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In dit Herinneringsboek schrijven vijf veteranen over hun ervaringen en belevenissen tijdens hun 
dienstjaren als dienstplichtige militairen in Ned. Indië. Zij behoorden tot de tweede lichting 1948 en 
maakten deel uit van het Bataljon 425 Infanterie, van 1948 tot 1950, merendeels afkomstig uit 
noordelijke provincies van ons land. 
                                                                                                             
Aankomst op het eiland Sabang                                                                              
Eindelijk weer vaste grond onder de voeten. Waar we wel moesten wennen aan het linksrijdende 
verkeer.  Hiervoor kregen de chauffeurs nog een korte opleiding voor het links rijden. Kort daarop 
kwam de betaalmeester vanuit Djokja om ons het maandgeld uit te keren. Van hem hoorden we dat er 
van een ander bataljon reeds een soldaat was gesneuveld. Na een drieweekse opleiding vertrok ons 
bataljon naar Djokja.  Eén van de eerste nachten werden we behoorlijk onder vuur genomen. Maar 
geleidelijk werden de nachten rustiger en veiliger. Dagelijks moesten wij patrouille lopen. Daarbij 
werden we beschermd door de infanterie, bewapend met mitrailleurs en mortieren en de chauffeurs 
moesten dagelijks konvooi rijden naar Djokja. Op een dag werd onze patrouille overvallen door een 
grote bende waardoor wij ons moesten ingraven bij de kampong Bodeh. Met versterking uit Djokja 
wisten we met zware wapens de vijand te verdrijven. Helaas is onze Postcommandant daar 
gesneuveld. Na dit bizarre gevecht waren enkele soldaten niet meer in staat om hun diensten uit te 
voeren. Zij werden naar Djokja gebracht om daar tot rust te komen.    
    
Een onwaarschijnlijk verhaal?                                                                                       
Door heel dit drama moest ik uit noodzaak als chauffeur samen met de kok en de hospik ook 
wachtlopen. Voor mij was dit de eerste keer wachtlopen in de tropen. Vanuit een beveiligde bunker 
moest een brug worden bewaakt over de kali. Samen met een brenschutter moest ik op wacht. Zelf had 
ik, zoals alle chauffeurs als wapen een stengun. Mijn kameraad de brenschutter had het die dag bij 
gevechten al zwaar te verduren gehad en was heel gespannen. Na een tijdje vroeg hij mij; ‘Wat is dat 
daar?’.  Met moeite zagen we in het donker een menselijke gedaante. Het leek of één arm omhoog was 
gestrekt. Misschien om een handgranaat naar ons te gooien? “Schieten “zei ik en de brenschutter 
morrelde wat aan zijn bren maar kon van schrik geen schot lossen. In een flits pakte ik mijn sten en 
sloop ik langs de rand van de kali naar voren, en ja daar staat die figuur met gestrekte arm met iets in 
de hand. Het bleef stil en door te weinig ervaring met een sten durf ik niet te schieten. Heel voorzichtig 
benaderde ik de gedaante van achteren en duwde hem met de sten in de rug richting de bunker en 
eenmaal binnen ging er bij de kameraden een lachend gejoel op. In die verlichte ruimte zag ik dat de 
gedaante niet een man was maar een vrouw met in de opgeheven hand een parasol. De spanning viel 
meteen van mij af. De wachtcommandant verwisselde de brenschutter die op was van de zenuwen 
voor een ander. Het lijkt een onwaarschijnlijk verhaal dat er in de nacht zomaar een inlandse vrouw 
naar een wachtpost komt met een opgeheven parasol in haar hand, maar het gebeurde kort daarop in 
Djokja , met dezelfde vrouw en ze zijn haar met moeite weer kwijt geworden. 
  
Huiszoeking in Djokja                                                                                                            
Bij een huiszoeking voor de opsporing van pemuda’s deden wij onze eerste ervaring in een verdachte 
woonwijk in die plaats. De hele wijk werd omsingeld om de hutten te doorzoeken naar verdachte 
personen en hun wapens. De luitenant gaf ons nog enige instructies, een paar man vóór en achter het 
huis. Na enkele woningen voelden wij ons hierbij niet prettig, er overviel ons een zekere beklemming, 
maar ja het was toch een opdracht en bevel. Bij een volgende huiszoeking stormden we naar binnen en 
in die kamer stond een vrouw met twee kleine kinderen met in hun ogen blikken van doodsangst. Die 
bange moeder met haar twee kleintjes…….”Mijn God dit mag toch niet”. Ik riep de jongens bij 
mekaar en zei tegen de luitenant: “Wij kunnen onmogelijk hier verder mee doorgaan.”  Hij toonde zijn 
begrip hiervoor. 
  
  
 



Over een gevangengenomen patrouille                      
In de buurt van een kampong dicht bij Bandoegan was een complete patrouille gevangengenomen. 
Waarbij ook soldaat Hendrik Winters uit Ommen was betrokken. Vanuit Ambawara werd een konvooi 
samengesteld. Zij vertrokken in de richting van Bandoegan en kregen de order om daar ter plekke te 
blijven wachten of de gevangenen terugkwamen. Gelukkig was dat wel zo, alle manschappen kwamen 
behouden weer bij ons, maar wel zonder hun schoenen en sokken. Die moesten ze afstaan aan de 
vijandelijke patrouille. Wij waren natuurlijk heel opgelucht dat iedereen heelhuids was teruggekeerd. 
  
Grappen met de kok van ons bataljon                                                                          
Onze kok ging samen met de hospik en de chauffeur geregeld naar de pasar (markt) voor de 
bevoorrading van groente en andere etenswaren en levensmiddelen voor de maaltijden. Hij vond dat 
wij te weinig verse groente kregen toebedeeld. De kok was één van mijn kamergenoten. Elke morgen 
om tien uur liet hij ons een mok koffie brengen. Bij vergis dronk een keer koffie uit de mok van hem. 
En wat bleek, die koffie was heel lekker want er zat meer suiker in dan de koffie die ik altijd kreeg. 
Wanneer ik de kans kreeg dan dronk ik altijd zijn mok leeg. Dat lukte een tijdje totdat hij op een 
morgen verontwaardigd de kamer in kwam stormen en riep “Wie drinkt hier steeds mijn koffie op. Dat 
moet afgelopen zijn”. Ik zei: akkoord, maar dan wel allemaal even veel suiker erin als in jouw mok. 
Na wat gemopper van hem en tegenspraak van ons ging hij hiermee akkoord en iederéén was tevreden. 
Toen we een keer op de pasar en daarna bij de bakkerij onze inkopen hadden gedaan met ook een 
grote mand met broden die we in de laadbak plaatsten, greep er plotseling een lange kerel twee broden 
uit de mand er ging er vandoor. Maar de kok rende hem achterna en wist in ieder geval toch weer één 
brood te bemachtigen. Ondertussen probeerden bij de stop andere graaiers ons te beroven. Maar met 
de dreigende stenguns in onze handen dropen ze zonder buit toch af.  
  
Ontspanning in onze vrije tijd                                                                                     
Wanneer de omstandig heden gunstig waren en ook tijdens onze vrije tijden was er gelukkig ook de 
mogelijkheid en de tijd voor sport met o.a. voetbal. Iedere post had wel een sportveld voor volleybal, 
honkbal, er werden zelfs voetbalcompetities gespeeld. In de kantine werden films getoond of traden er 
gezelschappen op voor toneeluitvoeringen. Ook op de heenreis en thuisreis waren er ook op de boot 
gelegenheid voor ontspanning, maar ook voor de liefhebbers voor studie of bijscholing waren er 
kansen.  
  
Voorbereiding en maatregelingen voor de thuisreis 
Op 16 december 1949, enkele weken voor de Soevereiniteitsoverdracht verliet de Staf van ons bataljon 
Ambarawa en vertrok naar Salatiga. Maar de taak van de buitenposten bleef aanvankelijk nog 
nagenoeg ongewijzigd. Maar in april 1950 vertrok ook onze Compagnie naar de haven van Semarang 
Eigenlijk begon toen het wachten op onze repatriëring, maar daar waren wij als betrekkelijk jong 
bataljon nog niet aan toe. Ons bataljon 425, samen met bataljon 426 waren de enige Nederlandse 
eenheden die toen nog rond Semarang bivakkeerden. De mannen verlangden naar huis, op enkelen na 
die rechtstreeks naar Australië emigreerden. Het wachten op ons troepenschip duurde lang maar 
daarvoor bezochte wij de Erebegraafplaats waar honderden kameraden hun laatste rustplaats vonden. 
Dit was een heel bewogen moment nu wij hen hier moeten achterlaten en wij weer huiswaarts mogen 
gaan.         
      
Op 14 september 1950 werden wij ingescheept, nu op een Amerikaans schip de Generaal C.C. Ballou. 
Eerst was er een wat vreemde beklemming aan boord. Enerzijds knaagde het afscheid van mensen en 
dingen die ons reeds vertrouwd waren geworden, anderzijds ook de blijheid en het verlangen naar de 
ontmoetingen met de zo dierbare familie en vrinden en vriendinnen. Het was een veel soberder reis op 
dit schip met Amerikaanse maaltijden. Wel films aan boord en dam-schaak en bridge competities. 
  
Holland ons vaderland in zicht                                                                                    
Op zaterdagmorgen 7 oktober voer ons schip de Nieuwe Waterweg in. Bij Vlaardingen en Schiedam 
stonden familieleden en vrienden langs de kade om ons een hartelijk welkom toe te roepen. Eenmaal 
aangemeerd volgde er nog een welkom toespraak.  Daarna gingen we van boord en in de havenloods 
ontvingen we een bedrag van 50 gulden te bestemmen voor de aankoop van nieuwe kleding. Wij 



stapten in de bussen op weg naar huis. Voor velen was dit bijna een zegetocht in een feestelijke 
stemming met in veel steden, dorpen en buurtschappen een welkomstboog voor het ouderlijk huis. 
Dankbaar en met ontroerende begroetingen omhelsde men elkaar. De thuiskomst werd daarna 
feestelijk met het gezin, familie, buren en vrienden gevierd, waarbij de vele cadeautjes niet werden 
vergeten.  
 
Briefwisselingen voor onze Indiëgangers 
Tijdens hun dienstjaren in de tropen zijn er heel wat brieven over en weer geschreven. 
  
Ik herinner mij nog dat wij van tijd tot tijd geregeld een brief verstuurden aan onze beide naaste 
buurjongens Derk Jan Heuver en Jan Frederik Huisjes, die ze dan ook weer beantwoorden aan ons 
waarbij ze duidelijk lieten merken hoezeer ze deze correspondentie en steun waarderen. Bij hun 
thuiskomst zorgden de buren voor een prachtig versierde feestelijke ereboog.  
“’t Giet oew goet bi’j al wa’j doet.” 
Deze voor veel burgers van Ommen zo bekende spreuk heeft alles te maken met de Indiëgangers.  
Hierover las ik een duidelijke weergave in een oud nummer van "De Darde Klokke" van de jarenlange 
bekende schrijver in dit blad Dieks Makkinga als volgt:                                                               
            
“Het wordt tijd om deze Ommer groet eens onder ogen te zien en de juiste toedracht vast te leggen. Na 
de bevrijding van de Duitse bezetting—11april 1945- kwam de “bevrijding” van Nederlands-Indië, (na 
de capitulatie van de Japanse overheersing) aan de orde. De Nederlandse regering stuurde een grote 
troepenmacht militairen naar Ned. Indië om daar weer orde en gezag te herstellen. Daar waren ook een 
beduidend aantal jonge mannen uit de burgers van Ommen bij. Het Ned. Rode Kruis heeft zich in die 
jaren 1945-1950 bijzonder ingespannen o.a. voor het welzijn van onze jongens daar. Op meerdere 
plaatsen, ook in Ommen ontplooiden de plaatselijke afdelingen speciale acties. Dat leidde ertoe dat de 
burgerij van Ommen een complete kadi-wagen ter beschikking stelde voor militaire dienstbetoning. 
Toen deze wagen gereed was om uit te zenden, wilde men er een speciaal opschrift op plaatsen om te 
laten zien hoe wij hier in Ommen met hen meeleefden. Het was de heer Gerard Veurink, ambtenaar bij 
de Gemeente Ommen die toen deze spreuk bedacht: “’t Giet oew goet bi’j al wa’j doet.” 
Met als onderschrift: “’t Volk van Ommen” als een warme groet uit Ommen. Sinds die jaren is deze 
spreuk bij uitstek “de Ommer groet” gebleven.              
                                                                                                                
Aldus deze weergave uit 1978. Een Kadi wagen is een soort rijdende kantine met daarin een voorraad 
aan allerlei artikelen voor o.a. sigaretten, - scheer- en verzorgingsmiddelen, versnapering etc. Ik 
herinner mij nog heel goed dat deze prachtige Kadi wagen door Ommen en de buurtschappen 
voorbijreed om te bezichtigen. Men poseerde dan even bij het ouderlijkhuis van de Indiëgangers, waar 
ouders of andere familieleden een schriftelijke groet of iets anders konden meegeven zoals foto’s of 
sigaretten of iets anders van thuis.                         
Dat dit zeer werd gewaardeerd door de uitgezonden soldaten blijkt wel uit de vele vermelde reacties in 
het vierde nummer van De Darde Klokke in 1978, met 20 spontane kort samengevatte hartelijke 
berichtjes van de jongens uit Indië.            
Deze treft u elders in dit blad aan.  
  
 


