met de mobilisatie waren die naar 

elders vertrokken. Na enkele maanden gingen we naar Bos en Duin, waar 

we in verschillende villa’s werden gehuisvest. Enkele van die villa’s lagen 

aan de weg tussen Zeist en Den Dolder, vlakbij vliegveld Soesterberg.’

Scherpenzeel
Tijdens de mobilisatie is soldaat Van Meerkerk ingedeeld bij de 

Lichtmetingseenheid van de 1e Artillerie Meetcompagnie van het vierde 

legerkorps. De eenheid bestond uit vijf meetposten, van Bunschoten tot 

en met Scherpenzeel, allemaal gevestigd op de omloop van een kerktoren. 

De centrale, een grote cabineauto, was diep ingegraven op de hoek 

van de weg langs de Leusderheide en de weg naar Soesterberg. Pieter 

bemande samen met een aantal kameraden de meetpost Scherpenzeel, 

met als noodpost Woudenberg. ‘Dit was een hoge uitkijkpost van vijf 

verdiepingen bij een boerderij, gelegen tussen veel bomen maar met vrij 

uitzicht’, vertelt hij. ‘Deze noodpost was gebouwd omdat Scherpenzeel 

in de Hollandse Waterlinie lag en, als dat nodig was, onder water zou 

worden gezet. We gingen regelmatig naar Woudenberg, omdat we daar 

onze eigen schuilkelder moesten bouwen voor twaalf personen.’

Lichtkogelaffaire
In de ijskoude winter van 1939 doen steeds vaker geruchten de ronde 

over Duitse spionageactiviteiten. Vanaf een nog onbekende plaats 

worden ’s nachts lichtkogels afgeschoten. De Lichtmetingseenheid krijgt 

de opdracht om de locatie in kaart te brengen. Van Meerkerk: ‘We werden 

op verschillende posten uitgezet. Ik kwam terecht op de kerktoren in 

Bunschoten, waar we met onze theodoliet metingen moesten verrichten. 

We hadden dienst van ’s avonds 19.00 uur tot de volgende morgen  

07.00 uur. Er was een wisselschema opgesteld en als we niet op wacht 

hoefden te staan, gingen we het dorp in. Bijna overal werden we gastvrij 
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wapens?’ Tijdens de aftocht, als hij vanwege ruimtegebrek met zijn benen 

over de achterklep van de auto hangt, krijgt Pieter een schotwond in z’n 

rechteronderbeen. ‘Een sergeant van de geneeskundige troepen heeft de 

wond meteen behandeld. Ik heb er daarna geen last meer van gehad.’  

Capitulatie
Na de hele nacht rijden, komt de Lichtmetingseenheid de volgende 

ochtend in Harmelen aan. Ze worden ondergebracht in een school.  

Op de vloer van alle lokalen ligt stro. Een paar uur later krijgen Van Meerkerk 

en zijn kameraden te horen dat Nederland zich heeft overgegeven en 

dat zij hun wapens en alle meetapparaten moeten inleveren. ‘Een triest 

moment, maar ik was ook blij dat de oorlog was afgelopen. Het was kort 

maar hevig.’ De inwoners van Harmelen vangen de soldaten op en zorgen 

voor voedsel en drinken. ‘Toen ze hoorden dat we al een paar dagen 

nauwelijks iets hadden gegeten, omdat in de buurt van Woudenberg geen  

keukenwagen te bekennen was, kregen we allemaal een half krentenbrood. 

Tegenover de school was een kruidenierswinkeltje waar we ‘s avonds met 

drie soldaten een kopje koffie konden komen drinken.’ Nadat de rust weer 

enigszins is hersteld, keert de eenheid van Pieter van Meerkerk terug 

naar de villa’s in Bos en Duin. Daar zwaaien hij en z’n maatjes na een paar 

dagen af; hun diensttijd zit erop. 

Uit het oog verloren
Heeft u elkaar daarna nog ontmoet? ‘Jaren na de oorlog heb ik contact 

gekregen met twee kameraden uit m’n diensttijd. Helaas zijn zij inmiddels 

overleden. Van de Lichtmetingseenheid heb ik nooit meer iemand 

ontmoet. Ik heb wel m’n best gedaan om ze te vinden. Zo heb ik een 

aantal jaren geleden, tijdens een landelijke veteranenbijeenkomst, via de  

intercom een oproep gedaan. Zonder succes. Maar ja, we waren ook met 

een klein clubje. Ik vind het wel jammer dat we elkaar uit het oog zijn 

verloren. In de mobilisatieperiode en tijdens de oorlogsdagen hebben we 

samen het nodige meegemaakt. Ik kan wel aan anderen over die ervaringen 

vertellen, maar m’n herinneringen delen, dat kan ik met niemand.’ 
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noodpost in Woudenberg. Als ze daar arriveren, zijn de bewoners van 

de boerderij al geëvacueerd. ‘We hebben onze apparatuur via vier 

verdiepingen naar de vijfde gesjouwd en opgesteld. Vanuit de centrale 

kregen we weer een vast 

punt aangewezen, waarna de 

metingen begonnen. Twee keer 

kwamen we een vijandelijke 

batterij (vier stuks geschut) 

op het spoor. We meldden de 

coördinaten aan de centrale, 

die gaf ze weer door aan 

onze artillerie, waarna de 

proefbeschietingen begonnen. 

Wij moesten opmeten waar de 

projectielen insloegen, zodat 

de artillerie nauwkeuriger kon 

mikken. Na verloop van tijd 

zagen we geen lichtflitsen van 

de Duitsers meer; de batterijen 

waren vernietigd.’ Schoten de Duitse troepen terug? ‘Ja, we zijn twee keer 

onder mortiervuur komen te liggen. De granaten ontploften vlakbij onze 

schuilkelder, waar we naar toe waren gevlucht.’ 

Ongeorganiseerde troep
Doordat de gevechten in Scherpenzeel steeds heviger worden en 

verwacht wordt dat de Duitsers met hun moderne wapens snel zullen 

doorbreken, krijgt het vierde legerkorps de opdracht zich terug te 

trekken. Van Meerkerk: ‘We moesten ons verzamelen op de weg langs de 

Leusderheide. Daar vandaan gingen we ’s nachts naar Utrecht. Het was  

een vreselijk gezicht, al die voertuigen met militairen, kanonnen, paard 

en wagens met daarop granaten en antitankgeschut. De paniek was 

groot, iedereen reed kriskras door elkaar, paarden sloegen op hol.  

Het was een ongeorganiseerde troep. Symbolisch voor de toestand van 

het Nederlandse leger. We waren totaal niet voorbereid op een oorlog. 

Met uitzondering van onze moderne meetapparatuur was al het materieel 

sterk verouderd en slecht onderhouden. Wees eerlijk, wie stuurt nu 

militairen op de fiets op een vijand af die beschikt over de allernieuwste 

‘ik kan wel aan 
anderen over 
die ervaringen 
vertellen, 
maar m’n 
herinneringen 
delen, dat kan  
ik met niemand.’  
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Daarom is herdenken belangrijk

blikeinse troepen zijn niet uitgeschakeld en zetten het verzet voort in  

de vorm van een guerrilla. Nadat de onderhandelingen over een 

definitieve politieke regeling stuklopen, lanceert Nederland in december 

1948 opnieuw een groot militair offensief tegen de Republiek: de Tweede  

Politionele Actie. Het doel is de verovering van Djokjakarta, het resterende  

deel van Java en een zo groot mogelijk deel van Sumatra, de val van de 

Republikeinse regering en de vernietiging van haar strijdkrachten. Bij de 

Tweede Politionele Actie worden meer amfibische en ondersteunende 

luchtacties uitgevoerd dan tijdens de eerste actie en er zijn tientallen 

schepen, vliegtuigen en landingsvaartuigen bij betrokken. Het Nederlandse  

optreden leidt tot een pro-Republikeinse stellingname van de internationale  

gemeenschap inclusief de Verenigde Staten. Opnieuw maakt zware 

internationale druk een eind aan de actie, op 5 januari 1949.

Na een jaar van politieke onderhandelingen draagt Nederland op  

27 december 1949 de soevereiniteit over Indië over aan de Verenigde 

Staten van Indonesië. De eerste president wordt Soekarno. Aan drie en 

een halve eeuw Nederlandse bestuurlijke en militaire aanwezigheid in de 

Indische archipel komt een eind. Alleen Nieuw-Guinea blijft Nederlands 

bezit (tot 1963). Tijdens het conflict in Nederlands-Indië komen ruim 

6.000 militairen in dienst van het Koninkrijk om het leven. 
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Op 17 augustus 1945 roepen Indonesische nationalisten onder leiding  

van Soekarno de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland erkent 

de Republiek niet en zet alles op alles om Nederlands-Indië te behouden. 

Om het geweld in het gebied te bedwingen en de koloniale orde te her-

stellen, worden in 1946 bataljons Oorlogsvrijwilligers (OVW’ers) naar de 

kolonie gestuurd. In totaal gaan 25.000 OVW’ers naar Indië.

Omdat het geweld in Indië niet kan worden bedwongen door het Koninklijk 

Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en met inzet van de Oorlogs- 

vrijwilligers, besluit het kabinet dienstplichtigen naar Indië te sturen. 

Nooit eerder zijn dienstplichtig militairen overzee gestuurd. In september 

1946 vertrekt de 1 Divisie ‘7 December’ naar de Oost. De 1 Divisie (in  

Indië C-Divisie genoemd) wordt gestationeerd in West-Java. In totaal 

gaan 95.000 landmacht-dienstplichtigen naar Indië.

Naast het KNIL, de Oorlogsvrijwilligers en de dienstplichtigen van  

1 Divisie ‘7 December’ komt een tweede divisie van dienstplichtigen ter 

beschikking: de ‘Palmboom’-divisie, in Indië meestal D-Divisie genoemd. 

De standplaats is Midden-Java. Vlak na de aankomst in juli 1947 worden 

de militairen meteen ingezet voor een grote militaire actie tegen de 

Republiek: de Eerste Politionele Actie.

De militaire actie heeft tot doel de Republiek Indonesië tot politieke 

inschikkelijkheid te dwingen, de belangrijkste productiegebieden op 

Java en Sumatra in handen te krijgen en de economie weer op gang 

te brengen. De Koninklijke Marine voert een omvangrijke amfibische 

operatie uit, waarbij talrijke landingsvaartuigen, gedekt door grotere 

oppervlakteschepen en gesteund door vliegtuigen, worden ingezet.  

De Expeditionaire Macht Mariniersbrigade wordt te Pasir Poetih aan 

land gezet. Al na vier dagen hebben de mariniers de gehele oosthoek van  

Java in handen.

Onder zware internationale druk wordt de politionele actie op 5 augustus 

gestaakt. Daarna breekt een periode van moeizame strijd aan. De Repu-

van nedeRLandS-   indië naaR 
indoneSië



Samen vertrokken ze in juni 1947 als dienstplichtig militair  

met het vierde bataljon van de Prinses Irene Brigade naar 

Nederlands-Indië. Wim de Ronde en z’n Rozenburgse dienst-

maatje Henk Goudappel. Drie jaar later keerde Wim veilig  

in Nederland terug. Zonder Henk, die op 17 maart 1949  

sneuvelde toen zijn truck op een trekbom liep. ‘Hij is nog 

dagelijks in mijn gedachten.’ 

Indiëveteraan Wim de Ronde

33

Wim de Ronde ‘Ik heb het er goed vanaf gebracht’



Elk jaar, bij de dodenherdenking op 4 mei, legt Wim de Ronde (82) een 

krans bij de gedenksteen voor Henk Goudappel op de begraafplaats in  

Rozenburg. Als eerbetoon aan zijn gevallen Irene-kameraad en alle andere 

militairen die in Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Het monument, dat op 

initiatief van De Jong is opgericht, staat er nog niet zo lang, pas sinds 

1996. ‘Het conflict in Indië en de soldaten die daar hebben gevochten,  

zijn tientallen jaren genegeerd’, vertelt hij. ‘Als er al over ons werd ge- 

sproken of geschreven, was het negatief. Mede door toedoen van de  

VOMI, de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers, is er meer aandacht 

voor de Indiëveteranen gekomen en zijn op tal van plaatsen in Nederland 

gedenkstenen geplaatst. Toen ik hierover hoorde, heb ik met toestemming 

van de familie Goudappel contact opgenomen met de gemeente. Het 

vergde veel overleg, maar uiteindelijk is het monument er gekomen.’

Samen naar Arnhem
In november 1946 worden Wim de Ronde en Henk Goudappel opgeroepen 

voor militaire dienst. Zoals de meeste Rozenburgers in die tijd kennen  

ze elkaar van gezicht, maar de vriendschap moet nog groeien. Als dienst- 

plichtig soldaat zijn ze allebei ingedeeld bij het 4e bataljon van het  

Regiment Prinses Irene (RPI) in Arnhem, dat later in Indië wordt omgedoopt 

in Garderegiment Prinses Irene (GRPI). In de Saksen-Weimarkazerne  

worden De Ronde en Goudappel zeven maanden opgeleid. Ze trekken 

veel met elkaar op en reizen in de weekends samen met de trein naar 

huis. ‘Als je zoveel deelt en meemaakt, groeit de vriendschap vanzelf’, 

aldus Wim de Ronde. De opleiding in Arnhem valt niet mee. De winter 

van 1946-1947 is uitermate streng (temperaturen van -17 ºC en er ligt 

een dikke laag sneeuw). Mede hierdoor zijn de tropentrainingen moeilijk 

uitvoerbaar. Ook gaat er in de lente en de vroege zomer veel oefentijd 

verloren, doordat de Irenemannen worden ingezet bij de bestrijding van 

bosbranden op de Veluwe.

Op weg naar Indië 
Bataljon 4-RPI maakt deel uit van de 2e of D- (‘Palmboom’)-divisie. Op 

4 juni 1947 scheept deze divisie zich in op de ‘Tabinta’, een vrachtschip 

dat geïmproviseerd is ingericht voor troepentransport. ‘We vertrokken uit 

Amsterdam’, vertelt Wim de Ronde. ‘Toen we net het zeegat uit waren, 

kon je je vrijwillig aanmelden als hulp in de keuken. De meesten hadden 
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Wim de Ronde is een geboren en getogen Rozenburger. De eerste 
jaren van zijn leven woont hij aan de Zanddijk. Als zijn vader  
grafmaker wordt, verhuist het gezin naar een woning op de  
begraafplaats. In 1945 overlijdt vader De Ronde en blijft moeder  
met zeven zonen achter. Wim is dan zestien jaar. Als oudste zoon 
verdient hij de kost door in de Scheurpolder, het huidige Europoort- 
gebied, op het land te werken. In 1946 wordt hij gekeurd voor militaire  
dienst en opgeroepen. Moeder De Ronde schrijft nog een brief naar 
het Ministerie in Den Haag om vrijstelling van dienstplicht aan te 
vragen; zonder succes. In 1947 wordt Wim uitgezonden naar Indië.  
In 1950 keert hij terug in Rozenburg. Hij wordt chauffeur bij de CAV 
Coöperatieve Aankoopvereniging Rozenburg. In 1955 trouwt hij  
met de Rozenburgse Leentje van der Vliet. In 1966 gaat hij bij  
Snel & Co op een touringcar rijden. Drie jaar later krijgt Wim een 
baan aangeboden bij het zeemanshuis van Hotel De Beer. Tot 1988, 
als hij in de Vut gaat, rijdt hij dagelijks zeelieden van en naar het 
schip. Ook als Vut’er kan hij het werken niet laten. Hij gaat rijden 
voor De Jong Tours in Ridderkerk, wat hij tot z’n 68 ste blijft doen. 
Naast z’n werk is Wim de Ronde zeer actief als vrijwilliger en dat is 
hij tot op de dag van vandaag. Hij coördineert al 24 jaar het deur-
wachtwerk in bejaardencentrum Het Baken en hij rijdt kinderen naar 
school. Als dank voor z’n vrijwilligerswerk ontvangt hij in 2006 een 
koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau). 
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Naam: Wim de Ronde Geboortedatum: 22 september 1926 Rang en onderdeel: soldaat,  

brenschutter, 4e bataljon GRPI  Is nu: gepensioneerd chauffeur Hobby’s: vogels,  

kippen, fietsen, vrijwilligerswerk.
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Semarang. Een week later ligt de nadruk op patrouilles om het veroverde 

gebied te zuiveren van guerrillastrijders. Elke dag komt het tot vuur-

gevechten. Op 5 augustus wordt een staakt-het-vuren van kracht. In de 

periode na de Eerste Politionele Actie krijgt de strijd steeds meer een 

guerrillakarakter. De Indonesiërs vallen patrouilles aan, leggen hinder- 

lagen en bermbommen. De militairen van 4-RPI moeten continu  

patrouilleren. Naast de normale patrouilles voeren ze regelmatig  

zuiveringsacties uit. ‘Zowat elke dag sneuvelde er wel een kameraad’, 

herinnert Wim de Ronde zich. ‘We leefden continu in angst. Wie is er 

vandaag aan de beurt? Zeker in het begin kneep ik ‘m als een dief, de  

kogels vlogen je om de oren. Maar je leert er na verloop van tijd mee  

leven, je drukt de angst weg. Eén patrouille zal ik nooit vergeten.  

Als brenschutter had ik altijd een man naast me. Die keer moest Theo 

Wagenaar óf Sjef Wouters mee. We deden kop of munt, en de keuze 

viel op Wouters. Tijdens de patrouille werden we verschrikkelijk onder 

vuur genomen met dumdumkogels. Wouters werd geraakt; z’n buik was 

helemaal opengereten. Hij was op slag dood. We hebben provisorisch een 

brancard gemaakt en hem daarop vervoerd.’ 

Guerrillatactieken
Begin september wordt het 4e bataljon overgeplaatst naar Oost-Java. 

Op 12 september 1947 begint de tocht van 24 uur naar Soerabaja met 

een landingsvaartuig. Aan boord is er een groot gebrek aan sanitair en 

slaapgelegenheid. Hierdoor komen de soldaten een dag later verfomfaaid 

en ongeschoren de loopplank af. Het gebied rond Soerabaja is in het begin  

nog relatief rustig, maar na verloop van tijd nemen de spanningen en 

de guerrilla-acties toe. De Republikeinse strijders maken daarbij gebruik 

van slimme tactieken. Wim de Ronde: ‘Tijdens een patrouille werden we 

een keer hevig beschoten. We konden het terrein goed overzien, maar 

waar we ook keken, de vijand was niet te ontdekken. Totdat we opeens 

luchtbellen zagen in een meertje. De Indonesiërs zaten met hun geweren  

onder het water door een rietstengel adem te halen. We hebben een 

salvo gegeven en er sprongen er zo’n dertig op de kant!’ Op Oost-Java 

wordt de eenheid van Wim de Ronde om de paar maanden overgeplaatst.  

Zo verblijft het bataljon onder meer in Wlingi, Kediri, Malang en Blitar. 

Daar nemen ze deel aan de Tweede Politionele Actie, die op 19 december 

1948 van start gaat en op 31 december wordt beëindigd. 

36

daar geen zin in, maar ik wilde me graag nuttig maken. Dat bleek een 

goede zet. We zaten met 1.600 man aan boord, bovenop elkaar. Wassen 

en douchen kon je niet, er was niets te doen, en het eten was ook niet 

best. Als keukenhulp hoefde ik me tenminste niet te vervelen. Boven-

dien kon ik bijsnoepen en 

wat extra’s regelen voor 

Henk Goudappel. Die had 

het zwaar tijdens de reis. 

Hij miste z’n meisje en was  

letterlijk ziek van de heim-

wee. Als ik niet voor hem 

had gezorgd en hem eten 

had gebracht, was hij er  

zeker aan onderdoor gegaan.’ 

Patrouille lopen
Precies een maand na het 

vertrek uit Nederland komt 

de ‘Tabinta’ aan in Semarang, 

een Nederlandse enclave 

van zes bij acht kilometer in Republikeins gebied. Wim de Ronde en Henk 

Goudappel worden verdeeld over de vier pelotons; Wim als brenschutter 

en Henk als chauffeur. Vanaf dat moment hebben ze nog maar weinig 

contact, ook al zien ze elkaar wel af en toe. De onervaren Irenesoldaten  

van 4-RPI krijgen nauwelijks de tijd om te wennen aan de Indische  

omstandigheden. ‘Al na week moesten we patrouille lopen’, vertelt Wim 

de Ronde. ‘Bij die eerste patrouille kwamen we er al direct achter dat 

we tijdens de opleiding in Arnhem de verkeerde dingen hadden geleerd. 

We kwamen onder vuur te liggen en de Indonesiërs liepen dwars door 

onze linies heen. Vanaf dat moment hebben we het anders aangepakt. 

Als we beschoten werden, doken we weg en schoten we massaal terug. 

Dat werkte.’ 

Vaak onder vuur
Tijdens zijn verblijf in Indië maakt Wim de Ronde een aantal grote  

militaire acties mee. Op 21 juli 1947 gaat de Eerste Politionele Actie  

van start. Het 4e bataljon bewaakt de eerste dagen de bruggen rond  

‘we leefden 
continu in 
angSt. wie iS  
er vandaag  
aan de beurt?’
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4 maart de definitieve thuisreis beginnen. Het passagiersschip ‘Georgic’ 

brengt het bataljon terug naar Rotterdam, waar Wim de Ronde op 

27 maart 1950 debarkeert. ‘Een luxe wagen bracht me naar Rozenburg. 

Thuis werd ik ontvangen door m’n familie, de buren en de burgemeester. 

We hadden drie weken verlof en kregen 300 gulden om kleding aan te 

schaffen, meer niet. Schandalig, als je bedenkt dat we drie jaar in Indië 

hadden gediend en alleen ons uniform bezaten. Vijfentwintig jaar later 

hebben we nog 1000 gulden gekregen als compensatie. Ik probeer er om 

te lachen, maar het is eigenlijk te triest voor woorden.’ 

Nooit vergeten
In 2010 is het zestig jaar geleden dat Wim de Ronde terugkeerde uit Indië.  

Van wat hij daar meemaakte, heeft hij naar eigen zeggen nooit last gehad.  

Hij heeft er ook geen spijt van. ‘Ik had deze periode niet willen missen.  

Maar ik besef heel goed dat ik geluk heb gehad. Als je weet dat de kogels 

om me heen vlogen, heb ik het er goed vanaf gebracht. Voor anderen, zoals 

m’n vriend Henk Goudappel, geldt dat niet. In totaal zijn er meer dan 6.000 

jongens in Indië gesneuveld. Voor niks, want de Nederlandse regering 

heeft het land verkwanseld. Juist daarom mogen al deze militairen,  

die ver van huis hun leven hebben gegeven, nooit worden vergeten.’ 
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Nóg een jaar dienstplicht
Op 17 maart 1949 krijgt Wim de Ronde te horen dat Henk Goudappel met 

z’n truck op een trekbom is gereden en is gesneuveld. Het verlies van 

z’n Rozenburgse vriend en Irene-maat grijpt hem zeer aan. Kort daarop 

moet hij een tweede klap incasseren: zijn verblijf in Indië wordt met een 

jaar verlengd. Een grote tegenvaller, niet alleen voor hem, maar ook voor 

zijn kameraden. ‘Toen we werden uitgezonden, was ons verteld dat we na 

twee jaar naar Nederland terug zouden gaan. Iedereen had zich daar 

mentaal op ingesteld. Voor veel jongens was deze onverwachte verlenging 

de nekslag. Ze klapten in elkaar, draaiden compleet door en zijn toen  

alsnog naar huis gestuurd.’ Wim blijft op de been en legt zich bij de  

situatie neer. ‘Ik moest wel, er was geen andere keuze.’

Het laatste jaar
Tot de zomer van 1949 krijgt bataljon 4-GRPI het zwaar te verduren.  

Guerrillastrijders blokkeren voortdurend de wegen door bomen om  

te zagen, bruggen te vernielen en mijnen te leggen. Tussen 1 juli en  

10 augustus 1949 exploderen niet minder dan 55 mijnen en trekbommen. 

In augustus treedt een be-

stand in werking op Java en 

Sumatra. Wanneer duidelijk 

wordt dat de soevereini-

teitsoverdracht niet lang op 

zich laat wachten, neemt 

het aantal vijandelijke  

acties sterk af. Op Oost-

Java wordt de wapen- 

stilstand de eerste tijd nog  

regelmatig overtreden, maar 

de situatie verbetert nadat  

in Wlingi de eerste contac- 

ten met TNI-officieren 

worden gelegd. Met het oog op de soevereiniteitsoverdracht, op  

17 december 1949, worden de Nederlandse troepen in het laatste 

kwartaal van 1949 geleidelijk geconcentreerd. Op 13 februari scheept 

het bataljon van Wim de Ronde zich in Soerabaja in op de ‘Thedens’.  

Na twee weken in Tjimahi bij Bandoeng gewacht te hebben, kan op  

‘ik had deze periode niet  

willen miSSen. maar ik  

beSef heel goed dat ik  

geluk heb gehad. alS je  

weet dat de kogelS om me 

heen vlogen, heb ik het  

er goed vanaf gebracht.’



‘We zijn door onze regering in de steek gelaten.’ Dat vindt  

veteraan Teunis Snikkers (84) als hij terugkijkt op zijn militaire  

diensttijd in Nederlands-Indië. Van 1947 tot 1950 was hij  

gelegerd op Zuid-Sumatra. Niet als ‘vechtsoldaat’ in de frontlinie, 

maar als betaalmeester bij de Stafcompagnie. Een leerzame  

periode, die z’n persoonlijkheid en levensloop heeft verrijkt. 

Indiëveteraan Teunis Snikkers
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‘Op twee dagen na heb ik vijf jaar in militaire dienst gezeten. Vijf jaar 

van m’n leven! Niet omdat ik het zo graag wilde, maar omdat het moest.  

Ik behoorde tot de eerste naoorlogse lichting dienstplichtigen en er waren  

simpelweg nog onvoldoende vervangers.’ Op zijn kamer in verzorgings-

huis Het Baken, met uitzicht over de Nieuwe Waterweg, kost het Teunis 

Snikkers weinig moeite om terug te gaan in de tijd en te vertellen over z’n 

ervaringen als Indiëveteraan. Zijn verhaal begint in mei 1946, als hij op 

21-jarige leeftijd wordt opgeroepen om z’n dienstplicht te vervullen. 

Opleiding tot administrateur
‘Ik moest me melden in Utrecht bij het regiment technische troepen.  

Omdat ik HBS had gedaan, werd ik onmiddellijk ingezet om alle voorschriften  

en instructies die tijdens de oorlog in het Engels waren opgesteld in het 

Nederlands te vertalen. Na zeven weken ben ik naar Kampen gegaan voor 

de opleiding tot onderofficier militaire administratie. Die opleiding duurde 

zo’n acht maanden.’ Als sergeant titulair keert Teunis terug bij de  

subsidiëntencompagnie in Utrecht, waar hij de leiding krijgt over negen 

sergeanten 1e klas. ‘De administratie was een grote puinhoop. Er klopte 

helemaal niets van. Om een voorbeeld te geven: er kwamen tien vaandrigs 

terug uit Engeland. Die moesten tot officier worden bevorderd, maar hun 

dossiers waren verdwenen. In een afgesloten ruimte vond ik een kast. 

Die heb ik met een koevoet opengewrikt en ja hoor, daar lagen ze. En zo 

was er nog veel meer mis. Ik heb hard moeten werken om orde op zaken 

te stellen.’ Begin 1947 krijgt Teunis de opdracht om zich te melden bij 

de officiersopleiding in Kampen. Na vijf maanden, in juni 1947, wordt hij  

benoemd tot vaandrig. Direct daarop gaat hij naar Ede, waar hij als admini- 

strateur wordt toegevoegd aan de Betaalmeester. In oktober/november 

wordt Teunis overgeplaatst naar Steenwijk om een infanteriebataljon op 

te zetten. Met dit bataljon vertrekt hij in februari 1948 naar Indië. 

Met de Kota Baru naar Sumatra
‘Op een koude winterse dag voeren we met de vrachtboot ‘Kota Baru’ 

van de Rotterdamse Lloyd weg uit de Merwedehaven’, vertelt Teunis 

Snikkers. ‘We hadden zo’n 1.500 man aan boord, de boot was afgeladen.  

Als Betaalmeester moest ik de administratie van mijn bataljon en de  

andere compagnieën verzorgen. Ook was ik verantwoordelijk voor de uit-

betaling van de soldij. Samen met de administrateurs heb ik de hele reis 
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Teunis Snikkers wordt geboren in Rotterdam. Zijn vader is  
procuratiehouder bij een thee- en koffiegroothandel. Op 6-jarige 
leeftijd verhuist het gezin naar Schiedam. Na de lagere school gaat 
Teunis naar de HBS in Vlaardingen. In 1942 haalt hij z’n diploma. 
Vanwege de arbeidseinsatz duikt hij onder. In 1944 wordt hij in 
Schiedam opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Na de bevrijding 
keert Teunis terug in Nederland, waar hij zich verlooft met Mijnsje 
Ooms. In mei 1946 valt de oproep voor militaire dienst in de bus.  
Als dienstplichtig militair blijft Teunis 5 jaar onder de wapenen, 
waarvan hij ruim 21/2 jaar in Nederlands-Indië doorbrengt, als 
betaalmeester bij de Stafcompagnie 59 RI op Zuid-Sumatra. 
Na de terugkomst in Nederland treden Teunis en Mijnsje op 
1 november 1951 in het huwelijk. Hij werkt enige tijd bij de Krediet- 
en Handelsvereniging Rotterdam, waarna hij overstapt naar een 
financieringsmaatschappij. In de avonduren studeert hij aan de 
Economische Hogeschool in Rotterdam. Na een periode samen 
met een partner een eigen assurantiekantoor te hebben geleid, 
solliciteert Teunis bij een rubberfabriek in Hellevoetsluis. Als zaak-
waarnemer zet hij een nevenvestiging op in Alken (België). 
Vervolgens wordt hij chef schadeverzekeringen bij een makelaar in 
assurantiën. Door diverse overnames komt hij uiteindelijk terecht bij 
verzekeraar Nieuw-Rotterdam, het latere AXA. Hier werkt hij tot 
zijn pensioen, in 1987. Het echtpaar Snikkers woont dan al 21 jaar in 
Rozenburg. Het organisatietalent van Teunis blijft niet onopgemerkt. 
Naast z’n werk vervult hij diverse nevenfuncties. Zo zit hij 30 jaar in 
het schoolbestuur van de christelijke basisscholen en de Mavo, is hij 
12 jaar ouderling-kerkvoogd, 19 jaar gemeenteraadslid (CDA) en 
12 jaar penningmeester in het regionaal bestuur van de bibliotheken 
in Zuid-Holland. Ook is Teunis een periode wethouder in Rozenburg, 
met als hoofdtaken woningbouw, openbare werken, verkeer en vervoer.
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Naam: Teunis Cornelis Snikkers Geboortedatum: 25 januari 1925 Rang en onderdeel: 

Reservekapitein militaire administratie, Stafcompagnie 59 RI Is nu: gepensioneerd 

afdelingschef assurantiën Hobby’s: rentenieren.
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zaten we vaak met de officieren in de kantine te kaarten en te praten.  

We gingen ook regelmatig naar de nabijgelegen soos van de boormeesters 

van de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM). Die zopen als tempeliers 

en probeerden ons altijd onder de tafel te drinken. We gingen ook naar 

de soos toe om in de winkel sigaretten, jenever en andere zaken te kopen. 

Want die olieboeren hadden het allerbeste spul. De jenever die we van 

het leger kregen, brandde in je keel en de sigaretten waren niet te roken, 

verschrikkelijk. We verkochten alles op de markt en met de opbrengst 

deden we inkopen in de BPM-winkel. Die extra inkomsten kwamen goed 

uit, want de soldij hield niet over. Een soldaat verdiende 75 cent per dag. 

Daarvan stuurden de meesten 50 cent naar huis. Dat sparen heb ik sterk 

gestimuleerd, óók bij de officieren en onderofficieren.’ 

Schietpartijen en bermbommen
Heeft u iets gemerkt van de gevechtshandelingen? ‘Ja, maar van afstand, 

want als stafcompagnie zaten wij niet in de frontlinie. Uiteraard waren 

we wel op de hoogte van wat er gebeurde. Bij een opstand of een relletje 

moesten de compagnies in actie komen. Je moest ook continu alert zijn, 

want er waren schietpartijen en bermbommen. Als ik naar Palembang 

ging om geld te halen, kreeg ik altijd twee man bewaking mee. Voor alle 

zekerheid. Ik bleef daar vrij nuchter onder, bang ben ik nooit geweest.  

We leefden allemaal met het feit dat er iets kon gebeuren. Vreemd  

genoeg wen je daaraan. Van ons bataljon zijn achttien jongens gesneuveld, 

vrijwel allemaal door auto-ongelukken. De wegen waren bijzonder slecht 

en als het geregend had, werden ze spekglad. De enige keer dat de oorlog 

echt dichtbij kwam, was toen mijn commandant, majoor Van der Heijden, 

gewond raakte. Zijn rechterarm zat nog maar met een klein stukje aan z’n  

lichaam vast. Drie dagen later zat hij alweer achter zijn bureau met  

z’n linkerarm documenten te ondertekenen. Die man was keihard; voor 

anderen, maar ook voor zichzelf.’ 

Oog in oog met de TNI
Enkele maanden voor zijn vertrek uit Nederlands-Indië beleeft Snikkers 

in Lahat nog een spannend moment. ‘Ik moest naar het TNI-gebied om 

een aantal openstaande rekeningen te voldoen. Samen met een Indische 

KNIL-sergeant, een korporaalchauffeur en een korporaalschrijver gingen  

we in een weaponcarrier op pad. Linke soep, want we gingen onze vijand 
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gewerkt. Anders dan de soldaten hadden wij geen tijd om te luieren of 

te zonnen. Dat vond ik overigens prima, want er was op de boot niks te 

doen. Het was bloedeloos saai. De soldaten sliepen in hangmatten in het 

ruim en doodden de tijd met praten en kaarten. Wij hadden tenminste 

iets onder handen en konden ons nuttig maken.’

Na ruim drie weken varen, komt de ‘Kota Baru’ aan bij de monding van de  

rivier de Moesi op Sumatra. Vanwege een rif kan de vrachtboot niet verder.  

‘Op zee moesten we allemaal overstappen op een landingsvaartuig, dat 

ons naar de haven van Palembang vervoerde. Onderweg kwam er een 

motorbootje langszij om mij op te pikken. Daarmee ging ik vooruit naar 

Palembang om 250.000 gulden op te halen, bestemd voor de soldij.  

Met dit bedrag in m’n rugzak, zonder bewapening, ben ik op de trein 

gestapt en honderd kilometer, tjoektjoek, het binnenland ingereden.  

Na die lange rit kwam ik aan in Karangenda, vlakbij Prabumulih. In een  

oude KNIL-kazerne zat de Stafcompagnie 59 RI, mijn plaats van  

bestemming. Hier heb ik vrijwel mijn hele Indiëtijd doorgebracht.’ 

Militaire administratie
Binnen de Stafcompagnie is Teunis Snikkers verantwoordelijk voor 

de militaire administratie van het bataljon. ‘Het was onderverdeeld 

in een aantal compagnieën, die verspreid over Zuid-Sumatra de orde  

bewaakten en de bezit-

tingen van Nederlandse 

bedrijven beschermden 

tegen aanvallen van 

het Indonesische re-

geringsleger, de Tentara  

Nasional Indonesia (TNI).  

Elke compagnie moest 

een eigen administratie  

voeren, maar door 

gebrek aan admini- 

strateurs was dat in de 

praktijk een groot probleem. In het begin had ik het dan ook razend 

druk, omdat er veel moest worden georganiseerd en gecontroleerd. 

Gaandeweg ging het echter beter lopen en kwam er meer lijn in. Ook  

omdat ik zelf mensen opleidde. Overdag waren we aan het werk. ’s Avonds 

‘alS ik naar palembang 

ging om geld te halen, 

kreeg ik altijd twee 

man bewaking mee. 

voor alle zekerheid.’
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Niet bang zijn voor het onbekende
Terugkijkend op de periode in Indië omschrijft Snikkers het als een leer-

zame ervaring. ‘Ik ging er als jongen naar toe en kwam als man terug. In 

mijn diensttijd, en zeker in Indië, heb ik veel kracht ontleend aan mijn 

geloof, waar ik naar handelde en dat ik naar anderen heb uitgedragen. 

Ik heb ook geleerd zelf beslissingen te nemen. Niet bang te zijn voor het 

onbekende, maar initiatief te tonen. Te laten zien wat je wilt en het ook 

doen. Ik kan dat illustreren met een voorbeeld. Toen we naar Nederland 

teruggingen, met de ‘Tabinta’, moest net als bij onze aankomst in Indië de 

bepakking worden overgeladen. Een paar soldaten waren daarmee bezig, 

maar dat deden ze zo onhandig, dat het eindeloos duurde. Ik stond er 

een tijdje van een afstand naar te kijken en zag dat het op een andere 

manier veel sneller kon. Omdat ik op dat moment niks te doen had, ben 

ik me ermee gaan bemoeien. Daarna ging het twee tot drie keer zo vlug.  

Dit soort ervaringen heeft me gevormd. Later, tijdens m’n maatschap-

pelijke carrière, heb ik daar veel profijt van gehad.’ 

‘wij waren de verliezerS. 
net alS m’n kameraden 

vond ik dat we door onze 
regering in de Steek waren 

gelaten. en zo kijk ik er nog 
SteedS tegenaan.’
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tegemoet. In het TNI-hoofdkwartier, in de buurt van de sluimerende 

vulkaan de Dempo, werd ik bij de commandant gebracht. Die kolonel wilde  

me een hand geven. Ik zei: ‘Het spijt me, u bent verantwoordelijk voor 

de hinderlagen waarbij Nederlandse soldaten zijn gedood en gemarteld. 

Daarom kan ik u geen hand geven, dat is me te veel.’ Het was een terechte 

actie, uit boosheid, maar ik vergat dat ik hiermee de missie in gevaar 

bracht. De kolonel was woedend en schold me voor alles en nog wat 

uit. Ik heb me omgedraaid, ben naar buiten gegaan en samen met m’n 

manschappen chinees gaan eten in een restaurant op de markt. Na twee 

uur kwam er een jeep voorrijden met een TNI-majoor, gevolgd door drie 

vrachtwagens met twintig soldaten. Ik dacht dat we werden opgepakt, 

maar in plaats daarvan meldde de majoor dat we volledige medewerking 

kregen. Hij zei: ‘Als u het binnenland ingaat en er is geen brug meer, zullen  

de soldaten uw auto over de rivier dragen.’ We hebben twee dagen rond-

gereden en alles keurig afgehandeld.’

Eindelijk huiswaarts
In mei 1950 keert Teunis Snikkers met de ‘Tabinta’ terug naar Nederland. 

Indië is dan al aan Indonesië overdragen, tot zijn grote teleurstelling.  

‘Wij waren de verliezers. Net als m’n kameraden vond ik dat we door onze 

regering in de steek waren gelaten. En zo kijk ik er nog steeds tegenaan. 

Het was weliswaar een prestatie om een leger van 100.000 man op  

schepen naar Indonesië te sturen, maar het politiek en militair inzicht 

ontbrak. Net als in de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige regering 

grote fouten gemaakt en knullig gehandeld. Zonde, het had anders 

gekund en gemoeten.’ 

Na drie weken varen komt de ‘Tabinta’ aan in Amsterdam. Vrijwel iedereen 

mag naar huis, maar Teunis moet zich nog een halfjaar bezighouden met 

de administratieve afwikkeling van het bataljon. Bent u opgevangen na uw 

terugkeer in Nederland? ‘Absoluut niet. Sterker nog, Indiëganger was een 

scheldwoord. We werden met de nek aangekeken. Pas de laatste jaren  

begint het besef door te dringen dat we als veteranen een offer hebben  

gebracht voor de Nederlandse samenleving en krijgen we meer waardering.  

Dat heeft lang geduurd, veel te lang. Maar… beter laat dan nooit.’ 
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Daarom is herdenken belangrijk

van deze vaartuigen tot zinken. Vervolgens namen de gewapende infil-

traties, vooral door parachutisten, in intensiteit toe. 

Eind 1962 droeg Nederland Nieuw-Guinea onder grote internationale 

druk van de Verenigde Staten over aan de VN, die het op zijn beurt in 

1963 afstond aan Indonesië. Nederland trok de vloot en alle troepen 

terug. In totaal dienden ruim 30.000 Nederlandse militairen in Nieuw-

Guinea. Door ziekte, ongevallen en gevechtshandelingen verloren ruim 

100 militairen het leven. 
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heT confLicT
in nieuW-Guinea 
In december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over het grootste 

deel van Nederlands-Indië aan Indonesië over. Het westelijk deel van 

Nieuw-Guinea bleef in Nederlandse handen. Indonesië legde zich hier 

niet bij neer, waardoor in 1950 een politiek conflict ontstond. 

In 1957 kwam Nieuw-Guinea hoog op de internationale politieke agenda 

te staan. Indonesië wilde Nieuw-Guinea inlijven, maar op 29 november 

1957 besloot de Verenigde Naties (VN) dat het gebied onder Nederlands 

bestuur zou blijven. Door het besluit van de VN ontstond een anti-Neder-

landse stemming in Indonesië. Op 5 december 1957 kregen vijftigduizend 

Nederlanders te horen dat ze Indonesië onmiddellijk moesten verlaten. 

In 1959 trad het kabinet-de Quay aan. In dit kabinet hadden VVD, KVP, 

ARP en CHU zitting. Allemaal partijen die voor behoud van Nieuw-Guinea 

waren. Er werd een wet aangenomen die uitzending van dienstplichtigen 

naar Nederlandse overzeese gebieden mogelijk maakte; voorheen kon 

dit alleen met hun toestemming. 

De politieke spanningen liepen steeds verder op. Indonesië voegde aan 

zijn dreigementen tegen Nederland acties op Nieuwguinees grondgebied 

toe. Er werden parachutisten neergelaten, die als opdracht hadden de 

bevolking tegen het Nederlandse gezag op te zetten. Bovendien werden  

strooibiljetten verspreid en militante radio-uitzendingen verzorgd.  

De Nederlandse militairen moesten jacht maken op de infiltranten, een 

helse opdracht in de moeilijk begaanbare rimboe. Begin 1960 besloot 

het kabinet dat versterkingen nodig waren en begon met het zenden 

van Nederlandse dienstplichtigen. Ook werd het vliegkampschip de Karel 

Doorman in 1961 met militair materieel naar Nieuw-Guinea gestuurd, 

onder het mom van vlagvertoon. 

Op 15 januari 1962 kwam het tot een eerste gewapend treffen, de Slag bij 

Vlakke Hoek. De Nederlandse marine onderschepte enkele Indonesische 

motortorpedoboten die infiltranten aan land wilden zetten en bracht een 



In de meidagen van 1940 vocht Jan van Loenen als korporaal 

bij de Huzaren op de Grebbeberg. Twintig jaar later volgde zoon 

Maarten van Loenen zijn voorbeeld. Als dienstplichtig marinier 

werd hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Onder erbarmelijke 

omstandigheden verbleef hij maanden in de rimboe, op jacht 

naar Indonesische infiltranten. ‘Een onvergetelijke ervaring, 

in positieve én negatieve zin.’

Nieuw-Guineaveteraan Maarten van Loenen
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Maarten van Loenen ‘Ik ben er niet minder van geworden’



Op 17 februari 1958 wordt Maarten van Loenen gekeurd voor militaire 

dienst. Vanwege z’n interesse in elektrotechniek geeft hij aan dat hij bij de 

Koninklijke Marine wil dienen. Een jaar later krijgt hij een nieuwe keurings-

oproep. In het Marine Opkomstcentrum (MOC) in Voorschoten wordt hij 

twee dagen uitgebreid getest; fysiek, medisch en psychologisch. Geheel 

onverwacht moet hij een dag langer blijven om gekeurd te worden voor 

het Korps Mariniers. ‘Daar zat ik helemaal niet op te wachten’, vertelt 

de 69-jarige veteraan in mei 2009, ‘want ik wist dat je als marinier een 

keiharde opleiding te wachten stond.’ Dat Maarten is goedgekeurd, blijkt 

pas als hij z’n oproep ontvangt. Op dinsdag 5 januari 1960 moet hij zich 

melden bij de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

Afgebeuld
Het regime in het Mariniers Opleidingskamp Woestduin is, zoals verwacht,  

straf en fysiek zwaar. ‘De eerste zes weken kregen we onze militaire  

basisopleiding en daarna de vervolgopleiding. We werden afgebeuld en 

maakten lange dagen. Om vier uur ‘s ochtends werden we uit bed gehaald.  

Tien minuten laten zaten we in de truck, op weg naar het zwembad in 

Amersfoort. Als we niet gingen zwemmen, maakten we een veldloop door 

de bossen. De winter van 1960 was streng, maar daar werd geen rekening 

mee gehouden. We droegen een sportbroekje en t-shirt, en daarover-

heen ons winterjack. Na het zwemmen of de veldloop gingen we terug 

naar de kazerne. Je kreeg een kwartier om te eten en daarna begonnen 

we aan ons dagprogramma. Drie à vier keer in de week lagen we op de 

schietbaan op de Leusderheide. Vanuit de kazerne gingen we er hard-

lopend naar toe, langs de Amersfoortseweg. Die route kan ik nog steeds 

dromen. Als je geen wacht hoefde te lopen, kon je ‘s avonds de poort uit. 

Je moest dan wel om 22.00 uur binnen zijn. Veel tijd hadden we dus niet. 

Bovendien hadden we er meestal de puf niet voor.’ Tijdens de vervolg- 

opleiding, die vier maanden duurt, bekwaamt Maarten van Loenen zich 

tot stootspecialist. Hij oefent met het leggen en opruimen van bommen 

en mijnen, het plaatsen van boobytraps en het schieten met vlammen- 

werpers. Dat hij deze specialistische taken al snel in Nieuw-Guinea in praktijk  

moet brengen, is op dat moment nog onbekend. 

Met de Yellow Sea naar Nieuw-Guinea
In mei 1960 krijgt Maarten van Loenen te horen dat hij wordt uitgezonden  
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Maarten van Loenen groeit op in Vlaardingen. Op de lagere school 
weet hij al precies wat hij wil worden: elektromonteur. Hij gaat naar  
de LTS, haalt z’n diploma en treedt op 16-jarige leeftijd als leerling-
elektromonteur in dienst bij Walco in Vlaardingen. Drie jaar later  
solliciteert Maarten bij Verolme Elektra in Maassluis als elektromonteur. 
Hij wordt aangenomen en gaat op 3 januari 1959 aan de slag op de 
Verolme-werf in Rozenburg. Een jaar later wordt hij opgeroepen voor 
militaire dienst. Als marinier verblijft hij van juni 1960 tot december 
1961 op Nieuw-Guinea. Na terugkeer in Nederland pakt hij z’n baan bij 
Verolme weer op. Op 1 september 1964 trouwt Maarten van Loenen 
met Petronella van Stein. Zij vestigen zich in Rozenburg. In 1966 komt 
hij als elektricien op de koopvaardij terecht. Na zes jaar varen treedt 
hij in 1972 als scheepsbouwinspecteur in dienst bij de Nederlandse 
vestiging van het Zwitserse bedrijf SGS. Zijn functie brengt hem en 
z’n gezin over de hele wereld. Zo wordt hij uitgezonden naar Polen, 
Canada, Singapore, Japan en Indonesië. De hectiek van zijn baan, met 
lange werkdagen en weinig ontspanning, breekt Maarten in 1989 op. 
Hij belandt in de WAO en wordt uiteindelijk volledig afgekeurd. 
In 2005 gaat hij met pensioen.
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Naam: Maarten van Loenen Geboortedatum: 25 november 1940 Rang en onderdeel:  

marinier, stootspecialist, Korps Mariniers Is nu: gepensioneerd scheepsbouw- 

inspecteur Hobby’s: lezen, fietsen, kruiswoordpuzzels, Contact Oud Mariniers (COM).
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en inlichtingenpeloton blijkt dat de infiltranten zich hebben ingegraven 

op een tjot (heuvel). ‘We konden daar niet tegenoplopen, want dan liepen 

we onze dood tegemoet. We hebben toen aan de ‘Piet Hein’, die nog 

steeds voor de kust lag, vuursteun gevraagd. Na de beschieting zijn we 

naar boven gegaan. Op de tjot troffen we slechts één gewonde luitenant 

aan. De rest had de benen genomen en was de jungle ingevlucht.’

Maanden in de rimboe
Om de infiltranten te achterhalen, gaan de mariniers de rimboe in. 

Vergezeld van papoepa-koelies, die de weg wijzen en een deel van de 

uitrusting dragen, begint een barre tocht door de bushbush. ‘De om-

standigheden waren bar en boos. We waren de hele dag op pad, ons een 

weg kappend door de dichte begroeiing met onze parangs. Je zag het 

achter je rug meteen weer terugkomen, ongelofelijk. ’ Eind december krijgt  

Maarten van Loenen zo veel last van de apenpokken en z’n doorgelopen 

liezen, dat hij naar Sorong teruggaat om zich in de ziekenboeg te laten 

behandelen. Als hij is opgelapt, sluit hij zich in januari weer aan bij zijn 

eenheid. Tot eind maart 1961 blijven zij in de rimboe, op jacht naar de In-

donesische infiltranten. ‘Uiteindelijk hebben we ze te pakken gekregen, een 

groep van 23 man, en uitgeschakeld. Vervolgens moesten we weer helemaal 

door de jungle teruglopen naar de kust. Met een groot landingsvaartuig ben 

ik toen naar de kazerne Kaimana gegaan, mijn eigenlijke bestemming.’

Over zee en uit de lucht
In Kaimana verblijft Maarten van Loenen een aantal maanden. ‘We zaten 

er met 24 man. Er was een piepkleine kantine, verder niets. Stapte je de 

poort uit, dan zat je in de rimboe. De dagen duurden eindeloos. Om de 

tijd te doden, zaten we te kaarten of met elkaar aardappelen te schillen.  

Die werden met de boot uit Nederland overgebracht en waren al rot  

bij aankomst. Daarom aten we overwegend rijst.’ Geregeld moeten de 

Nederlandse mariniers in actie komen, want de Indonesische infiltraties  

houden niet op. De Republikeinse strijders komen zowel over zee, in 

prauwen, als uit de lucht. Zo landen bij de Wisselmeren, in de buurt van 

Kaimana, parachutisten. Lange militaire operaties, zoals begin 1961, 

komen echter niet meer voor. Vaak keert de eenheid direct terug naar 

de kazerne, maar het komt ook voor dat de mariniers in de rimboe een 

tentenkamp opzetten en de infiltranten opwachten. Bij de gevechten 
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naar Nieuw-Guinea. ‘Er kwamen berichten binnen over Indonesische 

infiltraties en wij moesten er met spoed naar toe. In plaats van de  

gebruikelijke zes weken inschepingsverlof kregen we slechts veertien 

dagen de tijd om ons voor te bereiden.’ Vanaf Schiphol-Oost vertrekt  

Van Loenen met een DC-7 van de KLM, de Yellow Sea, naar de tropen.  

Op het vliegveld krijgt hij 

nog even de tijd om afscheid 

te nemen van zijn vader en 

moeder. Zij zijn als enigen op de 

hoogte van zijn bestemming. 

‘Niemand mocht weten dat 

we als mariniers naar Nieuw-

Guinea gingen. Onze missie 

was strikt geheim. Daarom  

zaten we op een gewoon lijn-

toestel, in burgerkleding, tussen  

de andere passagiers.’ De vlucht  

gaat over de Noordpool via 

Anchorage en Tokio naar Biak. 

De reis duurt in totaal drie  

dagen, waarvan Van Loenen  

48 uur in het vliegtuig zit. ‘Op Biak leverden we onze burgerkleding in bij 

een loods met klimaatbeheersing en trokken we ons militair tenue aan. 

De volgende dag ben ik met een Dakota doorgetransporteerd naar de 

marinierskazerne in Sorong. Daar vervolgde ik m’n opleiding tot stoot-

specialist en blindicide-schutter (de vervanger van de bazooka).’ 

Dropping in de Etnabaai
Begin november 1960 worden Van Loenen en zijn kameraden uit hun 

barakken getrommeld, omdat er infiltraties worden gemeld in de Etna-

baai aan de zuidkust van Nieuw-Guinea. De Indonesische infiltranten zijn 

afkomstig van het eiland Ceram (Ambon). ‘De andere ochtend zijn we 

ingescheept op de ‘HM Piet Hein’ en met sneltreinvaart naar de Etna-

baai gevaren. Daar zijn we gedropt in rubberboten. In totaal waren we 

met een man of veertig: twee geweergroepen van elk twaalf man, twee 

stootspecialisten, een aantal mitrailleurschutters, een sergeant, een  

korporaal en de pelotonscommandant.’ Uit informatie van het verkennings-  

‘de omStandigheden 

waren bar en booS.  

we waren de hele 

dag op pad, onS een 

weg kappend door de 

dichte begroeiing met 

onze parangS.’
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of wrok op zijn Nieuw-Guineatijd terug. ‘Ik ben er naar toe gegaan om 

te helpen, om iets voor anderen te betekenen. Daar, in de tropen, heb ik 

ontdekt hoe waardevol dat is voor je leven en hoeveel je ervoor terugkrijgt.  

Nee, ik ben er niet minder van geworden, ondanks alle rottigheid.  

De kameraadschap die ik op Nieuw-Guinea heb ervaren, bestaat tot op de 

dag van vandaag. Niet voor niets heeft het Contact Oud Mariniers (COM) 

als motto: Eens marinier, altijd marinier.’ 

‘nee, ik heb er nooit 
over kunnen en willen 

praten. behalve met 
m’n dienStmaatjeS dan, 

tijdenS herhalingS-
oefeningen en reünieS.’
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komen verschillende kameraden van Van Loenen om het leven. Zelf blijft 

hij ongedeerd. 

Terug naar Amsterdam
In september 1961 arriveert het troepenschip ‘Ms Groote Beer’ in Nieuw-

Guinea, volgeladen met landmachtmilitairen. Zij lossen de mariniers af en 

nemen hun intrek in de kazernes in Sorong, Fak-Fak, Kaimana en Merauke. 

Maarten van Loenen: ‘We zijn toen naar Biak gegaan om te acclimatis-

eren en te trachten een beetje normaal te worden en te doen. Je kunt het 

je bijna niet voorstellen, maar we hadden allemaal doorgelopen voeten 

en liezen, en open benen van de bloedzuigers in de rivieren. Ook zaten 

we onder de uitslag van de bosluis en de apenpokken.’ Na enigszins te 

zijn hersteld, vestigen de mariniers zich op de eilandjes voor de kust, om 

de Indonesische infiltranten op te vangen die nog steeds met prauwen 

proberen over te steken.  

In december 1961, vlak voor de kerst, vertrekt de eenheid van Maarten 

van Loenen met een DC-8 van de KLM naar Amsterdam. Wederom met 

een lijntoestel, in burgerkleding. ‘Bij aankomst stonden busjes klaar en 

die hebben ons rechtstreeks naar onze woonplaats gebracht. We kregen 

vijf weken verlof en moesten ons daarna melden in Doorn. Na een paar 

dagen mochten we definitief naar huis.’ 

Kon u na uw terugkeer praten over wat u in Nieuw-Guinea had meege-

maakt? Maarten van Loenen raakt geëmotioneerd. Na een lange stilte 

schudt hij z’n hoofd. ‘Nee, ik heb er nooit over kunnen en willen praten. 

Behalve met m’n dienstmaatjes dan, tijdens herhalingsoefeningen en 

reünies. Ik ging in 1962 gewoon over tot de orde van de dag, aan het 

werk. Pas later kwamen de nachtmerries. Ook heb ik veel last gehad van 

malaria. De eerste aanval begon in 1964, vlak na ons huwelijk. Opeens had 

ik hoge koorts, ik wist niet wat me overkwam. Tien à twaalf jaar lang kreeg 

ik drie keer per jaar zo’n aanval. Er was niets tegen te doen.’ 

Eens marinier, altijd marinier
In 1962 heeft Nederland Nieuw-Guinea afgestaan. Maarten van Loenen 

kan zich er nog steeds over opwinden. ‘Ik vond en vind het schofterig 

wat er toen is gebeurd. We zijn verraden en we hebben de papoea’s in de 

steek gelaten. Het heeft me diep geraakt, al onze inspanningen en offers 

zijn voor niks geweest.’ Toch kijkt de oud-marinier niet met bitterheid 



Nieuw-Guineaveteraan Gerrit Jan Bouter (72) kijkt nooit om,  

maar altijd vooruit. In 1960, twee jaar na z’n diensttijd, 

verkocht hij zijn mariniersuniform aan een sergeant van de 

landmacht. Ook medailles, oorkondes en speldjes zeggen hem 

weinig. Toch vindt hij het belangrijk om over zijn ervaringen  

in de Oost te vertellen. Voor zijn maatjes, die niet kunnen  

of willen praten. Maar ook voor jongere generaties.  

‘De kameraadschap, het voor elkaar klaarstaan en opkomen, 

dat ontbreekt vandaag de dag.’

Oud-marinier Gerrit Jan Bouter
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Gerrit Jan Bouter ‘Nieuw-Guinea was het keerpunt in mijn leven’



Gerrit Jan (Ger) Bouter praat liever over de Stichting Gered Gereedschap  

dan over z’n diensttijd in Nieuw-Guinea. Deze bekende landelijke  

vrijwilligersorganisatie zamelt oud en overcompleet gereedschap in, 

knapt het op en stuurt het op aanvraag naar kleinschalige organisaties 

in ontwikkelingslanden. Als coördinator van de afdeling Oost-Voorne is 

Ger Bouter er, samen met tientallen andere vrijwilligers, al twintig jaar 

elke dag mee in de weer. ‘Vorig jaar hebben we met onze afdeling 8.000 

stuks gereedschap weggestuurd, van 2mm boortjes tot en met klopboor-

machines. Nu zitten we halverwege 2009 al op 9.000 stuks!’ Deze hobby, 

zelf noemt Ger het een obsessie, leverde hem in 2006 de uitverkiezing op 

tot vrijwilliger van het jaar van Rozenburg. ‘Die erkenning betekent meer 

voor me dan mijn veteranenmedaille en veteranenspeld’, vertelt hij. ‘Wat 

heb je nou aan zo’n stukje blik? Ik heb m’n speld bovendien zelf moeten 

aanvragen. Daardoor was de glans er al meteen vanaf. Nee, geef mij maar 

die vrijwilligersprijs. Daar was ook een geldbedrag van de Rabobank aan 

verbonden, dat ik naar eigen inzicht kon besteden. Ik heb er een paar 

mooie projecten mee kunnen opzetten.’

  

Met de Neutron naar Biak
Of hij er nu trots op is of niet, Ger Bouter heeft z’n veteranenmedaille niet 

voor niets gekregen. Van februari 1957 tot de zomer van 1958 vervulde 

hij z’n militaire dienstplicht op Nederlands Nieuw-Guinea. ‘Bij de keuring 

voor militaire dienst, in november 1956, heb ik me opgegeven voor het 

Korps Mariniers. Ik zag het niet zitten om in Nederland te blijven en een 

beetje zandhaas te spelen. In februari 1957 werd ik opgeroepen. In Doorn 

kregen we onze basisopleiding. Ik werd ingedeeld bij de zware wapens, 

als mortierist. Omdat ik geen vooropleiding had, kon ik niet naar Aruba of 

Curaçao, maar wel naar Papoea Nieuw-Guinea. Na drie maanden zijn we  

met de KLM Super Constellation ‘Neutron’ vanuit Amsterdam vertrokken. 

Zes uur voor ons vertrek was de Titron, met alle manschappen, bij Nieuw-

Guinea in zee gestort. Het werd ons pas verteld toen we in de lucht zaten. 

Dat was wel even schrikken! De vliegreis duurde maar liefst drie dagen, 

met tussenstops in onder meer Rome, Caïro en Bangkok. Uiteindelijk 

kwamen we aan op het vliegveld van Biak, een eiland in de Geelvink-

baai. Daar kregen we onze vervolgopleiding. Vervolgens zijn we naar 

Woendi gegaan, een piepklein Bounty-eilandje. Hier hoorden we onze  

definitieve verblijfplaats. Mijn bestemming was de afdeling Fak-Fak, op de  
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Ger Bouter wordt geboren in Oud-Alblas. Na de lagere school gaat 
hij naar de LTS. Daarna werkt hij als koperslager en pijpfitter op  
verschillende scheepswerven in de regio. In februari 1957 wordt  
Ger opgeroepen voor militaire dienst. Als marinier vertrekt hij naar 
Nederlands Nieuw-Guinea om de kolonie uit handen te houden van 
de Indonesiërs. In de zomer van 1958 keert Ger terug naar Nederland. 
Drie weken na terugkomst ontmoet hij in Alblasserdam Thea van 
der Vinne. In 1960 treden zij in het huwelijk. Ger werkt intussen bij 
de politie, in de functie van wachtmeester. Na vijf jaar houdt hij het 
voor gezien en gaat hij twee jaar varen. In 1966 kiest Ger voor een 
baan in de beveiliging. Als portier werkt hij onder andere bij Dupont 
in Dordrecht. In de avonduren volgt hij verschillende vakopleidingen 
en begeleidt hij collega’s bij hun studie. Na 34 dienstjaren gaat  
Ger Bouter in 2000 op 62-jarige leeftijd met pensioen. 
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Naam: Gerrit Jan Bouter Geboortedatum: 28 maart 1937 Rang en onderdeel: marinier  

2de klasse, Korps Mariniers Is nu: gepensioneerd beveiligingsbeambte  Hobby’s:  

Stichting Gered Gereedschap, computeren, lezen, puzzelen.
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‘Uiteraard liepen we ook patrouilles. Ik heb er twee meegemaakt, een 

loop- en een vaarpatrouille. Tijdens die looppatrouille gleed onze sergeant  

Vermeulen uit, waardoor hij zwaargewond raakte. Hij stikte van de pijn 

en kon nauwelijks lopen. Iedereen nam een deel van zijn uitrusting over 

en zo hebben we hem met elkaar teruggebracht naar de kazerne. Daar 

bleek dat hij twee gescheurde nieren had. Enige tijd later kreeg ik zelf een 

ongeluk, waardoor ik een diepe wond in m’n been opliep. Daarna kon en 

mocht ik niet langer mee op patrouille. Om me toch nuttig te maken, ben 

ik in het hospitaal de dokter gaan helpen. Vanaf dat moment was ik meer 

ziekenverpleger dan marinier.’ 

Daar wordt iets groots ontwricht
Hoe was het contact met de Papoea’s? ‘Goed, maar niet intensief. Tijdens 

de opleiding leerden we tien woorden Maleis, de rest moest je zelf maar 

uitvinden. Omdat ik veel met de Papoea’s omging en snel leer, kon ik me 

redelijk uitdrukken. We konden elkaar verstaan en dingen duidelijk maken, 

maar echt diep gingen de gesprekken niet. Met uitzondering van onze 

waskoeli, Jozef. Met hem heb ik veel gepraat en uitgewisseld. Net als met  

de politieman van Fak-Fak, maar die sprak Engels. Ik herinner me de  

papoea’s als zachtaardige mensen met een eigen cultuur. De overdracht  

van Nieuw-Guinea aan Indonesië heeft voor hen rampzalig uitgepakt.  

Het land is totaal naar de knoppen, van hun cultuur is niets meer over 

en ze worden als slaven behandeld. De laatste maanden dat wij er zaten, 

circuleerde een spotprent van Nieuw-Guinea. Onder de tekst ‘daar wordt 

iets groots ontwricht’ stond een afbeelding van de Amerikaanse president  

met een geweer in z’n handen. Of Amerika ons in 1963 heeft verraden, 

zoals veel Nieuw-Guineaveteranen beweren, weet ik niet. Wat ik wel weet, 

is dat we Nieuw-Guinea nooit aan de Verenigde Naties hadden moeten 

afstaan. Het was een prachtig land met een grote rijkdom. Daar is niets 

meer van over.’ 

Terug in Nederland
In 1958 keerde Ger Bouter terug in Nederland. Na z’n afzwaaien is hij 

nooit meer bij de mariniers geweest. ‘Ik was er klaar mee.’ Reünies woont 

hij niet bij en hij gaat ook niet naar herdenkingsbijeenkomsten. Wel heeft 

hij nog steeds contact met een paar kameraden in Rozenburg die net 

als hij op Nieuw-Guinea hebben gediend. Dat de gemeente Rozenburg  
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zuidwestkust van het eiland.’ 

Wat wist u van Nieuw-Guinea? ‘Weinig. Vóór vertrek hadden we informa-

tie gekregen over waar het gebied lag, over de bevolking, de cultuur en 

het klimaat. Maar dat was zeer basaal. We wisten ook waarom we er naar 

toe gingen: de beveiliging van onze kolonie tegen de Indonesiërs. Maar 

veel dieper ging het niet. Ik had geen idee wat er precies speelde en 

hoe de internationale politieke verhoudingen waren. Toen we eenmaal 

in ons kampement zaten, ging ik nadenken. Fak-Fak was een gebied zo 

groot als Friesland, Groningen en Overijssel We zaten daar met slechts  

56 mariniers; een groep zware wapens en een groep infanterie. Dat 

sloeg nergens op. Wat konden we uitrichten als we werden aangevallen?  

Gelukkig is dat in mijn dienstperiode niet gebeurd. We hebben één keer 

een paar bootjes gezien met zo’n zestig bewapende mannen, maar die 

maakten rechtsomkeer toen ze ons zagen. Verder zijn er geen incidenten 

geweest. De militaire confrontaties met Indonesië kwamen pas na 1960, 

en toen was ik al terug in Nederland.’ 

Saaie bedoening op Fak-Fak
Ger Bouter verbleef in totaal zestien maanden op Fak-Fak. Hoe was het 

leven daar? ‘Het eten was redelijk, meestal rijst. Af en toe kregen we  

aardappelen, maar die waren uit blik; onsmakelijk. De soldij was minimaal.  

Als marinier verdiende ik 2 gulden  

per dag. Een pilsje kostte een 

kwartje, dus je was er al snel door-

heen. Omdat ik niet rookte, had 

ik wat meer te besteden dan m’n 

kameraden. Scheerzeep en mesjes 

liet ik overkomen uit Oud-Alblas.’  

‘De dagen waren dodelijk saai, er 

kwam geen eind aan. Tussen de 

middag sloegen we een balletje 

of gingen we boogschieten. Ook hebben we veel gekaart. Je verzon de  

gekste dingen om de dag door te komen. Ik ging bijvoorbeeld naar  

de katholieke missiekerk op Fak-Fak, terwijl ik buitenkerkelijk ben opge-

groeid. Waarom ik dat deed? Om iets te doen te hebben, maar ook omdat  

ik het goed kon vinden met de pater. We hebben heel wat afgepraat  

samen en ik heb veel van hem geleerd.’ 

‘het eten waS redelijk, 

meeStal rijSt. af en toe 

kregen we aardappelen, 

maar die waren uit blik; 

onSmakelijk.
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Gerrit Jan Bouter ‘Nieuw-Guinea was het keerpunt in mijn leven’

‘ik ging weg alS ventje 
van 20 jaar, die altijd 
op oud-alblaS met de 
nek werd aangekeken 

omdat we tot de  
armSten van het dorp 

behoorden. ik kwam 
terug en heb me er  

bovenuit gevochten.’
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een Veteranenboek uitbrengt, juicht hij toe. ‘Het is belangrijk dat ons 

verhaal wordt vastgelegd voor jongere generaties. Zij moeten weten 

wat er is gebeurd. Als waarschuwing, maar ook als inspiratiebron: denk 

na over wat je doet en hoe je leeft. We staan tegenwoordig zo weinig 

open voor elkaar. Iedereen is egoïstisch bezig. Laten wij dan als ouderen  

vertellen dat het ook anders kan. In Nieuw-Guinea waren we elkaars maatje.  

We zorgden voor elkaar, letten op elkaar en hielden elkaar op de rails.  

Die saamhorigheid is er nog steeds.’ 

Is uw leven door Nieuw-Guinea veranderd? ‘Absoluut, en in positieve zin. 

Ik ging weg als ventje van 20 jaar, die altijd op Oud-Alblas met de nek 

werd aangekeken omdat we tot de armsten van het dorp behoorden. Ik 

kwam terug en heb me er bovenuit gevochten. In het leger heb ik niet 

alleen zelfrespect en zelfvertrouwen gekregen, maar ook geleerd dat je 

respect moet hebben voor anderen. Nieuw-Guinea is wat dit betreft het 

keerpunt in m’n leven geweest.’  
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Daarom is herdenken belangrijk

vredesmissie sinds Korea (1951-1952). Tussen 1979 en 1985 werden  

ongeveer 9.000 Nederlandse militairen naar Libanon uitgezonden. Bij de 

missie vielen negen doden.  

unifiL:  
vRedeSMiSSie
in LiBanon 
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In 1975 brak in Libanon een burgeroorlog uit tussen de door Israël  

gesteunde christelijke milities en de Palestine Liberation Organization 

(PLO) en Libanese groeperingen. Onder druk van de Arabische Liga kwam 

er in oktober 1976 een voorlopig einde aan de gevechten. Een merendeels  

uit Syrische troepen bestaande Arabische afschrikkingsmacht moest het 

gezag van de Libanese regering in het zuiden van het land herstellen. 

Omdat dit niet lukte en de PLO vanuit Zuid-Libanon aanslagen pleegde 

op Israëlisch grondgebied, viel Israël op 11 maart 1978 Libanon binnen.  

De Veiligheidsraad riep Israël op zich uit Libanon terug te trekken  

(resolutie 425). De vredesmacht UNIFIL (United Nations Interim Force 

In Lebanon) moest toezien op de aftocht, de vrede en veiligheid in het 

gebied herstellen en bijstand geven aan de Libanese regering bij het 

herwinnen van haar gezag. Frankrijk, Nepal en Noorwegen stuurden 

als eerste landen troepen. Na een verzoek van secretaris-generaal Kurt 

Waldheim volgde Nederland in januari 1979. Defensie wees het sinds 

1965 voor VN-taken beschikbare 44 Pantserinfanteriebataljon ‘Johan 

Willem Friso’ uit Zuidlaren aan (Dutchbatt). 

In 1982 viel Israël opnieuw Libanon binnen. Omdat UNIFIL na deze  

invasie haar taken niet meer naar behoren kon vervullen, besloot de  

Nederlandse regering in 1983 de bijdrage aan UNIFIL te beëindigen. 

Onder zware internationale druk handhaafde Nederland alsnog een 

compagnie (Dutchcoy) in Libanon. Op 17 oktober 1985 droeg Dutchcoy 

haar verantwoordelijkheden over aan Nepbatt (Nepal) en Fijibatt (Fiji).  

In januari 1986 werd Dutchbatt voor zijn inspanningen beloond met  

de Wateler-vredesprijs 1985 van de Carnegie-stichting. UNIFIL was voor 

Nederland de eerste grootschalige inzet van militairen aan een VN- 



De blauwe baretten van Dutchbatt en Dutchcoy. Van 1979 tot 

1985 leverden zij een belangrijke bijdrage aan de VN-vredes-

missie in Libanon. Ronald van der Burgt maakte als dienstplichtig 

militair deel uit van de tweede lichting. Aan zijn verblijf in  

Zuid-Libanon, dat vier maanden duurde, bewaart hij goede en 

slechte herinneringen. ‘Ik kwam als een ongeleid projectiel in 

Nederland terug.’

Libanonveteraan Ronald van der Burgt
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Ronald van der Burgt ‘We waren groen als gras’



Ronald van der Burgt (49) houdt niet van stilzitten en routine. Hij is altijd 

bezig, wil zich blijven ontwikkelen en heeft een zucht naar avontuur. Die 

karaktertrek laat zich al vroeg bij hem zien. Op z’n negende sleutelt hij 

aan een eigen motorfiets, op z’n dertiende staat er een auto voor de deur 

en in de pubertijd verkent hij alle cafés in Vierpolders. Ook heeft hij ver-

schillende bijbaantjes. ‘Ik was in veel dingen haantje de voorste’, vertelt 

hij. Op 18-jarige leeftijd wordt Ronald opgeroepen voor militaire dienst-

plicht. Anders dan veel van zijn leeftijdsgenoten in de jaren zeventig gaat 

hij graag onder de wapenen. ‘Ik had een zwak voor het leger en keek uit 

naar mijn diensttijd.’

Vrijwillig bij Dutchbatt
In november 1978 meldt Ronald zich in de Prinses Irenekazerne in  

Deventer. Daar krijgt hij gedurende vier maanden zijn militaire basis- 

opleiding. Eind 1978/begin 1979 staan de kranten dagelijks vol met 

berichten over de mogelijke deelname van Nederland aan de VN- 

vredesmissie in Libanon. Na veel politiek geharrewar hakt het kabinet in 

februari de knoop door en zegt een infanteriebataljon toe aan de UNIFIL- 

vredesmacht. Op 10 maart 1979 vliegt de eerste lichting Dutchbatt- 

militairen naar Zuid-Libanon om daar de gebiedsverantwoordelijkheid 

van Frenchbatt over te nemen. In de kazerne in Deventer is de uitzending  

van Dutchbatt het gesprek van de dag. Zodra de kans zich aandient, 

meldt Ronald van der Burgt zich vrijwillig aan voor de tweede lichting 

blauwhelmen, die in augustus naar Libanon zal vertrekken om 79/1 af 

te lossen. Wat was je motivatie? ‘Ik zag het als een spannend avontuur. 

Lekker naar het buitenland. Dat het een vredesmissie was, met een ideëel 

doel, speelde voor mij nauwelijks een rol. Daar was ik nog te jong voor.  

Ik wist het wel, maar het deed me niets.’  

Oefenen in de vrieskou
Voor de Dutchbatt-opleiding verhuist Ronald naar de Johan Willem Friso 

kazerne in Assen. Als hij daar aankomt, heeft de winter Nederland in  

z’n greep. Op de besneeuwde Drentse hei, in de vrieskou, vinden diverse 

veldoefeningen plaats. Op schietkamp De Harskamp wordt uitgebreid 

geoefend met de anti-tankwapens, tijgeren, handgranaten werpen,  

enzovoort. Ook krijgen de rekruten veel theorielessen. De opleiding duurt 

in totaal zeven maanden en bestaat uit tal van korte interne opleidingen 
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Ronald van der Burgt woont tot z’n achtste in Rotterdam. In 1968 
verhuist het gezin naar Vierpolders (voorheen Nieuwland). Na de  
lagere school kiest Ronald voor de LTS, omdat hij is gefascineerd 
door mechanische techniek. Als hij het LTS-diploma op zak heeft, 
gaat hij in november 1978 op eigen verzoek vervroegd in militaire 
dienst. Wanneer het kabinet in februari 1979 besluit troepen  
beschikbaar te stellen voor de VN-vredesoperatie in Libanon (UNIFIL), 
meldt Ronald zich meteen aan voor Dutchbatt. In augustus 1979 
wordt hij met de Alpha Compagnie uitgezonden. Vier maanden  
later komt hij terug in Nederland. Na zijn afzwaaien, eind december, 
begint Ronald op 1 januari 1980 als leerling-operator bij de nylon-
fabriek van Imperial Chemical Industries (ICI). Hij klimt al snel op tot 
operator. Naast z’n werk volgt hij diverse VAPRO-vakopleidingen.  
In 1983 trouwt Ronald met de Rozenburgse Ria Hoffmann. Na enkele 
jaren plaatst ICI hem over naar een polyurethaanschuimfabriek.  
Dit moet de Libanonveteraan bijna met de dood bekopen, omdat 
hij zeer allergisch blijkt voor het materiaal. Ronald verandert op-
nieuw van functie en wordt wachtchef bij een gasfabriek. Na een 
dienstverband van bijna 30 jaar bij ICI vindt hij het in mei 2008 tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Hij plaatst zijn cv op internet en krijgt 
een zeer aantrekkelijk aanbod van BIOPETROL INDUSTRIES AG:  
de functie van Shift Supervisor in de hypermoderne biodieselfabriek  
op de Vopak Terminal in Rotterdam. Ronald grijpt de kans met beide 
handen aan, een besluit waar hij nog geen seconde spijt van heeft gehad.
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Naam: Ronald van der Burgt Geboortedatum: 19 maart 1960 Rang en onderdeel:  

korporaal, Dutchbatt derde peloton Alpha Compagnie 79-2 Is nu: Shift Supervisor bij 

BIOPETROL Hobby’s: bouwen en verbouwen van klassieke motoren (classic racers).  
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honderden meters naar beneden. Je zag echt geen hand voor ogen. Als 

plaatsvervangend groepscommandant had ik vaak de leiding. Zeker in 

het begin heb ik collega’s, die soms groter en breder waren dan ik, aan  

de hand moeten meenemen. Zij stonden met de tranen in de ogen en  

durfden niet meer verder. Het kwam ook voor dat we opeens iets hoorden.  

Dan hielden we stil en liepen de PLO-infiltranten op enkele meters langs 

ons. Zie ze dan maar eens te sommeren om terug te gaan naar hun  

eigen gebied!’

Laconiek en vrijgevochten
In de eerste weken van het verblijf in Libanon komt het peloton van  

Ronald van der Burgt regelmatig onder vuur te liggen. ‘Vrij snel na onze 

aankomst hebben we de observatieposten naar voren verplaatst en dat 

ging niet zonder slag of stoot. De PLO accepteerde het niet dat we ons  

dieper in haar territorium vestigden en nam ons onder vuur. Verschil-

lende kameraden zijn daarbij gewond geraakt, een luitenant is aan z’n  

verwondingen overleden.’ 

Hoe reageerden jullie op 

die beschietingen? ‘De 

eerste keer dat we in de 

heuvels onder vuur kwa-

men te liggen, doken we 

weg. Maar daarna liepen 

we gewoon door. De kogels  

sloegen links en rechts in, 

maar we werden er niet 

warm of koud van. We hadden het gevoel dat we hele wereld aankonden 

en waren te jong om het gevaar te beseffen. We waren groen als gras en 

zagen alles als een avontuur. Om een voorbeeld te geven van die laco-

nieke houding: we zaten een keer ’s avonds soep te koken. Eén van m’n 

maatjes haalde het blikje van het vuur, roerde erin, zette het weer terug, 

en… pang! Het blikje lag een paar meter verder, met een kogelgat erin. 

M’n maat stond rustig op en zei: ‘Zo, ik ga maar weer een nieuw blikje 

halen.’ Schoten jullie ook terug? ‘Als het nodig was, wel. Maar dan ging 

het meestal om waarschuwingsschoten. Anders dan je vaak leest, waren 

we redelijk zwaar bewapend. Als we onze punt-50 mitrailleur lieten  

rammelen, was dat voor de PLO’ers knap heftig. Volgens de officiële  

‘ik vond het  
allemaal prachtig, 

ook al waS het 
fySiek loodzwaar.’
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bij onder andere de commando’s, het Korps Mariniers, de politie en de  

mijnopruimingsdienst. ‘We zijn echt overal geweest, ook in Duitsland’, 

vertelt de Libanonganger. ‘Omdat we als tweede lichting naar Libanon gin-

gen en nog weinig bekend was over wat ons daar te wachten stond, kregen 

we een compleet basispakket trainingen aangeboden. Van parachute- 

springen en schieten met Russische wapens tot en met boobytraps plaatsen  

en onschadelijk maken. Ik vond het allemaal prachtig, ook al was het 

fysiek loodzwaar.’ 

Aankomst in Beiroet
In augustus 1979 vertrekt Alpha Compagnie 79/2 met een passagiers-

vliegtuig vanuit Valkenburg naar Libanon. Na ruim drie uur vliegen, komt 

het bataljon aan in Beiroet. ‘Het eerste dat we zagen, waren kapotgeschoten  

vliegtuigen. Met de witte YP-pantserwielvoertuigen van het Noorse 

UNIFIL-regiment zijn de drie pelotons van onze compagnie naar hun 

bestemming vervoerd. Peloton 3, waar ik in zat, was gelegerd in Kafra,  

het noorden van Zuid-Libanon. We kwamen ’s avonds aan en werden  

ondergebracht in verschillende gebouwen. Ik belandde in een school. Die 

eerste nacht deed ik geen oog dicht, door de reis en de angst voor slangen  

en schorpioenen. Tegen de ochtend, ik was uiteindelijk toch in slaap gevallen,  

schrok ik wakker van een hoop herrie naast me. Ik keek op en daar stond 

een klas schoolkinderen me aan te gapen! Een vreemde ervaring.’ 

Nachtelijke verkenningen
In Kafra wordt het peloton gesplitst in drie groepen en verdeeld over de 

pelotonspost en de twee observatieposten die de eerste lichting Dutch-

batters heeft ingericht. Vanuit deze hooggelegen buitenposten houden 

de blauwhelmen het territorium rond Kafra nauwlettend in de gaten. Het 

gebied is in handen van de PLO-strijders, die ’s nachts, maar soms ook 

op klaarlichte dag, via de heuvels proberen te infiltreren. ‘Om ze tegen te 

houden, zetten we bijvoorbeeld struikeldraden met lichtgranaten’, vertelt 

Ronald van der Burgt. ‘Dat ging twee nachten goed, maar dan hadden 

de PLO’ers het door en pasten ze een truc toe. Ze stuurden een geiten-

boer op pad. Die liet overdag z’n geiten rondlopen, waardoor de granaten  

afgingen. Wij moesten dan weer afdalen om nieuwe te plaatsen. Zo hielden  

we elkaar continu bezig.’ Een vast onderdeel van de dagelijkse activiteiten  

zijn de nachtelijke looppatrouilles. ‘In het pikkedonker moesten we 
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Beiroet reden en een passagiersvliegtuig op een hoogte van ongeveer 

150 meter over ons heen vloog, heb ik ingegrepen, waarna de chauffeur 

de YP tot stilstand bracht. Daar stonden we, met een volledig bemande 

en bewapende YP in Beiroet en het was al donker. Na een korte pauze 

zijn we omgekeerd en weer richting Kafra gereden. Het duurde uren om 

door alle roadblocks heen te komen en een paar keer kwamen we in een  

dreigende situatie. Maar niemand was bang, we hadden dolle pret.  

Pas later beseften we dat we door het oog van de naald waren gekropen.’   

Vuil naar Nederland
Eind oktober, na vier maanden Libanon, arriveert een nieuwe lichting 

Dutchbatters. Ronald en zijn maten mogen terug naar Nederland. ‘Vanuit 

de buitenposten kwamen we vuil naar beneden. We leverden onze wapens  

en munitie in, stapten met onze plunjezakken in de YP en werden naar het 

vliegveld gebracht. Ongewassen en ongeschoren zijn we naar Nederland 

teruggevlogen.’ Was je blij dat je mocht vertrekken? ‘Ik was er niet rouwig 

om. Om twee redenen. In de eerste plaats scherpte Defensie de regels 

en voorschriften aan. We raakten onze vrijheid kwijt, het werd té gecon-

troleerd, en daar had ik moeite mee. In de tweede plaats had ik steeds 

meer een hekel gekregen aan de PLO en de andere partijen die elkaar in  

Libanon al tientallen jaren het leven zuur maakten. Ik geloofde niet meer 

in de missie. Hét omslagpunt was voor mij dat ik vanuit onze observa-

tiepost bij Kafra in een PLO-opleidingskamp kinderen van 12 jaar zag 

marcheren en met kalasnikovs schieten. Ook liepen ze onder live-vuur 

van hun eigen mensen om zo te harden en te wennen aan wat komen 

ging. Toen besefte ik dat het conflict in Libanon niet is op te lossen.  

De haat is zo diep geworteld, dat het daar altijd een puinhoop zal blijven.’  

 

Rijp en wijs
Hoe was het om in Nederland terug te zijn? ‘Moeilijk. We werden het 

burgerleven ingestuurd en kregen geen enkele begeleiding of nazorg.  

En dat terwijl veel militairen met psychische klachten terugkwamen.  

Ik heb er geen trauma aan overgehouden, maar bij terugkomst was ik 

wel een ongeleid projectiel. In Libanon hadden wij het gezag en maakten 

wij de dienst uit. Weer thuis kon ik me niet inpassen in een samenleving 

waar alles tot in detail is geregeld. Ik kon ook niet meer overweg met de 

autoriteiten, vooral de politie riep veel weerstand bij me op. Het heeft 
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voorschriften moesten we eerst toestemming vragen om te mogen  

schieten, maar dat was praktisch onwerkbaar. We waren sowieso  

vrijgevochten waar het de regels betrof. Schoonmaken van de mitrail-

leurlopen? Dat vonden we te veel gedoe. We jasten er een paar kogels  

doorheen en klaar was kees.’  

Door het oog van de naald
Hoe naïef en onbezonnen de jonge Dutchbatters van 79/2 zijn, blijkt ook 

uit een andere gebeurtenis die Ronald zich nog als de dag van vandaag 

kan herinneren. ‘Naast de twee buitenposten die bij Kafra hoorden, was 

er nog een derde, ver afgelegen buitenpost. Die werd bij toerbeurt be-

mand. Op een bepaald moment was het onze beurt om de mannen daar 

af te lossen. Na een aantal 

dagen werden ook wij weer 

afgelost en gingen we naar 

het hoofdkwartier in Naqou-

ra om een korte periode te 

ontspannen. Toen we van 

daaruit in onze YP terugre-

den naar Kafra, ging er iets 

mis. Het was de regel dat 

de chauffeur pas een afslag 

mocht nemen als de groeps-

commandant een hand op 

zijn schouder legde. Bij een 

kruispunt waar we eigen-

lijk rechtsaf moesten slaan, 

bleef dit commando uit, waardoor de YP de weg naar het noorden 

volgde. Elkaar aanstotend, grinnikten we dat we verkeerd reden. Maar  

we zeiden niets. Onze groepscommandant had niets in de gaten, ook al 

reden we met behoorlijke snelheid langs de roadblocks van de Fiji’s.  

We bereikten Tyrus en de groepscommandant deed nog steeds niks, 

ook al had ik hem inmiddels verteld dat we de verkeerde kant opgingen.  

Na Tyrus reden we langs vele roadblocks van verschillende milities  

en Palestijnen. Overal werden we vlot en vrolijk doorgelaten. Na een 

paar uur kwamen we bij de eerste roadblocks van de Syriërs aan,  

Ook zij lieten ons door. Toen we uiteindelijk in de zuidelijke wijken van 

‘niemand waS  
bang, we hadden 
dolle pret. paS 
later beSeften we 
dat we door het 
oog van de naald 
waren gekropen.’



‘we hebben ook goede dingen  

bereikt en de bevolking wat meer  

welvaart gebracht. dat iS eSSentieel. 

wie nikS heeft, kan ook nikS verliezen. 

paS alS je wat kunt verliezen,  

word je er zuinig op.’
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jaren geduurd voordat ik me weer normaal gedroeg. Op mijn werk had 

ik geen problemen, maar in de weekends waren er de nodige akkefietjes.  

Ik was nergens meer bang voor.’ 

Je uitzending naar Libanon is nu dertig jaar geleden. Hoe kijk je erop terug? 

‘Ik ging er als jochie naar toe en kwam rijp en wijs terug. Ik heb er vaardig-

heden geleerd waardoor ik later kon doorgroeien naar leidinggevende 

functies bij grote petrochemische fabrieken. Daarvoor moet je niet alleen 

veel knowhow hebben, maar ook snel kunnen handelen en sterk in je 

schoenen staan. De basis daarvoor is in het leger gelegd. De missie zelf 

beschouw ik als mislukt, maar niet helemaal. In het gebied waar wij zaten, 

is wat meer rust gekomen. We hebben ook goede dingen bereikt en de 

bevolking wat meer welvaart gebracht. Dat is essentieel. Wie niks heeft, 

kan ook niks verliezen. Pas als je wat kunt verliezen, word je er zuinig op. 

In die zin is de UNIFIL-missie niet voor niets geweest. Daarom is het goed 

dat we nog steeds deelnemen aan vredesmissies. Voor de militairen die 

worden uitgezonden, heb ik diep respect. Net als voor alle veteranen.’ 




