
Het reisdagboek van Jan Kollen  
19 november 1947 tot 18 februari 1950 

  

  

Vertrek naar Indië   

Eindelijk. De dag van vertrek van de ‘Kota-Baru’ was aangebroken. Duizenden mensen stonden naast 

de trein die in Rotterdam was aangekomen. Op het station werden we verrast met een kop koffie, twee 

pakken biscuitjes, een pakje Nederlandse en een pakje Engelse sigaretten en ook nog een reep chocola.                                         

Rond 17.00 uur vertrok de boot en het zicht op Holland werd langzaam minder. We voeren net op de 

Noordzee toen we voor anker gingen. We bleven daar ruim vier uur voordat we verder  voeren. De 

volgende ochtend zagen we niets dan water. Af en toe dook er een schip op in de mist. Eindelijk zagen 

we de krijtrotsen van Engeland en scheepswrakken met hun mast of schoorsteen boven het water 

uitsteken. 

  

21 november 1947 

We voeren door de Golf van Biskaje. Dat was me wat: iedereen was zeeziek. Huizenhoge golven. 

Zoals deze boot heen en weer ging! Het was verschrikkelijk. Dit duurde twee dagen, zagen geen 

andere schepen en uiteindelijk zagen we de Spaanse kust. Prachtig! Bovenaan de bergen zagen we 

kleine, witte huisjes. Ook zagen we walvissen (bruinvissen). Dat was een schitterend gezicht. Het plan 

is om op 24 november de Straat van Gibraltar te bereiken. De zee is tot rust gekomen en het weer is 

zonnig en mooi. 

  

24 november 

Het is vandaag maandag en zo zoetjes aan komen de rotsen van Gibraltar in beeld. Bergen van wel 

duizend meter hoog. De wolken rond de toppen maken het tot een soort schilderij. We voeren bewust 

vlak langs de kust om alles goed te kunnen zien. Het valt niet mee om al het moois goed onder 

woorden te brengen. Aan de andere kant van het schip kon je de bergen van Afrika zien. Het is 

zonsondergang. Het is helder en de maan schijnt haar stralen over het water. Tijd om naar onze kooien 

op  te zoeken om de volgende dag weer wakker te worden. 

  

25 november 

Het is heet buiten; we varen op halve kracht omdat we niet eerder dan woensdag in Algiers hoeven aan 

te komen. ’s Nachts konden we de kust van Afrika zien en vanavond gaan we film kijken. Het was een 

schitterende film. Een echte western. 

  

26 november 

Om 06:00 uur ontwaarden we de lichten van Algiers. Dat was een prachtig gezicht: al die lichtjes die 

op de bergen reflecteerden. Om 07:00 uur voeren we de haven binnen. We waren blij dat we de kust 

bereikt hadden, hoewel we het schip niet mochten verlaten. Algiers is een grote stad. Zo groot als 

Amsterdam. De huizen zijn geel. De inwoners zijn nou niet echt mijn type. Het is daar een complete 

chaos. Ze lopen in de haven rond in vodden en zowel de mannen als de kinderen zijn brutaal en het 

was er smerig. De vrouwen zijn een ander verhaal. Althans degenen die we zagen. Ook zij liepen in 

vodden die tot op de gronden reikten. Je kon hun gezicht nauwelijks zien, omdat die bedekt waren. Ze 

zagen er geelbruin uit, met pikzwart haar en witte tanden. Overdag kwamen de Algerijnse mannen met 

hun roeiboten naar ons schip om dingen te verkopen of te ruilen voor zeep of sigaretten. Vooral zeep. 

Ze zijn gek op zeep. Rond 18:00 uur verlieten we de haven weer en een uur later waren we weer op 

open zee. De boot ging vol gas. De zee was heerlijk kalm en de maan scheen haar stralen weer op de 

reflecterende zee. De lichten van Algiers verdwenen langzaam in de nacht. 

  

27 november 

Ik werd vroeg wakker. Waarschijnlijk door de harde wind die de boot deed nogal deed schommelen. 

Af en toe zien we de kustlijn en stranden waardoor het allemaal een beetje interessanter wordt. Want 

anders verveel je je te pletter. Er is niks op de boot te doen. We zitten hier al zeven dagen. De meesten 

hebben het al helemaal gehad, terwijl we nog drie weken te gaan hebben. We komen rond 30 



november aan in Port Said. Dat is althans de bedoeling. We zullen wel zien hoe het loopt. We kunnen 

nu toch niks doen. Elke dag krijgen we nieuws van Nederlandse soldaten. Dat is fijn. Soms krijgen de 

“jagers en grenadiers” op de Kota-Baru de beste wensen. Dat is heel mooi, omdat je de zo de 

betrokkenheid van Holland voelt voor de jongens overzee.   

  

28 november 

Het is koud en het wordt donker. Soms zagen we vliegende vissen in scholen van 20 tegelijk. Vlakbij 

de boot sprongen ze omhoog en doken dan weer een paar meter verder de zee in. Een geweldig 

gezicht! We konden het niet heel erg goed zien, maar in de verte zagen we een haai. We konden alleen 

z’n vin zien (rugvin). Hij was roodachtig van kleur en had de vorm van een vlag. 

We passeerden Malta, het beruchte eiland dat ongeveer twee duizend keer door de Duitsers was 

gebombardeerd. Het prachtige eiland heeft drie grote steden en heel veel kleine dorpjes. Deze zijn 

hecht en hebben zelfbestuur. Ze produceren veel boter en kaas van de overschotten aan melk. De 

Engelsen hebben hier lang van geprofiteerd. Nu is er niet veel meer te doen. 

  

1 december 

Rond 16:00 uur kwamen we aan in Port Said. Nou, dat was me wat. Je zag alleen maar vissers in witte 

jurken en tulbanden. Een heel bijzonder gezicht. 

  

2 december 

Om 04:30 uur arriveerden we in het Suez Kanaal. Aan beide kanten zag je spoorwegen en verder 

voornamelijk woestijn. We zagen een groep Arabieren op hun kamelen. Nu bevinden we ons bij Bitter 

Lake. Het is hier prachtig. Er is hier een basis en de soldaten reden op hun kamelen. De inwoners 

kwamen met hun kleine bootjes naar ons schip om hun waren te verkopen. Dat was zeer de moeite 

waard: grote, leren tassen voor 5 gulden en prachtige portemonnees met riem voor twee kwartjes. Dat 

is echt goedkoop. We konden echter niets kopen vanwege alle ziekten die in Egypte rondwaarden. 

  

3 december 

We zijn bij de Rode Zee. Hier begon het echt heet te worden. Je ziet hier hoge bergen en we zagen ook 

de berg Sinaï die twee duizend meter hoog is. Je hebt veel om naar op te kijken! Af en toe zien we een 

groot passagiersschip. Elke dag krijgen we een fles limonade. Dat hebben we in de hitte wel nodig. En 

we boffen dat het hier nu winter is. Ik denk dat als het zomer was, we dat niet zouden overleven. Op 6 

december zullen we in Aden aankomen. Van daar kunnen we onze brieven versturen. Je zult vast wel 

begrijpen hoe dik onze tassen gevuld zijn met al die brieven. We kunnen daar ook brieven ontvangen: 

een paar dagen voor we de Rode Zee weer verlaten. 

De nachten zijn gelukkig een stuk koeler, want anders konden we de slaap niet vatten. Overdag liggen 

we in de zon. We worden zo heel makkelijk bruin. 

  

4 december 

Vandaag de hele dag alleen maar zon en water. 

  

5 december 

Sinterklaas is vandaag jarig. We hebben dat uitgebreid gevierd. We kregen allemaal een pakje 

sigaretten en een flesje bier. We hebben een voorstelling met Sinterklaas en Zwarte Piet gezien. Op het 

eind kregen we allemaal koekjes. 

  

6 december 

Af en toe zien we land. De wind wordt krachtiger en het wordt koeler. De meeste zonnebadende 

jongens krijgen een mooie bruine huid. Eerst konden we slechts vijf minuten in de zon liggen. 

Wisselend voor- en achterkant. De volgende dag tien minuten. Enzovoort, tot we gewend waren aan 

de zon op onze huid. Rond het middaguur zagen we het eiland met zijn vele vulkanen. Ik ben z’n naam 

kwijt. Vanavond komen we in Aden aan. 

  

7 december 



Om 08:00 uur voeren we de haven van Aden in. Een prachtige plaats. Klein, maar netjes. De inwoners 

lijken meer beschaafd dan in andere steden. Ze hebben hier een donkerder huid. Ze brachten ons 

diverse merken sigaretten. Ook kwamen ze aan met kauwgom en meloenen die veel groter zijn dan in 

Holland. We kochten veel sigaretten, omdat ze goedkoop waren. We verlieten Aden rond 16:30 uur. 

We voeren over de Golf van Aden wat niet leuk was. Veel jongens werden zeeziek en de sfeer op de 

boot veranderde meteen. 

  

13 december 

Wegens motorpech konden we de hele dag niet varen. Het was lekker weer en ’s avonds was er een 

voorstelling. 

  

Zondag 14 december 

De boot gaat in volle kracht vooruit. Om 10:00 uur hadden we een kerkdienst op het dek, maar het was 

te heet om daar te zijn. We zweetten ons te pletter. De meeste jongens sliepen in het begin onder de 

open hemel. Dat werd echter verboden, omdat ze dan overdag ziek werden. Dat kwam omdat ze ’s 

nachts te koud werden. We moesten medicijnen tegen malaria innemen, omdat we binnen een paar 

dagen in Sabang aankomen. Daar heerst malaria en de mensen krijgen diarree.  

  

15 december 

Vandaag zijn we Ceylon gepasseerd. 

  

16 december 

Aangekomen in de haven van Sabang. Hier mochten we voor het eerst voet aan land zetten. De stad 

was klein, maar heel mooi. De inwoners waren netjes en schoon. We konden veel goederen kopen en 

die hadden allemaal dezelfde prijs: van bananen en kokosnoten tot pinda’s. Ze hadden ze in overvloed. 

Geloof me: wat waren we blij om voet aan wal te zetten. We konden merken dat de mensen op dit 

eiland gewend waren aan de Nederlandse gewoonten. De verkeersborden waren allemaal in het 

Nederlands, hoewel de Maleisische vertaling eronder stond. De mensen waren mooi gekleed. Dat had 

ik niet verwacht.  

  

19 december 

Vanavond hebben we Sabang verlaten. Sabang is een klein eiland, vlakbij Sumatra. 

We voeren door de Straat van Malakka en onderweg zagen we een paar kleine eilanden. 

  

21 december 

We passeerden vanmorgen Singapore en hopen binnen twee dagen in Surabaya aan te komen. Ik ben 

benieuwd wat er gaat gebeuren, omdat we net gehoord hebben dat we niet naar Timor maar naar 

Nieuw Guinea gaan. Dat betekent een aantal extra dagen op de boot. 

  

23 december 

Rond 17:00 uur voeren we de haven van Surabaya binnen. Een aantal militairen zwaaiden en 

schreeuwden naar ons. Het waren ook grenadiers”. 

  

24 december 

We mochten het schip verlaten. We konden Surabaya echter niet bezoeken, omdat het te ver lopen 

was. 15 kilometer om precies te zijn. En dat na een aantal weken alleen maar op een boot gezeten te 

hebben. Ik wilde echter Surabaya sowieso bezoeken, omdat ik een pakketje voor een vriend van mij 

moest verzenden. We besloten te liften en waren in een mum van tijd in Surabaya. Ook had ik het 

postkantoor snel gevonden. Surabaya is een adembenemende stad met prachtige brede straten en grote 

gebouwen. Net zo mooi als in Nederland. Waar we wel aan moesten wennen was het feit dat het 

verkeer links rijdt in plaats van rechts. Het grootste gedeelte van de ‘grenadiers’ bleef in Surabaya, 

terwijl de rest weer verder voer.  

  

25 december 



We kwamen aan in de haven van Bali. We konden het schip verlaten, omdat de haven niet echt groot 

was. De andere grenadiers hadden hun eindbestemming bereikt. De helft van de Jagers werd op een 

ander schip ondergebracht. Met ongeveer 300 man verbleven we op dit schip en voeren naar Ambon. 

240 repatrianten, waaronder 88 vrouwen en kinderen, worden teruggestuurd naar Holland. Deze 

militairen zijn hier 12 tot 14 jaar geweest; ze zaten daar in strafkampen, maar het leek goed met ze te 

gaan. 

  

26 december 

We zijn op weg naar Ambon en hopen daar rond de 29ste aan te komen Na nachten van inpakken van 

allerlei spullen werd het gelukkig wat rustiger in en rond het schip. 

  

29 december 

We voeren de haven Ambon binnen. Het was ondraaglijk heet. Ons schip was te groot om aan te 

meren, dus werden we in een kleinere boot vervoerd. Dat was niet niks. Een kleine groep dicht op 

elkaar gepakt. We werden onthaald met muziek en limonade. Heerlijk verfrissend. We werden naar 

ons basiskamp gebracht, begeleid door een groep Ambonezen. Het kamp was compleet nieuw, 

primitief maar met veel schaduw. Dat hadden we ook wel nodig na zo’n lange bootreis. Het was een 

open kazerne, bedekt met bladeren. 

Vanavond, om 18:00 uur, moeten we onze klamboe ophangen vanwege het gevaar om malaria te 

krijgen. 

Rond 12:00 uur hebben Ambon bezocht. We hebben wat bezienswaardigheden bekeken en voedsel 

gekocht. Daar was genoeg van, maar allemaal heel duur. We konden vrij rondlopen, want het was er 

net zo vredig als in Holland. De mensen hier lijken wat verlegen, maar gelukkig spreekt 80% 

Nederlands. 

We vonden een paar Ambonezen die ons Ambon lieten zien. Als je zo rondloopt, trek je de aandacht 

van een kleine groep mensen die geen Nederlands spreken. Ze praten wel en hoewel we elkaar niet 

begrijpen, wordt er toch gewoon meegelachen. Soms word je omsingeld door kleine, bruine kinderen. 

Die zijn lief, spreken geen vloeiend Nederlands, maar je kunt ze wel begrijpen. 

In het kamp zitten Indonesische militairen met hun vrouwen en kinderen. We leren veel over elkaars 

culturen. Ze trouwen tussen hun 14e en 18e hier, hetgeen ik nogal vroeg vind. Je zit er ook vaak naast 

als je iemands leeftijd schat. Bijvoorbeeld: als je denkt dat je met een tienjarige te maken te hebben, 

blijkt deze minstens 16 te zijn. Ze schatten ons op zo’n 28 jaar. De gastvrijheid is hier enorm. Als je 

hier mensen bezoekt, dan weet je dat het eten heerlijk is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en als je 

een uitnodiging beleefd afslaat, dan denken ze dat ze iets verkeerds hebben gedaan. 

Ik heb twee keer bij Ambonezen gegeten. Eerst kregen we bananen en pindakoekjes. Die vond ik 

nogal smakeloos. Het is de gewoonte om een paar glazen whisky te drinken. Dus we moesten wel 

meedoen. We dronken inderdaad wat glazen, maar vanwege de hitte moesten we voorzichtig zijn. 

De mensen zijn blij met de Nederlanders. De meesten zijn zeer koningsgezind. Wanneer mensen 

buitensporig patriottisch gedrag vertonen of “merdeka” (= onafhankelijk) schreeuwen, worden ze 

bruut gedood door Ambonese soldaten of inwoners. Als ze over onze koningin Wilhelmina en haar 

familie praten, nemen ze hun hoed af. Het Huis van Oranje betekent dus heel veel voor hen.  

De tijd vliegt, de mensen hebben het druk. Straatverkopers zie je hier veel. Het Christendom is hier het 

belangrijkste geloof en de meesten zijn protestant. Overdag hebben we niet veel te doen. Ik verwacht 

dat we een dezer dagen in de bergen gaan wandelen. 

  

6 januari 

Samen met een vriend heb ik door de bergen gewandeld. We wilden de jungle in om wat foto’s te 

maken. Dat was een bijzondere ervaring: in het begin ging het goed, maar het klimmen over de rotsen 

werd na een tijdje wel heel vermoeiend. We waren drijfnat van het zweet. We kregen het gevoel alsof 

er niet genoeg zuurstof was om te ademen. 

We moesten er zelfs bij gaan liggen. Maar we moesten terug. We hadden zo’n dorst en buiten adem, 

dat ik op een gegeven moment dacht dat we nooit meer in het kamp zouden terugkeren. We 

vermanden ons en gingen weer verder. Hier zul je de ‘big five’ niet vinden, dus het was niet 

gevaarlijk. Uiteindelijk ontmoetten we toevallig een jongen die ons naar de hoofdweg terugbracht. We 

waren blij dat we maar 10 kilometer van Ambon verwijderd waren. We gingen om 08:00 uur  weg en 



waren alweer om 12:00 uur terug. Dat was veel sneller dan verwacht. Ik had het gevoel dat we uren 

hadden gelopen en dat het al donker werd. Je raakt in de war door al die smalle paadjes en vele bomen. 

Je raakt uitgeput. Je kunt je voorstellen hoe blij we waren om weer terug te zijn. Het eten is 

waardeloos; je raakt er nooit aan gewend. De warme maaltijd is walgelijk. Het ruikt eigenaardig en het 

smaakt zelfs nog erger. We moeten het echter wel eten. Maar niet voor heel lang, omdat we een 

telegram ontvingen waarin stond dat we vanavond het kamp dienen te verlaten. Dus gaan we onze 

spullen maar pakken en zien wat Hollandia ons brengt. 

  

11 januari 

We kwamen aan in Hollandia. Uiteindelijk bereikten we onze plaats van bestemming, wat ons veel te 

veel tijd kostte. Na een half uur konden we voet aan wal zetten en naar ons kamp vertrekken. Het zijn 

hier allemaal Amerikaanse tenten, allemaal van goede kwaliteit. We dachten dat we in een stad zouden 

worden gestationeerd, maar je kunt je geen plek voorstellen die meer verlaten is dan deze: in de bergen 

en extreem heet. Er zijn geen winkels, alleen een paar tafeltjes op straat. De huizen hier zijn niet echt; 

het zijn slechts tenten, dus je kon deze plek in een mum van tijd zien. De meeste mensen die je hier 

ziet zijn of militairen of Ambonese militairen met hun vrouwen en kinderen. De tweede dag moest ik 

een gevangenis bewaken. Die is 15 kilometer verderop, dus ze moeten ons met de auto brengen. Hier 

zitten veel Japanse oorlogsmisdadigers gevangen. De bewaking moet streng zijn, omdat enkele van 

deze criminelen in de dodencel zitten. Zij worden dus geëxecuteerd. We hebben het bevel gekregen 

om ze neer te schieten als ze proberen te ontsnappen. Schieten om te doden. ‘s Nachts bewaken we ze 

met muggenmaskers en handschoenen om te voorkomen dat we gestoken worden. 

  

13 januari 

Overdag doen we oefeningen, wisselen van kleding en hangen wat rond. Het eten is hier goed, maar de 

tijd gaat langzaam omdat we hier niet veel kunnen doen. We hebben onze eerste mars een paar dagen 

geleden gehad. Het was slechts 7 kilometer, maar wandelen met geweren, munitie en holsters in de 

zon was zwaar. Toen we terugkwamen waren we allemaal moe en bezweet, het leek alsof we uren 

hadden gelopen. We feesten hier veel, er zijn bijna elke week feesten. Het is een leuke afleiding om 

daar bij te zijn. De feesten duren tot diep in de nacht. Ze dansen veel, wat niet mijn ding is, maar ik 

vind het toch leuk. Ik speel veel tafeltennis omdat ik het een intrigerende sport vind. We vinden het 

hier leuk, maar soms zouden we willen dat we naar een andere plaats konden gaan, alleen om te 

voorkomen dat we ons zouden vervelen. De kans bestaat dat je heimwee krijgt als je je verveelt. 

Gelukkig heeft geen van de jongens heimwee, want als jij heimwee krijgt, krijgt iedereen heimwee en 

dan zijn we de klos. 

  

20 januari 

Vandaag hadden we een groot feest in het grote Hollandia. We konden zoveel eten en drinken als we 

wilden, alles natuurlijk gratis. De band "Jagers" verzorgde de muziek, en poeh joh, hier weten ze hoe 

ze een feestje moeten bouwen! Rond 01.30 uur kwamen we terug in het kamp. Het was dus een 

geweldig feest. 

  

23 januari 

Vandaag liepen we onze eerste verkenningspatrouille. Dat was best pittig. We moesten 15 kilometer 

lopen, volledig bepakt. Toen we op onze plaats van bestemming aankwamen waren er slechts 3 

slachtoffers. Dat was acceptabel. Nadat we wat tijd hadden gekregen om te rusten, moesten we ons 

eigen, tijdelijke kamp bouwen. Ik vond dat mooi werk. We hadden scherpe kapmessen en hadden onze 

tent binnen een half uur opgezet. In totaal stonden binnen een uur 25 tenten in een cirkel. Daarna 

moesten we onze eigen maaltijden koken. Binnen het uur maakten we rijst en koffie. Het voelde alsof 

ik nog nooit van mijn leven zo lekker had gegeten! Later die avond maakten we een middernachtduik, 

we hadden blijkbaar nog  niet genoeg van het water dat we tijdens het varen hadden gezien. We 

werden opgehaald door auto's. Dat was noodzakelijk, omdat we niet allemaal terug konden lopen. 

Onze voeten deden pijn van het vele bergklimmen. Er zijn overal bergen, de Lemelerberg is er niets 

bij. In de buurt is een berg met eeuwige regen. Slechts een paar mensen hebben geprobeerd hem te 

beklimmen. Je kunt de top maar af en toe zien, omdat hij altijd door de wolken bedekt is. Hij is 2000 



meter hoog, best wel hoog! Niet zo hoog als de Wilhelmina-berg, die 5000 meter hoog is en altijd 

bedekt is met sneeuw. De temperatuur is altijd onder nul, wat nogal vreemd is in een land als dit. 

  

26 januari 

Vandaag zijn we naar het “Sentani” meer geweest, 45 kilometer lang met veel eilanden. De eilanden 

worden bewoond door Papoea-stammen. Dit zijn grappige, heel verlegen mensen. Hun huidskleur is 

zwart en ze hebben heel, fijn, krullend zwart haar. Ze zien er vies uit, echt smerig. Het ruikt vreselijk 

op de eilanden en ze lopen allemaal bijna naakt rond. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

Alleen hun onderste helft van hun lichaam is bedekt, wat een raar gezicht is. 

  

29 januari 

Vandaag was er een tweede patrouille, maar ik deed niet mee omdat ik in het kamp dienst had. Ze 

vertrokken rond 07:00 uur en kwamen rond 17:00 uur terug. Ze hadden heel wat te vertellen. Ze 

keerden bezweet en vies terug. Ze waren tot 800 meter boven zeeniveau geklommen en moesten zich 

door planten in diepe ravijnen laten zakken. Ze moesten rotsen beklimmen en tot aan hun kin door 

kalis (rivieren in het Indonesisch) gaan. Dat is echt niet leuk, hoewel je niet ziek wordt. De volgende 

dag moesten hadden we allemaal dienst in het kamp.  

  

31 januari 

We mochten uitgaan met de J.V. en M.V. We gingen naar een kleine stad, Joka. Er is daar maar één 

school en een kerk. De Papoea's komen hier samen en gaan naar school. Ze leren dingen over 

landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien. Er is een leraar, een zendeling en een dominee uit 

Nederland. We hebben hen bezocht zagen dat de Papoea's al veel hebben geleerd. Ze kunnen hele 

mooie muziek maken, ze hebben een prachtige stem en ze maken hun eigen fluiten van bamboe. Ze 

spelen traditionele Hollandse liedjes, en ze vinden het geweldig. Later hebben we een potje met ze 

gevoetbald, hun favoriete sport. Na een kopje thee gingen we terug naar Hollandia. 

  

1 februari 

Het regende vanmorgen. We gingen naar de kerk, waar de dominee een mooie preek over Simson had. 

De dagen zijn hier allemaal hetzelfde: oefeningen en patrouilles. Op dit moment is het eten niet zo 

lekker. De troepen begonnen hongerig en lui te worden, dus worden ze bestraft. Als je wordt bestraft, 

dan gaat dat hardhandig. Er worden minstens twee mannen per dag opgesloten in het kamp. Ze zijn 

allemaal ontevreden omdat ze niet de diensten krijgen die ze willen en omdat de kwaliteit van de 

maaltijden niet zo goed is als vroeger, worden ze chagrijnig. Maar uiteindelijk draaien ze wel bij. 

Volgende week, 11 en 12 februari, is er een tweedaagse patrouille, die zwaar zal worden. 

  

13 februari 

De patrouille was, zoals verwacht, zwaar. Iedereen was meer dan uitgeput, velen klaagden. Een van de 

jongens bleef met zijn arm onder een steen steken, waardoor hij een grote snee in zijn ellenboog had. 

Dat is erg, maar de hitte en het risico op infecties zijn veel erger. De temperaturen kunnen hier 

extreem hoog oplopen, maar we zijn er inmiddels aan gewend. We moeten de hele dag rondlopen met 

natte, bezwete kleding. Gelukkig kunnen we elke dag van kleding wisselen. Wanneer je je vuile was 

inlevert, wassen ze het voor je en kun je het de volgende dag ophalen. De dagelijkse dienst bestaat uit 

oefening, gymnastiek, theorie en patrouille, die door de hitte een stuk zwaarder is. We hebben onlangs 

een aanvalscursus gedaan in volledige kleding. Je moest o.a. over een schutting van drie meter hoog 

klimmen .De taalbarrière is nog steeds een lastig iets voor mij. Een paar maanden geleden konden we 

elkaar begrijpen, maar nu kunnen de meesten ook Maleis praten. Sommige jongens zijn snelle 

leerlingen en kunnen redelijk vloeiend Maleis spreken, maar ik heb er nog steeds moeite mee om het 

onder de knie te krijgen. Zo gaan onze dagen voorbij. 

  

We hebben de rest van de maand niet veel gedaan, alleen onze dagelijkse oefeningen, patrouille, 

gymnastiek en zwemmen. De stemming was de hele maand nog steeds goed. Hoewel we ons mentaal 

allemaal goed voelden, openbaarden zich fysiek allerlei nare ziekten. Naast de overduidelijke 

verspreiding van malaria, heeft bijna iedereen symptomen van ringworm en het apenpokkenvirus. 

Symptomen zijn onder meer dat je van top tot teen overal jeuk hebt. De artsen en verpleegsters zijn 



constant bezig met het verzorgen van de manschappen. Meestal veranderen de pokken door het 

klimaat in wonden en moeten daarom de hele tijd met zalf worden ingesmeerd. De dokters zeggen dat 

het komt doordat ons lichaam aan het acclimatiseren is. Ik heb een paar dagen lichte dienst gehad 

vanwege de ziekte. Gelukkig doet het geen pijn, maar het jeukt enorm. De ene dag regent het dat het 

giet en de volgende dag is het bloedheet. Als de grond vochtig is, komen allerlei insecten naar boven. 

Meestal zijn het van die smerige kakkerlakken en geloof me, die zijn groot. Veel groter dan thuis; 

bijna zo groot als een muis, maar dan plat. Ze rennen hard en vliegen. Ik veracht die beesten. Als je je 

spullen een paar dagen onaangeroerd laat, kun je er zeker van zijn dat er een paar kakkerlakken naar 

binnen zijn geglipt.  Om maar niet te spreken over mieren. Maar die kunnen we uit onze bezittingen 

houden omdat we net mooie, kleine kasten met twee deuren en een kleine lade voor onze spullen 

hebben gekregen. Ze zijn nodig, anders zouden die grote, witte mieren al onze spullen opvreten. Er 

zijn hier ook hagedissen. Deze zijn zeer nuttig, omdat ze de mieren vangen. Ze kunnen over muren 

lopen en die zijn er veel. Ze noemen ze "tjitjak" in het Maleis. 

  

Veel mannen vertrekken naar Batavia en worden vervangen door 140 mannen, die hier onderwijs 

volgen. De Jappen zullen naar verwachting ook vertrekken. Dat maakt het voor ons makkelijker om 

onze bewakingstaken uit te voeren, omdat we nu 2 of 3 keer per week wacht houden, waardoor we 

nogal wat slaapgebrek hebben. Sommige mannen uit onze zaal worden overgeplaatst. Ze werken nu in 

de garage en sommigen zijn chauffeur. Ook wij hebben de kans om overgeplaatst te worden naar de 

motorsectie. Dat zou een geweldige kans zijn, omdat het verschil tussen bestuurder en skirmisher (= 

infanterist) een behoorlijk grote kloof is. 

  

Dienst doen is nog steeds hetzelfde: patrouilleren en de wacht houden. Trouwens, elke maand meert 

een Amerikaans schip aan en blijft een week. Nou, we hebben niet veel van het land kunnen 

ontdekken. Dat is jammer, omdat er zoveel meer te beleven valt  naarmate je verder de jungle in gaat. 

Dit kan echter veranderen, omdat van ons verwacht wordt dat we op patrouille gaan naar de Papua 

Kampongs. Deze bevinden zich rond een groot meer genaamd "Sentani" en dat betekent dat we 

eindelijk de kans krijgen om de nodige avonturen te beleven, zodat iedereen iets meer dan de 

dagelijkse, saaie verhalen in zijn dagboek kan schrijven. 

  

6 maart 

De langverwachte dag was aangebroken. Om 06:00 uur zaten we te wachten om op patrouille te gaan 

met onze spullen voor die dag. Het zou een lange dag worden. Er waren geen auto’s beschikbaar en 

we moesten dus lopen. Bovendien zou een auto een hel zijn geweest, want er waren geen wegen die 

ons naar de plaats van bestemming konden leiden. Zoals gezegd, gingen we de jungle verkennen. In de 

jungle werden we opgewacht door een lekker briesje dat in een ondraaglijke hitte veranderde toen de 

zon opkwam. We moesten een berg beklimmen, waardoor we onze ballen eraf zweetten. We zagen 

vooral bomen en struiken. Af en toe zagen we papegaaien wegvliegen. 

  

Toen we de bergtop bereikt hadden, stonden we op ongeveer 600 meter boven zeeniveau, wat voor ons 

vrij laag was. We wilden net vertrekken toen we de bomen boven ons kraakten. Sommige soldaten 

dachten dat het de wind was, maar toen we omhoog keken, zagen we een groot, mysterieus dier. Zoiets 

had ik nog nooit gezien! We schoten er zeven of acht keer op voordat het naar beneden viel. Het 

krijste nog steeds, dus we hebben het met onze kapmessen gedood. Het bleek een boommarter te zijn. 

Hij was zo groot als een hond en waarschijnlijk net zo zwaar. Het was een prachtig wezen met zijn 

lange zwarte manen! We besloten verder te trekken en toen we ons omdraaiden, zagen we een wild 

zwijn. Die was snel en toen we onze wapens afvuurden, verdween hij in de jungle. 

  

Na nog een paar uur wandelen, bereikten we onze bestemming: een meer. We zetten een tent op en 

bereidden allemaal onze eigen maaltijden. Dat ging lekker vlot. We bleven ongeveer een uur liggen 

voordat we weer weg gingen. We waren dicht bij een ‘kampong’, wat erg interessant was. De mensen 

daar waren allemaal erg verlegen en de meesten liepen naakt rond. Ze hadden allemaal een pijl en 

boog, zelfs de kinderen. De bogen waren net zo groot als henzelf en toen ze de pijl schoten, moesten 

ze de boog in de grond planten. En die pijlen! Een fantastisch gezicht. Het waren dunne, houten 

stokjes met aan het uiteinde haken. De bewoners waren allemaal zwaar getatoeëerd: allerlei vormen 



met zwarte, blauwe, rode en witte inkt. Ze hadden zelfs van die gouden ringen om hun nek, armen, 

benen en in hun oren. Het was prachtig om te zien, maar denk niet dat je de lokale bevolking van hun 

ringen kunt scheiden. Ik wil niet eens weten hoeveel ze waard zijn. De vrouwen en mannen zijn 

nagenoeg gelijk, maar de mannen gaan jagen en de vrouwen blijven in het kamp om te werken. 

Vrouwen gaan de hele dag vissen, wat net zo primitief is als hun uiterlijk. Hun hengels bestaan uit een 

houten stok met een ijzeren punt  en zo vangen ze hun vis. De huizen zijn hoog boven het water 

gebouwd. Ze bestaan uit niet meer dan vloeren, een klein dak en een dunne muur van houten planken 

om tegen de regen te beschermen. Daarnaast hebben ze veel honden en varkens. En dan bedoel ik die 

zwarte varkens. Overal! Walgelijk. Ze maken ook veel lawaai. Het moet een lastige woonsituatie zijn. 

  

Toen de zon onderging, gingen we terug naar het kamp. Het was een prachtige patrouille geweest en 

toen we om 12:00 uur terugkwamen, gingen we meteen naar bed. De volgende dagen vielen we terug 

in onze oude routine. Maar toen kreeg ik tinea corporis:  een vreselijke, jeukende huidziekte. 

  

15 maart 

Ik moest naar het ziekenhuis om behandeld te worden voor de huidziekte. We zijn daar met alle 

jongens geweest. We hadden veel plezier. Zo zijn jongens nou eenmaal. De tijd gaat snel  als ik in 

mijn dagboek schrijf en boeken lees. Ook al ben ik nog in het ziekenhuis, ik ben nu bijna beter. 

  

9 april 

Ik ben nog in het ziekenhuis en heb al vijf boeken gelezen. Ik werd ontslagen vanwege de ernstige 

vormen van ringworm en patiënten met malaria. Toen ik werd ontslagen, hoefde ik een week lang niet 

te werken. Ik moest het dagelijkse leven opnieuw oppakken, wat niet eenvoudig was. Maar ik heb de 

week doorstaan. De bewakingstijden zijn gewijzigd in 12 uur per dag, minimaal 3 keer per week. Dit 

is beter dan 24 uur per dag, omdat je daarna een hele dag moe zou zijn vanwege het gebrek aan slaap. 

Soms vielen we in slaap op onze posten en werden we gewekt door de volgende bewaker. Het is niet 

zo erg als dat hier gebeurt, maar als we in een drukker gebied zouden zijn, zou het een groot probleem 

zijn. Het gerucht gaat dat het oostelijke kamp naar een ander gebied zou worden overgeplaatst. De 

meesten van ons hadden gehoopt dat dit zou gebeuren, maar na een tijdje vervaagde onze opwinding. 

Het leven met de jongens is vrij eenvoudig. Als een van ons bijvoorbeeld vloekt, doen we dat 

allemaal. Zo is het, alles of niets. 

Onze patrouilles worden ook langer, maar we zijn bijna klaar. We zijn daarin getraind, dus dat wordt 

steeds makkelijker. 

  

30 april 

Er was een groot feest vanwege de verjaardag van prinses Juliana. Vanmorgen om 07:00 uur zijn we 

daar al mee begonnen. Het kamp was versierd en er waren allerlei spelletjes die we konden doen. 

Tussen de middag kregen we een lekkere lunch met aardappelen, erwten en wortels. We kregen zelfs 

chocoladepudding! De voetbalwedstrijd tussen de scheidsrechters was een van de hoogtepunten van de 

dag. 's Avonds konden we twee films kijken als we dat wilden. Ik heb vandaag veel lol gehad .Ik heb 

zelfs de eerste plaats behaald. De prijs was een liter fles jenever, die we samen hebben leeg gedronken. 

We hadden de volgende dag allemaal een kater, dus patrouilleren was niet zo eenvoudig als 

gewoonlijk. Een paar dagen later arriveerde er een boot met 200 mannen van de nationaalsocialistische 

beweging. Ze moeten hier werken om hun plaats in de samenleving te herwinnen. Ze mogen niet in 

ons kamp komen, omdat we ze niet kunnen vertrouwen. We mogen niet met ze omgaan of met ze 

praten. 

  

Een paar dagen geleden zijn we met wat jongens gaan zwemmen. We vonden een reddingsboei, die 

we in het water gooiden om er mee rond te drijven. Er was een klein rif, dus dit betekende dat het 

water niet zo hoog was en dat we ongeveer anderhalve kilometer konden lopen. Toen het water te 

hoog werd, gingen we op de boei zitten. De golven waren wild en ik knalde met mijn knie tegen de 

rotsen. Het deed niet echt pijn, dus gingen we gewoon terug naar het kamp. De volgende dag vroegen 

de ambtenaren of er vrijwilligers waren om een stier te vangen. Hij was enkele dagen geleden ontsnapt 

en de bergen in gevlucht waar ze hem niet konden vangen. Ze hadden twee dagen geprobeerd hem te 

vangen. Dus de volgende dag ging ik met hen op zoek, volledig bewapend. We waren met z’n 



twaalven. We hebben de stier één keer gezien, achtervolgd, maar konden hem niet doden. Je snapt wel 

dat de stier nog gekker werd en er vandoor ging. Een paar uur later probeerden we het opnieuw met 

trackers .Dat zijn kleine, maar pittige honden. 

We hebben hem de hele nacht achtervolgd en ik werd zo moe dat ik weer viel, precies op mijn reeds 

pijnlijke knie. Het deed even pijn, maar ik stond op en begon weer achter de stier aan te jagen. 

Uiteindelijk schoot een van de jongens raak en was de stier dood. We sneden hem in stukken en 

brachten hem terug naar het kamp. Mijn knie begon pijn te doen. Ik keek ernaar en zag dat de wond 

groter was geworden. Toen ging ik naar bed. De volgende dag wilde ik naar het ziekenhuis, maar toen 

werd ik gevraagd om de wacht te houden, dus ik vergat het helemaal. Rond het middaguur begon mijn 

knie weer heel erg pijn te doen. Toen ik ernaar wilde kijken zat mijn broek aan mijn knie vast. Ik werd 

misselijk van de pijn. Het begon op te zwellen en een paar uur later kon ik mijn broek niet uitdoen 

vanwege de zwelling. De verpleegster schrok en vroeg of ik pijn in mijn onderrug of heupen had, maar 

dat was niet het geval. Ze werd boos omdat ik niet eerder was gegaan. Ze legde een natte handdoek op 

de wond en stuurde me naar bed omdat ik koorts had. De volgende ochtend was de zwelling 

afgenomen, maar ik moest nog wel naar de dokter.. De wonden waren nog steeds open, dus ik kreeg 

een zalf die echt goed hielp. Een paar uur later was mijn knie zo goed als normaal. Ik kreeg bijna 

bloedvergiftiging, maar dat is niet het geval. 

  

17 mei 

Het leven gaat door. Elke dag is hetzelfde. Het eten werd beter en ook de sfeer rond het kamp. Onze 

patrouilles werden minder zwaar omdat ze voornamelijk in en om het kamp plaatsvonden . We 

moesten een nieuw dak bouwen voor de kantine. Daar waren we de hele dag mee bezig. Zondag 

kregen we een telegram met de boodschap dat we zouden worden overgeplaatst. De beste van ons zijn 

uitgekozen: een groep van 33 jongens en 4 korporaals. Maandag moesten we onze spullen halen voor 

de reis. Het mooiste was dat we geen idee hadden waar we heen gingen of wat we moesten doen. Ze 

vertelden het ons op dinsdag en dinsdagavond lag de boot voor ons klaar. Woensdagmorgen om 06:30 

gingen we aan boord van de Nassau, een vrachtschip van de BPM. We moesten op het dek slapen, wat 

niet verkeerd was. Om 07:30 uur verlieten we de haven van Hollandia. Veel mensen juichten ons toe. 

We waren net uit de haven toen we koffie kregen. Het was lang geleden dat we koffie hadden 

gedronken, dus dat was lekker. 's Middags kregen we een Nederlandse maaltijd die erg goed smaakte, 

omdat we een paar weken achter elkaar alleen maar rijst hadden gegeten. 

  

29 mei 

We kwamen aan in Sorong. Ze hadden de bewoners niet verteld dat we zouden komen omdat er 

regelmatig straatgevechten waren. Rond de middag konden we het schip verlaten, maar ze moesten 

ons verblijf nog regelen. 's Avonds werden we toegewezen aan ons kamp. Dat was prachtig . De 

kamers waren groot en er waren echte bedden! We waren allemaal erg blij om daar te zijn. Als 

avondeten kregen we aardappelen en boerenkool. Zondag gingen we op verkenning in het gebied dat 

heel anders was dan Hollandia. Er zijn hier niet zoveel bergen, maar veel meer moerassen. Om 18.00 

uur moesten we onze mouwen afrollen en een broek aandoen vanwege de muggen en de dreiging van 

malaria. De eerste weken hadden we veel werk om ons kamp op te knappen. Het was een voormalig 

ziekenhuis. Het kamp lag in een bosachtig gebied en was begroeid met planten. We moesten de grond 

egaliseren en onkruid wieden. We moesten ook  greppels graven voor watervoorziening. De eerste dag 

zijn we vroeg de jungle in gegaan om een mooie lange boom te zoeken om als vlaggenmast te 

gebruiken en 's middags hebben we de vlag gehesen. De week daarna zijn we begonnen met het hek 

dat in een week was gemaakt. We zijn nu bijna klaar, we hebben nieuwe douches gekregen en onze 

patrouilles beginnen weer. We eten onze gebruikelijke Nederlandse maaltijden waar ik veel van 

geniet. We hebben zelfs Engelse sigaretten. Je kunt je  voorstellen dat we ons in de hemel voelden. De 

inboorlingen waren ook anders. Als je wilt kun je de buren bezoeken, je bent altijd welkom. De 

inboorlingen verwelkomen de mensen en praten zelfs met je als je op straat bent. De meesten zijn oké , 

maar er zitten ook minder goede bij.  Er werken ongeveer 4000 inheemse arbeiders, die aan een 

pijpleiding naar de boortoren werken. Die is hier 40 kilometer vandaan. Het is zwaar werk, omdat het 

veel regent en ze door de jungle moeten. Werken op zondag is hier normaal en op werkdagen van 

07:30 uur tot 17:00 uur. Er wonen hier zo'n 500 Nederlanders, we hebben hier zelfs wat Nederlandse 

vrienden gemaakt. Het was altijd een leuke afleiding om bij hen te zijn. We slapen in de buurt van een 



bioscoop, die soms wat lawaai kan maken. Als we de wacht moeten houden, kun je de film bekijken 

omdat het een open theater is. 

  

15 juni 

Het is normaal om hier bijna elke avond alcohol te drinken. We hebben snel nieuwe vrienden 

gevonden, waar we altijd welkom zijn. Dus we brengen hier het grootste deel van onze tijd door. We 

hebben zelfs een keuken waar we zelf maaltijden kunnen bereiden. Het enige wat we niet zelf hoeven 

te doen, is brood bakken. We hebben nog geen bakkerij en de inboorlingen bakken zo vaak op een dag 

dat de 16 broden die we nodig hebben toch geen probleem is voor hen. Vanaf nu eten we 

waarschijnlijk geen Nederlandse maaltijden meer, maar het kan me niet zoveel schelen, want een 

Indonesische rijsttafel is prima als hij goed bereid. We gaan om de dag patrouilleren en houden bijna 

elke dag de wacht, waar ik blij mee ben omdat het niet zo moeilijk is als vroeger. We lopen ongeveer 

16 kilometer als we op patrouille gaan. 's Middags eindigt onze patrouille en zijn daar dan van af, maar 

we kunnen het kamp niet voor 17.00 uur verlaten. Dat lijkt vervelend, maar dat is het niet, want er is 

niet zoveel te doen in de omgeving. Daarnaast is het overdag te warm, dus we blijven hier meestal, 

rusten uit en gaan 's avonds uit als het koeler is. We ontvingen overdag een telegram dat ongeveer 300 

arbeiders aan het demonstreren waren en naar Sorong kwamen om met de baas te praten. We moesten 

ervoor zorgen dat ze niet de straat op zouden gaan om te vechten. We moesten in hun richting lopen. 

Dat deden we dus. Allemaal zwaar bewapend en met voedsel gedurende 3 dagen. Om 17.00 uur 

kwamen we aan bij een legerkamp en hebben daar overnacht. De demonstranten arriveerden rond 

22.00 uur. We waren onder de indruk. Ze waren gelopen vanuit een gebied op 45 kilometer van 

Sorong en het legerkamp lag op 17 kilometer van Sorong. Ze hadden geen idee dat we er waren, maar 

het ging vrij eenvoudig. Ze kwamen binnen met groepen van 5 tot 10 mannen tegelijk. 50 van hen 

werden onder politiebewaking gecontroleerd . Ze zouden hier in de tenten kunnen overnachten. We 

dachten dat we wapens zouden vinden, maar dat was niet het geval. Dus keerden we na 4 dagen terug 

naar Sorong. De demonstranten werden op een boot gezet en teruggestuurd naar de Klamono, waar ze 

weer aan het werk moesten. 

  

1 september 

Alles werd weer normaal, eigenlijk behoorlijk saai. We worden waarschijnlijk overgeplaatst naar een 

ander gebied, maar dat weet ik niet zeker. Sommige jongens zijn er wel zeker van. We moeten maar 

gewoon afwachten. 

  

22 september 

We hebben een patrouille van 30 kilometer gedaan, dus je kan wel zeggen dat we uitgeput waren. De 

zon scheen recht op ons hoofd en we waren kletsnat van het zweten. Uiteindelijk keerden we allemaal 

terug naar het kamp. Moe maar verzadigd. Ik ging om 19.00 uur naar bed en werd de volgende 

ochtend met een goed gevoel wakker. 

  

27 september 

Er komt geen verandering in het dagelijkse werk. Het wordt saai. Patrouilles worden makkelijker en 

we hebben niet veel te doen. Ze willen onze dagelijkse diensten veranderen, omdat we ons allemaal 

vervelen. Ik hoop dat ze dat ook echt gaan doen. We gaan om de dag op patrouille. Soms spelen we 

hier een voetbalwedstrijd met de jongens, wat heel leuk is. We hebben vier voetbalteams opgericht, 

omdat we met veertig man zijn!  We winnen meestal alle wedstrijden. We gingen op patrouille naar 

een gebied 50 kilometer van hier. We hadden een leuke tijd, maar waren blij om terug te zijn. 

  

12 december 

We waren allemaal aan het praten, de radio speelde op de achtergrond toen we hoorden dat er eindelijk 

wat actie was. Wat waren we blij ! Eindelijk, de dag waarop we zo lang hadden gewacht. Het zal 

waarschijnlijk veel levens kosten, maar dat is de prijs die we daarvoor moeten betalen. We werden 

meteen bewapend, voor het geval er hier iets zou gebeuren. 's  Nachts werd de poort bewaakt met twee 

keer zoveel soldaten. De inboorlingen bleven redelijk kalm. Na 4 dagen was het weer helemaal 

normaal. Op Java was er echter veel actie! Om 01:00 uur landden er parachutisten en veroverden 

meteen het vliegveld van Djokja. Het ging allemaal vrij snel op Java en Sumatra. In sommige 



gebieden werd meer tegenstand geboden, maar dat was niet echt lastig. Ze zijn met een zuivering 

begonnen. Dat is echt gevaarlijk, omdat het vele levens zal kosten en er veel tegenstand wordt 

geboden. 

  

4 februari 

Ze probeerden Djokja aan te vallen met 2000 soldaten, maar vertrokken vrij snel. We hadden 6 doden 

aan onze kant. Ze zijn in de strijd voor hun land gesneuveld. Het gaat niet zo snel als ik zou willen. 

Het lijkt alsof de tijd extra langzaam gaat en ik heb geen idee waar ik voor vecht. Ik weet niet wat ons 

uiteindelijke doel is. Het verschilt nog steeds niet van het begin van de oorlog. We moeten gewoon 

wat harder werken en dan is het zo voorbij. Het is alleen dat de regering traag is. Het is de afgelopen 

dagen stil geweest. Ze hebben me een andere baan gegeven. Ik werk momenteel in de keuken. Ik vond 

het eerst niet leuk en voelde me ongemakkelijk, maar dat was slechts voor een paar dagen en nu geniet 

ik er behoorlijk van. We zijn van plan om een nieuw kamp te bouwen. Ons kamp moet hier weg,  

omdat ze van plan zijn huizen te bouwen. Het moet een grote stad worden, dus bouwen ze om te 

beginnen huizen en leggen ze wegen aan. Ons nieuwe kamp wordt ver buiten de stad geplaatst, 

hetgeen jammer is voor ons, maar wij hebben geen invloed op die beslissing. 

  

6 februari 

Het is nog steeds rustig, maar we willen vertrekken. We zijn te lang samen geweest, dus sommige 

jongens beginnen opstandig te worden. We zijn hier nu 10 maanden, wat gewoon te lang is. Het eten 

wordt steeds minder lekker, de jongens beginnen te klagen en de stemming is slecht. 

  

3 april 

We zijn er nog steeds en we hebben de moed verzameld om er het beste van te maken. Het eten wordt 

eindelijk ook beter! De dagelijkse dienst is slechts een paar verplichte werkzaamheden en de vrije tijd 

wordt in bed doorgebracht. Het is hier nog steeds stil. 

  

17 mei 

Nog steeds in Sorong, nog steeds stil. Er gaan geruchten dat we worden overgeplaatst. Sommige 

jongens kregen 14 dagen vrij en ik vraag me nog steeds af wanneer wij vrije dagen krijgen. Het zal 

waarschijnlijk snel zijn; Ik wacht geduldig af. De feesten zijn hier geweldig. Alles was oranje versierd 

en het wemelde van de soldaten. Ze hebben de hele nacht gefeest. Dat is verboden, maar ze hebben het 

toch gedaan. Het mag één keer per maand. Als het zover is, staat het plein vol met plekken waar je 

kunt gokken en kraampjes om spullen te kopen. Ze noemen het Pasar Malam. Er zijn een paar ruzies 

onder de jongens in ons kamp, omdat we allemaal gestrest raken. Op dit moment krijgen we allemaal 

weer onze inentingen. Dat was een jaar geleden. Ik vind dat heel vervelend , want ik moet er 10 ! 

  

23 mei 

We moeten hier veel meer doen, wat ik niet leuk vind. We zijn vandaag weer op patrouille geweest. 

We zijn naar een plaats geweest die Ramoe heet, ongeveer 6 kilometer hier vandaan. We namen de 

wegen op de heenweg, maar gingen op de terugweg door de jungle. Daar houd ik niet van, omdat de 

grond drassig en nat is. Het is heet en ik raak bezweet. Bij terugkomst gooide ik mijn spullen in de 

hoek en ging slapen. 

  

24 juli 

We zijn nog steeds in Sorong en er is niets veranderd. Ik heb de afgelopen dagen de omgeving  

verkend. Ik heb vriendelijke mensen ontmoet die ik eens in de 14 dagen bezoek. Ze zijn hier heel 

gastvrij, ze doen alles voor je. Ze hebben geen idee van de gevaren. Ze lachen altijd, maar praten 

nooit. We spelen vooral met hun kinderen die dat heerlijk vinden.  Maar ik bezoek ook mensen die 

gewoon niet kunnen stoppen met praten en veel vragen stellen. Ik ga bijna elke zondag bij hen eten. 

Dat is hartstikke leuk. Ze spreken Nederlands, dus dat maakt het makkelijker om te communiceren. 

  

8 augustus 

We hebben wat vrije tijd gehad en nu is het tijd om weer te gaan werken. We hadden een patrouille 

gepland die 14 dagen zou duren, maar die duurde slechts 2 dagen. De patrouille-eenheid bestaat uit 11 



soldaten, 6 van de KN en 5 van de KNIL. Volledig bewapend begonnen we onze patrouille om 05.45 

uur. We hadden onze 45 kilo spullen op onze rug en dat was erg zwaar. 's Avonds kwamen we aan bij 

een “kampong” en we zouden hier een gids krijgen voor de terugweg. We moesten onze eigen maaltijd 

koken en in de regen slapen. We hadden onze gids 's ochtends verwacht, maar hij kwam niet opdagen, 

dus besloot onze commandant om zonder gids te vertrekken. We moesten een kompas gebruiken om 

onze weg te vinden. We moesten onze vuile kleren van de vorige dag dragen, omdat we ze niet konden 

wassen. We moesten opschieten want morgen moeten we op onze bestemming zijn. De bergen zijn zo 

steil dat we daardoor  vertraging hebben opgelopen. We waren allemaal nat en stonken een uur in de 

wind. Er was nog geen 'kampong' te zien toen het buiten donker begon te worden, dus moesten we ons 

kamp opzetten. Dat was moeilijk, omdat we geen licht hadden. We sliepen in droge kleren en de 

volgende ochtend moesten we weer vieze, natte kleren aandoen. Het was 19.00 uur toen we allemaal 

in bed lagen en sliepen. Morgen moet ik om 05:00 uur opstaan om te eten. 

  

10 augustus 

Ik moest vroeg opstaan want vandaag moeten we op onze bestemming zijn. Het was hetzelfde liedje 

als gisteren: steile bergen en natte kleren. Het begon weer donker te worden en we zagen nog steeds 

geen “kampong”, dus we dachten dat we verdwaald waren en we hadden geen eten meer . We zetten 

ons kamp op en gingen met een kop koffie naar bed. We werden een beetje licht in het hoofd, omdat 

we niet hadden gegeten. We sliepen allemaal goed en 's ochtends gingen we weer lopen, terwijl we 

alleen wat water dronken. We hoopten dat we onze bestemming zouden vinden of in ieder geval 

mensen die ons de weg konden wijzen. Het was 13.00 uur toen we allemaal hongerig en uitgeput 

waren. Onze enige optie was om een dier te doden en planten te eten. We hadden geen idee welke 

planten we konden eten, maar gelukkig wisten de mannen van KNIL dat wel. Een dier vinden en 

doden was niet eenvoudig. We hebben uiteindelijk een vogel neergeschoten. Die we hebben 

geroosterd. Om 16.00 uur stonden we aan de rand van een rivier die 56 meter breed was. Toen we de 

kaart bekeken, zagen we dat we van ons pad waren afgedwaald en slechts halverwege waren. Dus 

opnieuw werden we gedwongen ons kamp op te zetten omdat het weer donker werd. 

  

De volgende ochtend gingen we weer op pad. We waren blij dat we een pad vonden waar je kon zien 

dat er mensen  niet lang voor ons hadden gelopen, dus volgden we hun voetsporen. Om 11.00 uur 

waren we weer bij de rivier en een KNIL-soldaat zag een holle boomstam. We dachten dat we gered 

waren! Het was echter slechts groot genoeg voor 2 man tegelijk. We gingen er gewoon mee aan de 

slag en om 16.00 uur waren we allemaal veilig aan de overkant. We hebben uiteindelijk een aantal 

mensen gevonden, maar ze waren allemaal naakt. We konden niet goed met ze communiceren, omdat 

ze niet echt praatten. Ze wezen ons de weg en om 17.00 uur kwamen we aan bij de baai, die we nog 

wel moesten oversteken in de stromende regen. We kregen eerst eten. Ik heb geen idee wat het was, 

maar ik heb het gegeten. We liepen al 5 dagen in onze vuile kleren, dus we stonken allemaal heel erg. 

We verlieten de baai die ongeveer 1,5 kilometer breed was. Het was pikdonker buiten. Het water was 

ruig en het regende. Ik was een beetje bang. Na 600 meter moesten we ons opsplitsen in verschillende 

boten, omdat het te gevaarlijk was. Dus ik zat in een boot met 2 Papoea's. De boot wiegde enorm en ik 

werd misselijk, dus ging ik op mijn buik liggen zodat ik het water kon horen. De windrichting 

veranderde en binnen een minuut voeren we een hele andere richting op. En alsof dat nog niet erg 

genoeg was, de boot zonk en we bevonden ons op open water. Met zijn drieën pakten we de boot en 

zwommen. Het duurde anderhalf uur voordat we de kust weer bereikten. We waren niet in de 

kampong waar we hadden moeten zijn, maar aan de kust, dicht bij het bos. Gelukkig hadden ze ons 

gezien en liepen ze al met lichtjes naar ons toe. Ze pakten snel alles bij elkaar, dus ik hoefde niets te 

dragen. 

  

17 augustus 

We gingen terug naar Ramboe. Gelukkig hadden we nu gidsen, dus het  zou niet zo moeilijk worden. 

We kregen wat droge rijst met suiker als voedsel. Het begon slecht, omdat het vrij vroeg op onze 

terugweg begon te regenen. Maar 's middags waren we de rivier al overgestoken en waren we op weg 

terug naar het kamp. We moesten wachten, anders zouden we te vroeg terug zijn. Maar we hadden 

geen eten meer, dus liepen we verder en waren we terug voor het avondeten! Wat waren we blij om 

terug in de beschaving te zijn. Op 20 augustus waren we terug in Sorong. We waren wat afgevallen, 



maar gelukkig waren we 3 dagen vrij en die hebben we goed besteed! Ik heb mijn vrienden weer 

kunnen bezoeken. 

  

15 september 

Ik moest weer 14 dagen patrouilleren op een eiland. Ik moest voor 22 man koken. We hebben daar een 

geweldige tijd gehad. Het was heel anders dan onze vorige patrouille die ik moeilijk kan vergeten. 

Deze begon te vervelen, omdat 14 dagen 5 weken werden. Na 5 weken keerden we terug. We 

verbleven hier 3 weken, omdat er een Japans luchthaven in de buurt is waar zich bommen bevonden. 

We verbleven 3 weken op een andere plek en ik was blij om te vertrekken, omdat slapen in een tent 

niet zo leuk is als het lijkt. 

  

5 december 

We kregen het bericht dat we Sorong zouden verlaten en naar Surabaya zouden worden overgeplaatst. 

Op 17 december moesten we aan boord. De avond voordat we vertrokken hadden we een 

afscheidsbijeenkomst. Deze ging echter niet door, omdat de boot op 16 december om 15.00 uur 

aankwam en we onmiddellijk aan boord moesten gaan. Anders hadden de nieuwe jongens geen 

slaapplaats. Ze waren hier nog maar een maand en hadden geen idee waar ze waren. Ze hadden veel 

meer spullen dan wij.  Wij kwamen hier met bijna niks. Op 17 december verlieten we de haven en 

waren op weg naar Monakwasie, omdat we naar Hollandia moesten vertrekken. We waren daar lang 

niet geweest. We hebben daar een paar mannen afgezet. De volgende dag kwamen we aan in Biak, 

waar we nog een jongen afzetten. Vanaf hier waren we op weg naar Hollandia. We hebben daar dag en 

nacht gelegen en de nodige lol gemaakt. We hebben Kota Baroe bezocht, een stad iets verder weg van 

de haven. In Kota Baroe waren ze druk in de weer alles op te zetten voor de kolonisten die zouden 

komen. Vanuit Hollandia gingen we terug naar Sorong, maar we konden het schip daar niet achterlaten 

en voeren vervolgens naar Ambon, dat nog  net zo leuk was als 2 jaar geleden. We kwamen daar aan 

voordat we op 27 december zouden vertrekken. We zijn hier maar een halve dag gebleven. 

Op oudejaarsavond waren we op Masakan. Hier verbleven we precies één week. Ik heb daar een 

geweldige tijd gehad, maar het was wel heel duur.  Vandaag zijn we naar Surabaya vertrokken. 

  

8 januari, 1950 

We kwamen aan in Surabaya. En dat was het. We moesten allemaal uit elkaar gaan. We hadden 

gehoopt  als groep bij elkaar te blijven, maar we werden verdeeld over verschillende legeronderdelen. 

Het was daar eigenlijk niet slecht, want ik werd aangesteld als hoornblazer. Dat heb ik ongeveer 

anderhalve maand gedaan toen ik door de Militaire Politie werd vervangen. 

  

18 februari 

Dit verschilt veel van de militaire dienst die ik vroeger deed. Je moet door de straten lopen, de 

soldaten in de gaten houden. Controleren of ze de regels niet overtreden of rondlopen in foute buurten. 

Er komt meer bij kijken dan je zou denken, maar ik geniet er wel van. Dit was mijn overzicht van 18 

februari. Tot 28 februari ! 

  
  

 


