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Nummer 196

75 jaar bevrijding Nederlands-Indië
Op 15 augustus 1945 is de officiële internationale datum van het einde van de Tweede
Wereldoorlog. 15 augustus is ook de dag dat we alle slachtoffers van de Japanse bezetting
van Nederlands-lndië en de directe gevolgen daarvan herdenken. Tussen 1945 tot 1949
werden tienduizenden dienstplichtige Nederlandse soldaten (en vrijwilligers) naar Tndië'
- het huidige Indonesië - gestuurd om daar 'orde en vrede' te brengen. Ruim zesduizend
mannen zijn helaas nooit van hun missie teruggekomen. Zij sneuvelden, verongelukten of
overleden aan ziektes.

In dit nummer leest u verschillende verhalen van mannen uit de gemeente Ommen, die in
dienst van Nederland in het verre, onbekende "Indië" verplicht of vrijwillig hun leven en
jonge jaren in de waagschaal stelden. Sommige verhalen zijn uit eerste hand, anderen uit
overlevering aan (klein)kinderen. Voor zover ons bekend zijn er 132 mannen uit de ge
meente Ommen uitgezonden geweest.

Indië, de Gordel van Smaragd
Indië was feitelijk pas op 15 augustus 1945 vrij. Dat was de dag van de Japanse capitula
tie. Twee dagen na de capitulatie riep Soekamo de onafhankelijkheid uitriep van Indone
sië, wat in Nederland toen nog
steeds Nederlands-lndië werd genoemd. Na de capitulatie van Japan waren de Japanse
troepen nog steeds aanwezig in "Indië". De Indonesiërs echter waren er niet van gediend
om de Nederlanders zo maar de macht terug te geven. De Engelsen hadden genoeg aan
hun eigen Verenigd Koninkrijk en vonden het schijnbaar allemaal wel goed.
In die periode zaten er nog veel Nederlandse vrouwen en kinderen in de vroegere Japanse
kampen opgesloten. Er was geen of onvoldoende bescherming voor hen, zodat opstande
lingen uitzonderlijk veel geweld tegen hen hebben gebruikt. Er zijn daarbij vele onschul
dige doden gevallen aan Nederlandse kant. In 1946 had Nederland al een aantal militairen
naar "Indië" gestuurd met als doel de Nederlandse bevolking te beschermen, maar ook om
de Nederlandse belangen (olie, rubber, specerijen, etc.) te herstellen. Hoewel de meest
belangrijke naties de onafhankelijkheid van Indonesië steunden, erkende Nederland die
niet.

Er werd wel overlegd met Soekamo en ook werd er een akkoord (Akkoord van
Lingadjatti) gesloten. Zoals verwacht mag worden hielden beide partijen zich niet aan de
afspraken. Aangezien een oorlog formeel een geschil tussen twee staten is, noemde de
Nederlandse regering de oorlog die zij is begonnen een politionele actie.

De kopij voor nummer 197 verschijnt in de eerste helft van december 2020. Wij ont
vangen uw kopij graag uiterlijk op 1 december 2020.

De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in het
klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Bmgstraat. In het Rampjaar 1672 is een van
deze klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop
van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De
soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware kope
ren klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam - van wat nu Burggraven
wordt genoemd - en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf
het ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de 'derde klok' weer symbolisch
geluid met de naam "De Darde Klokke", de naam dus van dit tijdschrift geschreven in
Ommer dialect.

Omslag: op deze foto vijf inwoners van Ommen, voor vertrek naar het voormalige Ne
derlands-lndië. V.l.n.r. staand Wiechert Stegeman, Hendrik Bosch ("van Dieks van de
bode"), Gerrit Jan Jans ("Beltie"), zittend Gerrit Pots ("Gait van de Potse") en Herman
Weelink ("Harman van Derk van 't Schot").

De verhalen in dit nummer zijn verzameld door Alex Schuurman en Dieks Horsman,
waarvoor onze bijzonder dank en waardering.
Rink Lantinga heeft zelf zijn verhaal aangeleverd. De rest van de verhalen is aangedragen
door kinderen en kleinkinderen. Helaas hebben niet alle foto's de kwaliteit die we tegen
woordig verwachten.
Op site OudOmmen.nl (Ned.-lndiëJ worden alle informatie en foto's - die we hier niet
konden plaatsen - toegankelijk gemaakt.



Opmerking vooraf:
Gedurende zijn diensttijd
in Indië heeft Rink alle
brieven, die ik naar huis
stuurde, genummerd.
Hierdoor kon het thuis-

fi'ont nagaan, of er niet
één ontbrak. Op zijn
verzoek hebben ze alle

brieven bewaard, zodat
hij ze later nog eens kon
nalezen. Wat een voor

uitziende blik, want wat
heeft hij nu veel plezier
van dit archief. Veel din
gen was hij vergeten en
die komen nu weer bo

ven.

Rink Lantinga
29-8-1926

43e Genie Park Cie

Op 23 januari 1949 moest ik mij - ter vervulling van de militaire dienstplicht - melden in
de Du Moulinkazeme in Soesterberg. Ik werd ingedeeld bij de Genie als chauffeur
seiner.

Het was wel even wennen aan de militai

re regels. De eerste 6 weken kregen we
een primaire opleiding d.w.z. strenge dis
cipline en de hele dag bezig. Bij alles wat
je deed moest je in de houding staan en
groeten.
We lagen met tien man op een kamer en
sliepen op een bed met strozak, die we
eerst zelf moesten vullen.

's Morgens om 6 uur opstaan, wassen,
bed opmaken, de dekens volgens streng
voorschrift opvouwen en dan om 7 uur
appèl. Daarna in het gelid naar de eetzaal.
Na het eten, dat goed was, terug naar de kamer en daarna exercitie of iets anders. Je had
bijna geen tijd voor jezelf, je werd continue bezig gehouden. Het soldij bedroeg f 1,00
per dag. Na de primaire opleiding werd dat verhoogd tot f 1,25 per dag. Dat waren nog
eens bedragen.

Na de primaire opleiding van 6 weken werd ik op eigen verzoek overgeplaatst naar de
chauffeurs. Dit trok mij meer aan. De hele dag in een radiowagen achter een seinsleutel
leek mij wel heel erg saai.
Medio maart verhuisden we van Soesterberg naar de Willem 1 kazerne te 's Hertogen
bosch, om hier de chauffeursopleiding te volgen. Na afloop hiervan het militair rijbewijs
gehaald.
Ter voorbereiding van het rijden in bergachtig terrein moesten we op oefening naar Wal-
ferdange in Luxemburg.

Ik had echter pech, daar ik in een vrij week-end thuis mijn pink brak tijdens het rijden op
de Lanz Bulldog. Het topje bungelde er losjes aan.
Dus met de trein naar het ziekenhuis in Zwolle. Hier werd mijn pink en arm gedeeltelijk
in het gips gezet. Mijn kamergenoten moesten me overal mee helpen. Ik was compleet
afhankelijk. Met één hand begin je weinig.
Dit hield in, dat ik niet mee kon naar Luxemburg, maar alleen op de kamer blijven kon
ook niet. Ik heb toen de kapitein gevraagd, of ik zolang naar huis mocht. Hij vond dit
prima, mits de dokter geen bezwaar had. Deze had wel bezwaar, maar dat vertelde ik niet
aan de kapitein. Dus 14 dagen naar huis.
Terug in de kazerne moest ik meteen bij de kapitein komen. Die was woedend en terecht,
dat ik hem had bedrogen. Ik kreeg toen 10 dagen verzwaard arrest. Dat betekende, dat ik
na diensttijd in de cel moest, d.w.z. van 18 uur tot de andere morgen 6 uur en in de week
einden. Daar zat ik dan tussen 4 muren. Weer een ervaring rijker. Leuk is anders.

Eind augustus ging ik met een andere groep alsnog op oefening naar Walferdange in
Luxemburg. Dit ter voorbereiding van het rijden in bergachtig terrein i.v.m. de aanstaan
de uitzending naar Ned. Indië (thans Indonesië).

Enkele weken voor het vertrek naar Indië zijn we verhuisd naar de Lunetten-kazerne in
Vught.

Op woensdag 28 september 1949 vertrokken we per trein naar Rotterdam om te worden
ingescheept. We kwamen voor de middag al aan op de Wilhelmina pier.
Het m.s. Volendam lag hier op ons te wachten, omringd door 10-tallen bootjes met fami
lie en kennissen om ons uit te zwaaien.

Eindelijk om 17.30 uur werd het vertreksein gegeven, werden de trossen losgegooid en
gingen wij het onbekende en onbestemde tegemoet.
Het begin van een -wat na terugkomst- een leuke vakantie in een tropisch land op staats
kosten bleek te zijn.
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Brief no. 1

Woensdag 28-9-'49
Om 17.30 uur vertrokken we met het s.s. Vo-

lendam vanaf de Wilhelminakade in Rotter

dam

Brieven 2,3 en 4
Gibraltar gepasseerd.

Donderdag 13-10-'49
Aankomst in Aden.

Vrijdag 21-10-'49
Neptunusfeest aan boord gevierd i.v.m. bet
passeren van de evenaar.

Zondag 23-10-'49
Aankomst op bet eiland Saba. Na ruim 3 weken eindelijk weer vaste grond onder de voe
ten! Hier mochten we van boord om te passagieren. Een grote tros bananen gekocht en
opgegeten Om 17.00 uur weer vertrokken. Even buiten de kust begon bet schip te deinen.
Bijna iedereen was zeeziek. Ik ook. De al opgegeten bananen via de railing aan de vissen
gevoerd. Wat was ik ziek! Dit werd mede veroorzaakt door de opkomende pokken (na
injectie).

Dinsdag 25-10-'49
Om 17.00 uur aankomst bij Padang. Een aantal van de militairen werd bier ontscheept en
met sloepen naar de wal gebracht.
5  Vrijdag 28-10-'49
Aankomst om 13.30 uur in Tandjong Priok. Hier moesten we overstappen op bet m.s."
van Oudsboom". Een schip van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij zonder passa
giers-accommodatie. Wat was bet op de "Volendam" dan een luxe.

Zondag 30-10-'49
Aankomst in Semarang na 2 dagen varen. Wegens de geringe diepgang van de haven van
Semarang werden we per sleepboot met een bok erachter naar de wal gebracht. Hier ston
den 3-tonners gereed om ons naar een kazerne in de wijk Djatingaleb op de berg
"Gombel" te brengen.
Hier kwamen we met 90 man op één zaal te liggen. Eindelijk hadden we een kastje om de
spullen uit de plunjezak in op te bergen.
Er was nog meer luxe. Per 8 man hadden we een baboe, die elke dag de was voor ons ver
zorgde (inclusief strijken). Tevens waren er voor de gehele kamer 5 djongos (jongens), die
allerlei klusjes voor ons deden zoals: de zaal schoonhouden, thee balen, schoenen poetsen,
afwassen, enz. enz.
7/9 Geen bijzonderheden.
10 Dinsdag 15-ll-'49
Om 7 uur vertrokken per trein naar Buitenzorg voor bet volgen van een cbauffeursoplei-
ding t.b.v. bet militair rijbewijs. Aankomst in Batavia om 18 uur. Hier overnacht.

Woensdag 16-ll-'49
Doorgereisd naar de rijschool in Buitenzorg. Hier werd ons medegedeeld, dat er op de
huidige opleiding voor 8 man geen plaats meer was.
11 Besloten werd om de 8 man, die al een burger rijbewijs hadden temg te sturen naar
Semarang.

Zaterdag 19-ll-'49
Om 19 uur waren we weer temg in Semarang.
12 Maandag 21-11-'49
Vandaag werden we ingedeeld als hulpchauffeur bij ons toekomstig wagenpark. Ik mocht
de hele dag op een Beep (dit is een grote broer van de jeep) rijden.

Dinsdag 22-ll-'49 zijn we op de rijschool gestart met de opleiding voor het rijbe
wijs.

Vrijdag 25-11'49 zijn we verhuisd van de kazerne in Djatingaleb naar de Genieka-
zeme in de Herenstraat in Semarang.

Maandag 28-ll-'49 hebben we een radio op de kamer gekregen. Een enorme voor
uitgang.
15/16 Geen bijzonderheden.

Vrijdag 9-12-'49 heb ik rijbewijs A en B gehaald. Vanaf nu mag ik rijden op alle
voertuigen op 4 wielen, van jeeps tot en met diepladers. Meegereden met een oudere
chauffeur naar Kadjen, dat ligt 120 km van Semarang en 20 km van Pekalongan.

Zaterdag 17-12-'49 op wacht gestaan bij een bmg even buiten Semarang. Hier
moesten we alle auto's controleren op wapens en munitie.

Maandag 19-12-'49 een 3-tonner overgenomen van de jongens, die naar huis gaan.
Vanaf nu heb ik dus een eigen auto. De hele dag (van 7-19 uur) busdienst gereden.

Dinsdag 20-12'49 voetballers gereden en 's avonds patrouille door de stad.



Zaterdag 24-12-'49 kregen we een kerstdiner en na het diner een kerstpakket. Het
mijne was beschikbaar gesteld door de Graan Elevator Mij, Parklaan 8 in Rotterdam.
Een paar dagen naar een suikerfabriek in Tjipiring geweest. Hier moesten mensen van ons
stalen platen losbranden met snijbranders.

Zaterdag 31-12-'49 (oudejaarsavond) De hele avond naar radio Holland geluisterd.
Om 23 uur kwam de sergeant van de week en deed de radio uit. Normaal moet het om 23
uur rustig zijn. We maakten zelf voor deze dag een uitzondering, deden de radio weer aan
en barricadeerden de deur. De dienstklopper kwam echter terug en gelastte ons om de deur
open te maken. Na een poosje hebben we dit gedaan, doch naar zijn zin te laat. Hij zou dit
als het niet opvolgen van een dienstbevel melden bij de kapitein.

Zondag l-l-'50 Dit deed hij inderdaad de volgende dag. (Nieuwjaarsdag)
De kapitein (een prima vent) kon helaas niet anders dan aan deze nukken gehoor geven.
Om 16.30 uur werden we met zijn allen -onder gewapende geleide- in een vrachtwagen
afgevoerd naar de nor. Het leek wel, of we boeven waren, maar voorschrift is voorschrift.
Wegens gebrek aan celmimte voor 12 man tegelijk, werden we ondergebracht in twee 6-
persoons kamers.

Donderdag 5-l-'40 kreeg ik post. De brieven waren door de krijgsraad openge
maakt, voorzien van het stempel "krijgsraad te velde " en daarna doorgezonden aan de
geadresseerde. We waren dus toch wel echte boeven.
Bij goed weer moesten we elke dag werken. Dit werk bestond uit het maaien van gazons
met een stok met een blikje er onderaan. Dit schoot niet op, maar we amuseerden ons best
en werden heerlijk bruin.
Dagelijks werden een paar jongens verhoord om uit te vinden, wie de deur had gebarrica
deerd.

Vrijdag 6-l-'50 ben ik als laatste door de kapitein verhoord. Er was echter geen
dader. De verhoren gingen daama naar de auditeur-militair.
Nog steeds in de bak. We hoorden in de wandelgangen, dat iedereen het prachtig vond, dat
we zo solidair waren, zelfs de kapitein!

Zaterdag 14-l-'50 werden we 's morgens om 7 uur opgehaald en hoorden toen van
de kapitein, dat we vrij werden gelaten zonder straf, dus 12 dagen voor niets gezeten.
We kregen desgevraagd geen schadevergoeding, daar voorarrest geen straf is.
Het werd geen krijgsraad, daar gevreesd werd voor de strepen van dat loeder van een ser
geant. Jammer, want we hadden hem graag een degradatie gegund.
's Middags meteen busdienst gereden van 16.00 - 23.30 uur.

Zondag 15-l-'50 Met een jeep wezen toeren naar de berg Gombel en wat foto's
gemaakt.

Dinsdag 17-l-'50 Toevallig een Ommenaar gesproken n.1. Arie van Dorland Hij
woont in de Wolfskuilstraat en ik ken hem goed. Hij was toevallig in onze kazeme.

Donderdag 19-l-'50 Vertrokken met mijn auto en een 10-tons Mack naar Batavia
om de chauffeurs van de rijschool weer op te halen en tevens een grote waterpomp. Aan
komst in Bandoeng om 19.00 uur. Overnacht bij de 43e Brigade Veld Cie, onze oude ma
ten, waarmee we gelijktijdig in de Dumoulin-kazeme in Soesterberg zijn opgekomen. Ve
le bekenden gezien.

Vrijdag 20-l-'50 Om 10.00 uur vertrokken naar Batavia via de Poentjak. Een
prachtige reis door bergen, dalen en sawa's. Daar word je stil van, zo mooi. We zijn tevens
via Tjikampek gereden om een bezoek te brengen aan Arie Mudde (mijn slapie uit Hol
land) Om 16.00 uur arriveerden we in Batavia.
We overnachtten in Tjilitan, een paar kilometer buiten Batavia. Hier is ook een militair
vliegveld, waarop veel groot grondverzetmaterieel werkte. Ik heb nog even op een D8
bulldozer gereden.
29 Dinsdag 24-l-'50 Vertrokken naar Buitenzorg. Jammer, want we hadden net toe
stemming gekregen om een paar uur mee te vliegen in een militaire kist.

Woensdag 25-l-'50 Gestart richting Bandoeng. Na een half uur begaf mijn koppe
lingsplaat de geest. De Mack (onze andere auto) heeft me toen met behulp van een trek-
stang 6 uur lang gesleept tot Bandoeng. Weer via de Poentjak. Ik heb er nu aanmerkelijk
minder van genoten dan op de heenreis. Dit was zeer vermoeiend, wantje ziet niets zo
kort achter je voorganger.

Donderdag 26-l-'50 De gerepareerde auto weer opgehaald. Na een kort ritje bleek
de koppeling te slippen.

Vrijdag 27-l-'50 Weer naar de garage. Na vernieuwing van de koppelingsplaat
bleek tijdens een proeffitje, dat nu de remmen niet goed werkten.

Zaterdag 28-l-'50 Weer naar de garage. Nu om de remvoeringen te vernieuwen.
Om 12.00 uur vertrokken naar Semarang. Aankomst om 24.00 uur. Wel een reis met hin
demissen, maar een geweldige ervaring rijker.
30 Ontbreekt, (foute nummering)



31 Maandag 30-l-'50 Vertrokken naar Slawi. Dit ligt 180 km vanaf Semarang. Spul
len gelost en doorgereden naar Tegal om te slapen.

Woensdag l-2-'50 Teruggereden naar Semarang. Aankomst om 15.00 uur.
32 Donderdag 2-2-'50 Gesprek gehad met vaandrig van Kessel. Hij stelde mij voor
om op het M.T.(Militair Transport) bureau te komen werken. Gezien mijn vooropleiding
was ik daar de enige kandidaat voor. Ik voelde er niets voor en kreeg een dag bedenktijd.

Zaterdag 4-2-'50 Een tweede gesprek met van Kessel. Weer geweigerd, ook na de
belofte, dat ik bevorderd zou worden. Uiteindelijk toch ja gezegd om dwang te voorko-
men.

33 Maandag 6-2'50 Begonnen in mijn nieuwe functie op het M.T.-bureau. Mijn werk
bestond uit:

De planning van alle transporten, het uitschrijven van rij opdrachten, de uitgifte van brand
stof, oliën en vetten en de registratie van voertuigen.
Mijn nieuwe dagelijkse baas was sergeant Oosterveer. De beste sergeant, die we hadden.
Dat had slechter gekund.

Donderdag 9-2-'50 kreeg ik voorraadcontrole.
Er bleek 900 liter benzine over te zijn. Ik kreeg te horen, dat dit niets gaf en dit zelfs wel
eens gemakkelijk kon zijn. Mijn nieuwe functie gaf mij in zekere zin enige macht. Ook
officieren hebben wel eens een rijopdracht nodig voor een niet dienstreis. Ik ook en ik ben
de enige, die ze mag uitschrijven!
34 Zondag 12-2-'50 Een busrit gemaakt om voetballers te vervoeren naar Salatiga
V.V..

35 Heb het nog steeds erg naar mijn zin op het M.T.- bureau en ben achteraf blij, dat ik
toen toch ja heb gezegd. Af en toe ga ik b.v. voor de lol toeren met een dieplader of een 10
-tons Mack.

36 De verhouding met vaandrig van Kessel gaat achteruit, hij begint te vitten.
Vrijdag 3-3-'50 meegereden met de Mack naar Tjomal (140 km) om een aggregaat

te halen. Op de heenreis gereden.
Maandag 6-3-'50 De jongens van de 2e Park Cie. (die wij aflossen) naar de trein

gebracht. Die gaan weer naar het vader
land.

Woensdag 8-3-'50 De kapitein
vertelde me, dat ik m.i.v. 1 maart was
bevorderd tot

soldaat Ie klas. Een hele vooruitgang!
Zaterdag 18-3'50 was ik inge

deeld als wachtcommandant. Ik liep
met een grote revolver aan mijn koppel
en wist niet eens hoe zo'n ding werkt.
Dagelijks ben ik aan het oefenen op de
motor om het motorrijbewijs te halen.
Dankzij de bevordering is mijn soldij
met f 10,00 per maand gestegen!

Maandag 27-3-'50 met een trailer naar Ungaran geweest.
Donderdag 30-3-'50 ben ik met een in te rijden Jeep naar Arie van Dorland ge

weest. Hij ligt 40 km van Semarang.
Vrijdag 31-3-'50 ben ik geslaagd voor het motorrijbewijs.

Als M.T.-bureau-man heb ik de beschikking over een Harley Davidson motor, voorzien
van voetkoppeling en handschakeling. Dat wordt vanaf nu dolle pret.
Geen bijzonderheden. Weinig werk, dus veel weg op de motor. Van de luitenant kreeg ik
al op mijn donder, omdat ik meer weg was dan op het bureau zat. Hij had wel gelijk. Maar
ja, niets te doen hebben en dan een motor horen, die buiten staat te hinniken.
44 Woensdag 19-4-'50 heb ik de beide Macks, die een transformator naar Ambarawa
moesten brengen, begeleid met de motor . Dagelijks zijn we bezig met het inleveren van
spullen i.v.m. het per 1 mei geplande vertrek naar Batavia.
45 Verzoek aan het thuisfront om Hollands geld op te sturen, daar het hier het viervou
dige opbrengt. Het geplande vertrek naar Batavia op 10 mei gaat niet door i.v.m. een pok
kenepidemie aldaar.

Donderdag 4-5-'50 Met de Power-Wagon + motorrijders naar Ambarawa geweest
om het afscheid van generaal Mollinger luister bij te zetten.

Zondag 7-5-'50 hebben we met 4 man in een jeep een toertocht gemaakt naar Sala
tiga. Na terugkomst meteen in bed gekropen met griep en diarree. Maandag en dinsdag op
de ziekenzaal gelegen.

Dinsdag 16-5-'50 Wachtcommandant geweest in onze goedang (opslagplaats). Hier
zijn veel spullen opgeslagen, die nogal diefstal gevoelig zijn.



De stemming in Semarang wordt er niet beter op. De T.N.I. (Tentara National Indonesia
= het Indonesische leger) wil zich met de Hollanders bemoeien en terecht pikken die dat
niet.

Donderdag 25-5-'50 Met de motor gevallen bij het naar binnen rijden van de ka
zerne. Noch de motor, noch zijn berijder had schade.

Vrijdag 26-5-'50 Een bijzondere dag. We hebben al onze spullen overgedragen
aan de T.N.I. We hebben nu 2 Power-Wagons in bruikleen gekregen (van de vijand). Eén
hiervan is voor mij. Dan kan ik tenminste nog eens rijden. We gaan vaak uit eten, want
we hebben geld genoeg. Dat hebben we overgehouden aan de overdracht van onze spul
len. Chinezen kunnen alles gebruiken.

Dinsdag 6-6-'50 werd me medegedeeld, dat ik was overgeplaatst naar de Placo, dit
is de militaire busdienst. Ik was hier niet erg blij mee, maar na enige gesprekken met ka
pitein en de luitenant hoefde het ineens niet meer. Maar toen was een collega de klos en
dat wilde ik niet, dus toen toch maar ja gezegd.

Dinsdag 13-6-'50 Naar Salatiga geweest om een kapotte auto met jongens te ver
vangen. Tijdens een regenbui in de bermsloot gegleden. Geen schrammetje opgelopen en
weer op eigen kracht uit de sloot gekomen. Momenteel beschik ik over een tweepersoons
bed + matras en een bureau + bureaustoel + bureaulamp. Ik heb deze spullen gekregen
van één van onze voorgangers. Wat een weelde! Veel jongens van onze compagnie wor
den uitgeleend aan andere onderdelen. Dit komt, omdat we het laatst zijn gekomen en dus
ook als laatste weggaan.

Zaterdag l-7-'50 kreeg ik een waarschuwing van de M.P. wegens te hard rijden in
de stad. We reden met zijn drieën en trachten elkaar te passeren met een snelheid van ca.
75 km per uur. Er wordt de laatste tijd steeds meer gestolen door rampokkers. Op een
keer zette ik mijn auto in de werkplaats en toen ik een half uur later terugkwam om het
werkboek te halen, was het zeil er al afgestolen. Meestal betreft het auto's, jeeps enz.
Het is soms net wildwest. Ons leven bestaat op het ogenblik vnl. uit wachtlopen, bus
dienst rijden of kalme dienst. Er wordt steeds meer gestolen door de T.N.I. Dat gaat
meestal gepaard met dreigen met automatische vuurwapens. In één week 15 jeeps. We
vinden het allemaal best, want we willen naar huis en laten ons niet doodschieten, zeker
niet voor een jeep, die ze toch krijgen.

Vrijdag 14-7-'50 hebben we 500 Ambonezen met vrouwen en kinderen, die uit
Medan kwamen, vanaf de haven gehaald en naar het doorgangskamp gebracht.
56 Erg veel wachtlopen b.v.:4 man bij onze kazerne, 7 man bij de M.P., 13 man bij
een boot met benzine en 24 man bij een doorgangskamp.
57 Donderdag 20-7-'50 zijn de 7 chauffeurs van de Placo-busdienst verhuisd naar de
kazerne in Djatingaleh (hier zijn we vorig jaar ook begonnen). Arie van Dorland ligt hier
ook en nog een jongen uit Den Ham. De rest van de compagnie is verhuisd naar drie wo
ningen hier in de buurt. We rijden bijna alleen nog Ambonezen. Deze komen uit Medan
en gaan per boot naar Batavia. Daar zit het propvol en moeten ze doorreizen naar Sema
rang. Hier zit het ook vol. Daarna weer naar Batavia en daama naar Holland. Wat een
heisa.

Op het ogenblik veel rijwerk. Vooral Ambonezen, die komen 's morgens om vier uur per
trein uit Surabaya enz. We brengen ze dan naar een doorgangskamp in Salatiga of Sema
rang. Regelmatig brengen we ook mensen naar het station, die naar Holland gaan.

Vrijdag 28-7-'50 heeft Soekamo de stad Semarang met een bezoek vereerd.
Zaterdag 29-7-'50 hebben we onze kist met souvenirs ingeleverd. Voor alle men

sen van onze compagnie was door onze timmerwerkplaats een Djatihouten kist gemaakt.
Service van onze kapitein. Hulde voor deze man.
59 Tijdens de busdienst met Ambonezenvervoer hebben we vaak gedonder. Die lui
zijn knap gefrustreerd en zijn dan op ruzie uit. Weer een waarschuwing gehad van de
M.P. wegens te hard rijden.
60 Zaterdag 12-8-'50 De hele dag zat Semarang zonder stroom. Dit komt wel vaker
voor.

61 Maandag 14-8'50 Busdienst gehad. Vandaag bestond die uit het rijden met
schoolkinderen.

Woensdag 23-8-'50 Er kwam een boot met 2500 Ambonezen aan met bagage. Ge
lukkig had ik geen dienst.

Donderdag 24-8-'50 Vandaag moeten we met een beperkt aantal wagens 700 Am
bonezen naar Salatiga brengen.
62 Vrijdag 25-8-'50 Mijn auto gaf ineens de geest. Ik ben toen met een paar maats
maar een biertje gaan drinken (3 flessen van 0,8 liter) Op weg naar de kazerne ontmoette
ik een andere collega, die me uitnodigde om bij hem op de kamer nog een borreltje te
drinken. We hebben toen met zijn drieën een liter jenever opgedronken. Ik werd stom
dronken! Wat was ik ziek. Dat duurde tot de volgende avond. Dat was eens, maar nooit
weer.



Zaterdag 26-8-'50 Mijn verjaardag met een paar kamergenoten in gepaste vreugde
doorgebracht.
63 Vrijdag l-9-'50 Naar de haven om Ambonezen uit Baiik Papan op te halen en naar
een doorgangskamp te brengen

Zondag 3-9-'50 Vandaag zijn er 5 jeeps + 4 Power Wagons + 1 drietonner door de
T.N.I. gestolen, vaak met geweld. Het wordt tijd, dat we weggaan.

Zaterdag 9-9-'50 Een fuif gehad ter gelegenheid van het afscheid van het 425e Ba
taljon Infanterie.

Zaterdag 9-9-'50 met drie auto's naar Salatiga geweest. We hebben toen een snel
heidswedstrijd gedaan. De afstand van 46 km legden we af in een half uur. De terugweg
met 3 ton vracht duurde iets langer n.1. 40 minuten. De M.P. wordt met de dag soepeler.
Die willen ook naar huis.

Zondag 17-9'50 had ik een aanrijding met een jeep. De jeep passeerde 2 voorlig
gers, doch had mij niet gezien en reed frontaal tegen mijn auto. De weg was glad, mijn
remmen en stuur werkten niet meer, omdat er een remleiding stuk was en de wielen onder
een hoek van 45 graden stonden. Op de rand van een kali kwam ik tot stilstand. Geluk
gehad. De jeep was total-loss. In mijn hus zaten 35 mensen, die het er gelukkig allemaal
goed van hebben afgebracht net als de mensen uit de jeep.
66 Vrijdag 22-9-'50 Vandaag hebben we onze bussen ingeleverd. Dit was tevens het
einde van mijn loopbaan als buschauffeur.

Zaterdag 23-9-'50 zijn we "terug verhuisd" naar onze compagnie. Zaterdag en
zondag hebben we veel afscheid gevierd.

Woensdag 27-9-'50 werden de trossen losgemaakt en vertrokken we wederom met
de "van Oudshoom", maar nu richting Tandjong Priok. We hebhen toen met enige heim
wee afscheid genomen van de goede plaats Semarang, waar we toch een bijzonder aange
name tijd hebben doorgebracht.

Donderdag 28-9-'50 kwamen we aan in Tandjong Priok. Met auto's werden we
naar Tandjong-Oost gebracht Dit ligt een eind buiten de bewoonde wereld (Batavia), mid
den in de kampong. Ons onderkomen bestond uit bamboe hutten. De vloer was van lava.
's Avonds kregen we een "tropisch regenbuitje" en stond er 10 cm water in de "kamer".
Bij elke stap, die we verzetten hing de hele wereld aan je schoenen.

Vrijdag 29-9-'50 Op bezoek geweest bij Arie Mudde in kamp Tjililitan II. Dat is in
de buurt.

Donderdag 5-10-'50 Vandaag het geweer en 2 tropenpakken ingeleverd.
Vrijdag 6-10-'50 kregen we een medische inspectie + een pokkenprik.
Zaterdag 7-10-'50 moesten we Europesche kleding uitzoeken. Het was een hele

toer om passende broeken te vinden. Dit is uiteindelijk toch gelukt.
Zaterdag 14-10-'50 zijn we verhuisd

naar kamp Makassar, dit is ook een door
gangskamp voor repatriërende militairen. We
moesten zelfs de laatste dag nog verhuizen,
omdat het kamp Tjililitan II moest worden
overgedragen aan de T.N.I.

Zondag 15-10-'50 kwam het verlossen
de bericht, dat we morgen, dus maandag 16
oktober, aan boord gaan van het m.s. "Nelly".
Dit is een Amerikaans Eiberty-vrachtschip, dat |
is omgebouwd tot troepentransportschip.

Miaandag 16-10-'50 gingen we einde
lijk aan boord en vertrokken om 20.00 uur uit
Tandjong-Priok met het m.s. Nelly. Een Ame
rikaans Libertyschip.

Vrijdag 10-ll-'50 kwamen we -na 26
dagen en 8500 zeemijlen varen- aan in Rotter
dam en werden om 15.30 uur ontscheept. Ein
delijk weer vaste grond onder de voeten.
De bus naar huis vertrok om 16.30 uur. Hier

kwam ik aan om 21.30 uur. Wat een bijzonde
re gewaarwording om weer thuis in Junne te
zijn!
De pachters van het landgoed "Junne" hadden
voor de huisdeur een ereboog gemaakt. Ge
weldig! Tevens stond er een nieuwe fiets te
glimmen!



Na een poosje heb ik de hele buurtschap "Junne" uitgenodigd voor een hapje en een
drankje. Wegens plaatsgebrek in ons eigen huis, heeft dit plaatsgevonden in de boerderij
van de familie A. Schoenmaker (boerderij Hermink)

Hare majesteit (onze werkgever) behaagde het om ons eerst 4 weken verlof te geven. We
konden dan weer aan het normale leven proberen te wennen. Hiennee heb ik totaal geen
moeite gehad.
In 1982 hebben 3 van onze dienstkameraden zitting genomen in een commissie om een
reünie voor te bereiden.

23 april 1983
Na 32 jaar, nadat we de dienst hadden verlaten, hadden we onze eerste reünie in de Prinses
Margriet kazerne in Wezep.
Dat was een zeer bijzondere happening. De twintigers van toen waren nu allemaal vijfti
gers geworden. Soms kende je ze niet meer terug. Groter gegroeid, bril dragend, grijs haar
of kalend. Het waren gewoon oudere kerels geworden.
Van de 105 militairen van onze compagnie bleken er inmiddels maar 75 meer in leven te
zijn. Dat verwacht men niet op die leeftijd.
Door overlijden en gezondheidsproblemen van de commissieleden vonden er na 2002
geen reünies meer plaats.
In 2008 heb ik samen met een collega de reünie-draad weer opgepakt.
We hebben in 2008, 2009, 2010 en 2011 weer een reünie georganiseerd.
Door overlijden, ziekte, ouder-
domsverschijnselen e.d. werd het
aantal deelnemers steeds kleiner,
zodat we besloten om in 2011 de

laatste reünie te houden.

14-09-2011

De laatste reünie. Deze hebben

we gehouden in de Du Moulin
kazerne in Soesterberg. In deze
kazerne waren we in 1949 opge
komen. Het was nostalgie om
hier ook te eindigen. Het was een
geslaagde dag, waarop zeer veel
oude koeien uit de sloot zijn ge-

5e van links is Rink Lantinga

Cor Jansen
25 02-1925

Zover het is na te gaan zat Cor bij het 3e Bataljon Garderegi
ment Prinses Irene van de 7 december divisie

Hij is vertrokken op 16-10-1946 met de "Volendam". Aangeko
men in Batavië in Indië op 12-11-I946.
Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting
'45. Na aankomst te Batavia werd het bataljon toegevoegd aan
het OVW-bataljon 1-4 RJ dat gelegerd was in de sector tussen
Poentjak en Tjiawi ter beveiliging van de konvooiweg Batavia-
Bandoeng. Nadat het bataljon in januari 1947 was ingewerkt
eindigde de samenwerking met 1 -4 RI en kwam het op eigen
benen te staan.

Tijdens de Ie politionele actie, op 21 juli 1947, trok het batal
jon naar Tjibadak en de elektriciteitscentrale bij Oebroeg. Bin
nen de gestelde tijd waren alle doelen bereikt. Op 16 september
nam het bataljon deel aan een grote actie ten zuiden van
Soekaboemi naar Soekanegara.
Twee compagnieën bleven hierna gelegerd in Kiarakoneng ter
beveiliging van de weg naar de zuidkust.
In november werd deze zware post overgedragen aan een ander bataljon. Eind november
werd het bataljon gelegerd in het regentschap Buitenzorg. In dit vak dat grensde aan
Bantam, dat deel was van de Republiek, was een voortdurende waakzaamheid geboden
om infiltraties tegen te gaan die, ondanks het in januari ondertekende "Renville" akkoord,
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bleven doorgaan. Op 11 november 1948 werd het bataljon gelegerd ten oosten van Batavia
rond Bekassi en Krawang. Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam het ba
taljon niet actief deel. Ook in het gebied Bekassi/Krawang werden vele patrouilles gelo
pen en acties gevoerd maar in juli 1949 was het in het gehele vak rustig. Het bataljon zou
tot aan de repatriëring op 24 november 1949 in dit gebied gelegerd blijven.
Het m.s. "Zuiderkruis" meerde op 21 december, vlak voor Kerst, in Rotterdam aan.
Zo heeft ook Cor als dienstplichtig militair jaren van zijn jeugd opgeofferd en helaas ook
velen moeten achterlaten op het ereveld Menteng Pulu.

Evert Jan van der Heide
25-11-1925

Evert moest naar Indië omdat hij dienstplichtig
was, als vrijwilliger zou hij niet gegaan zijn.
Ook hij heeft er nooit veel over gesproken. Het
zat hem dwars, hij zat ermee en kon er blijkbaar
moeilijk over vertellen. Het hele Indië gebeuren
heeft hem wel voor het leven getekend alhoewel
hij het grootste deel van zijn verblijf daar in de
schoenmakerij heeft gewerkt. Hij is met de boot
de Sibajak vertrokken op 29 november 1946.
Onderweg op de Middellandse zee hebben ze
heftige stormen meegemaakt. Het schip maakte
eens een slagzij van 45 graden. Diverse jongens
zijn toen al gesneuveld. Op weg naar de "Oost" met links Evert Jan van

der Heide en rechts Gerrit Pots.

Op een avond ging Evert Jan even een sigaretje roken buiten in de kampong met zijn col
lega. Tijdens de wandeling een harde knal en z'n collega valt dood neer. Bleek dat er een
'sniper' (sluipschutter) in de boom zat. Geen slachtofferhulp of wat dan ook, je redt je
maar. Maar je moet wel verder. Er vond heel veel briefwisseling plaats tussen Evert Jan en
de familie in Ommen en ook met zijn meisje Henny Lubbers van de Beerzerhaar. 3 jaar
verkering zonder elkaar ook maar 1 keer te zien. Deze brieven waren ongeveer een maand
onderweg en was de enige manier van onderling contact. Het meest positieve aan het ver
blijf daar was de prachtige natuur, maar dat is helaas niet te zien op de vele zwart wit fo
to's die er nog zijn..

Evert Jan leerde zijn kinderen in het Maleis te tellen. Satu, dua, tiga, ampat, lima, enam,
tujuh, delapan, sambian, sepuluh.
Evert Jan was daar samen met Gait Pots (Ordonnans), Wiecher Stegeman (AAT-
Chauffeur), Jan Lubbers (AAT-er en de latere zwager van Van der Heide) Hendrik Jan
Jans (Beltie).
Opgekomen in Tilburg en later eind 1946 uitgezonden naar Indië om een onmogelijke
opdracht uit te voeren. Hij is op 6 december 1949 weer terug gekomen met de Johan van
Oldebameveldt met alleen maar frustraties die hem zijn hele leven in de weg hebben geze
ten omdat vanaf het begin al duidelijk was dat er niets te winnen viel.

En dan kom je terug in Nederland. Je wordt bij huis afgezet en je redt je maar.
dus letterlijk helemaal niets voor 'onze jongens'
geregeld door de overheid.
Je ziet maar dat je je redt en zo niet; jammer
dan, dan heb je niets, dus ook geen inkomen.
Daarvoor ben je dan, na 5 jaar oorlog in Neder
land, verplicht 3 jaar van huis geweest in een
oorlog die nooit te winnen was, waar meer dan
6.000 Nederlandse militairen zijn omgekomen
en meer dan 10.0000 Molukkers en Chinezen

en wat de overheid toen ook al drommels goed
wist. Als klap op de vuurpijl werd hij daarna
ook nog verplicht om een aantal jaren bij de BB
(Bescherming Bevolking) te dienen. Zin of geen
zin. In 1958 werd

de noodwachtplicht ingevoerd. Mannen
die buitengewoon dienstplichtig waren, werden
verplicht noodwachter bij de BB.

Er was



Willem Slotman
25-9-1925

Willem woonde aan de Balkerweg, vroeger was zijn
adres; Emsland U 10.

Hij is geboren op 25 september 1925, dus hij was bij de
eerste lichting die naar Nederlands-lndië ging.

Hij werd ingedeeld bij de geneeskundige troepen. Hij
kreeg eerst een primaire militaire opleiding daarna
volgde een specialistische opleiding. Velen kregen die
opleiding in ziekenhuizen om daar getraind te worden
tot ziekenverzorger, gewondenverzorger, gewonden
drager, hulp in de polikliniek en hygiënist. Van Willem is niet bekend gewor
den wat hij precies heeft gedaan.

J.H. van der Bent
4-3-1927

oud adres Emsland U 19, later Balkerweg 42.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van
de lichting '47 en moesten opkomen in Assen.
Het werd een onderdeel van de "Drietand" divisie.
Via Batavia kwam het bataljon aan te Makassar op
13 dec. 1947 Hier werd het bataljon voorlopig on
dergebracht in het Lajangkamp. Na korte tijd werden
de compagnieën dan wel pelotons samengevoegd
met de verschillende eenheden van het KNIL en o.a.

gelegerd te Pare, Watampone en Palopo. Samen met
het KNIL werden er vele (meerdaagse) patrouilles
gelopen.

m

i-In juni 1948 werd een deel van het bataljon inge
scheept met als bestemming Padang. Tijdens de reis
veranderde het reisdoel echter tot Batavia. Daar aangekomen werden de troe
pen vastgehouden en ingezet voor wachtdiensten in Batavia. Op 10 augustus
werd ook het op Zuid-Celebes achtergebleven deel van het bataljon naar Bata
via overgebracht. Deze groep verbleef maar kort te Batavia en zette de reis
door naar Padang waar het op 20 augustus debarkeerde (van boord ging). De
eerste groep die nog immer wachtdiensten vervulde in Batavia arriveerde uit
eindelijk op 26 september te Padang. Hier nam het bataljon posten in te Inda-
roeng, Goenoeng Sarik en Ladang Padi.

Tijdens de 2e politionele actie werd de compagnie vanaf 21 december 1948
overgebracht naar het pas bezette Padang Pandjang.
Na de 2e politionele actie was het gehele gebied van Pariaman tot Painan in
handen van het bataljon. In dit uitgestrekte gebied dat nog volledig gezuiverd
moest worden was de bevoorrading een grote bron van zorg. Vele posten moes
ten dan ook over zee of door de lucht bevoorraad worden. Op 9 en 15 december
1949 werd het bataljon overgebracht naar Java en gelegerd in het kampement te
Madjalengka. Vanaf 4 februari 1950 werd het bataljon, in afwachting van de
repatriëring gelegerd te Poentjak.
Op 7 april 1950 vertrok Van der Bent met de " Dundalk Bay" naar Rotterdam,
waar ze in mei aankwamen.
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Brieven uit Indië
29-11-1947

In ons vorig nummer hebben wij de oorsprong vastgelegd van wat als Ommen groet bij
uitstek wordt beschouwd n.I. „ 't Giet oew goed, bij al waj doet".
Door de goede en gewaardeerde zorg van het echtpaar Wim Kosters-Meyerink uit de
Wethouder Paarhuisstraat kunnen we U nu een aantal brieven uit Indonesië mededelen
die in 1947 bij het Niwin-Comité te Ommen binnenkwamen.
Zoals we in ons vorig nummer al hebben vermeld stond deze groet op de Kadi-wagen die
de Burgerij van Ommen in 1947 naar het toenmalige Ned. Indië zond.
De brieven zijn ontleend aan het „ Nieuws Blad voor Salland" d.d. 29 November 1947.

BRIEVEN VAN ONZE JONGENS UIT INDIE

Soldaat G.J. Holtvluwer uit het Stegerveld schrijft: Met genoegen heb ik de brief met de
foto van de kantinewagens ontvangen. Ik hoop dat ik die cantinewagen in werkelijkheid
eens een keer te zien krijg.

Sergeant G.J. Kruger uit Lemelerveld: Dezer dagen ontving ik de prachtfoto van de Om-
mer Cantinewagen, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik zag een bekend Lemelervelds plek
je grond met bekende gezichten, waaronder zelfs heel goede bekenden.
Hij eindigt met de volgende dichtregels: Volk van Ommen, luster goed, Bi'j al wa'j doet, 't
Giet OW goed.

Sergeant M. Steen van de Hardenbergerweg schrijft: Dat is in één woord gezegd: een
pracht verrassing, een foto van de Ommer cantinewagen en Ommer mensen. De foto heb
ik lang, zelfs zeer lang bekeken, en ja, ze zitten er nog tussen hoor, de bekende gezichten
van vroeger. (M. Steen is reeds meer dan 9 jaar in Indië).

Soldaat J. Ravenhorst uit Beerzerveld schrijft onder meer: De foto is heel mooi gewor
den en er staan heel wat bekenden van mij op; dat is leuk om die nog eens weer te zien.
Hierbij stuur ik een foto van mezelf voor jullie archief.

Soldaat E. Poelarends uit Lemele schrijft: Gelukkig heb ik het ziekenhuis weer verlaten,
en hoop gauw weer bij de troep ingedeeld te worden. De verwondingen waren gelukkig
niet van ernstige aard. De foto van de cantinewagen voor de kerk te Lemele, ontvangen.
Hierbij een foto van mij voor uw archief.

Sergeant Hage van der Boon van de Zwolseweg: De pakjes sigaretten ontvangen. Het
pakje had op geen beter tijdstip kunnen arriveren; 'k had van morgen mijn laatste pukkie
shag in een papiertje gerold. Ook namens mijn slaapjes hartelijk dank, want als er iets is,
smullen of roken we er allemaal van mee.

Dit artikel is afkomstig
uit De Darde Klokke

nr. 29, het laatste

nummer van 1978.

Soldaat J. Kodden uit Varsen: Het boek heb ik heden mogen ontvangen. Het lijkt me
interessant te zijn. Ik zal er aangename uren mee doorbrengen. Mijn hartelijke dank voor
de blijken van medeleven van de Ommer bevolking.

Soldaat L. Stam* uit Stegerveld schrijft: Als volkomen verrassing mocht Ik uw brief met
als inhoud de foto van de cantinewagen en 't luchtpostpapier in goede conditie ontvangen.
Een foto van mezelf heb ik nog niet, maar u kunt eropaan, deze komt zo gauw mogelijk.

Soldaat J.B. Snijder uit Ommerveld
schrijft: Met grote vreugde ontving ik
uw brief en tevens de foto van onze

Ommer cantinewagen. Het was me
een groot genoegen iets uit mijn ge
meente te horen. Ik had het niet ver

wacht, daar ik al twee jaar van huis
ben. (Dat niet eerder wat gestuurd is,
is niet

de schuld van het NIWIN-comité,
maar van de familie, die 't adres te laat
had opgegeven. - NIWIN - C). Mijn
hartelijke groeten voor de gehele ge-

Het geschenk van "Het
Volk van Ommen "



meente Ommen. Een foto van mij sluit ik hierbij in.

Soldaat G. Pots uit de Schurinkstraat: Vorige week heb ik de gestuurde sigaretten ontvan
gen, na een omzwerving van 3 maanden. Eerst waren ze bij mijn oude adres geweest in
Batavia en eindelijk kwamen ze hier. Ze waren prima en mijn hartelijke dank ervoor, en
tot een spoedig weerzien in Ommen en op de brugge.

Verpleegster C.J. Verhage uit Lemelerveld schrijft: Ik mocht van uw comité het boek
werk „Lawine" ontvangen. Het was wel heel fijn voor mij, die hier in deze verre landen
mijn werk mag verrichten, als blijk van medeleven een waardevol geschenk te ontvangen
van de bewoners van de plaats van waaruit ik nu al ij jaar geleden vertrok. Met dankbaar
heid denk ik aan al deze goede zorgen. Ik weet dat wij Ommenaren niet worden vergeten
door onze plaatsgenoten, ook al zijn we ver weg, en dat is fijn.

Soldaat J. Hollak van de Ommerdennen: Hartelijk dank voor de ontvangen foto met can-
tinewagen. Ik hoop de wagen eens te ontmoeten, want iedere Ommer jongen gaat daarna
tuurlijk trots op. Hierbij ingesloten een foto van mezelf.

Soldaat J.E. Boshuizen uit Lemelerveld schrijft: Vanmorgen de brief met foto van de
cantinewagen ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het is hier oppassen en uitkij
ken, waar je loopt of waar je gaat, want het zit hiér vol mieren en ander ongedierte, maar
dat mag hem niet hinderen, als we maar weer gezond en wel in Ommen terug mogen ko
men. Mijn hartelijke groeten aan alle bekenden.

Soldaat KI. Winters uit Emsland: Tot mijn niet geringe blijdschap ontving ik gisteren
een brief met foto van de cantinewagen, een paar dagen geleden ontving ik eveneens een
aangetekende brief inhoudende twee pakjes sigaretten. Mijn hartelijke dank voor deze
blijken van medeleven.

Sergeant Majoor der Mariniers L Dragt van de Hardenbergerweg schrijft: Heden kwam
ik in het bezit van het door u, namens alle ingezetenen van Ommen gezonden geschenk
t.w. 't prachtig verzorgde „Winteravondboek". Zonder twijfel zal dit boek mij vele ogen
blikken van goede en aangename ontspanning bezorgen. De bijzonder treffende oorkonde
heeft op mij een diepe indruk gemaakt. De bestudering van deze oorkonde verplaatste
mijn geest gedurende een niet korte tijd in het Overijsselse land en wel speciaal in de rust
en het bijzondere schone van Ommens omgeving. Het is me niet mogelijk mijn gevoelens
van verbondenheid aan Ommen en dank jegens alle Ommenaren, onder woorden te bren
gen. Moge echter dit schrijven u van het een en ander verzekeren.

In meerdere brieven wordt erg leuk „gemopperd" over de beperking van het brievenver-
keer. Zoals onze lezers weten lag het in de bedoeling dat de soldaten in Indië 20 postbla-
den per maand toegewezen zouden krijgen die ze vrij van port konden versturen, de ove
rige moesten „beport" worden. Dit is gelukkig nu weer opgeheven en iedere soldaat kan
nu onbeperkt postbladen „portvrij" verzenden. Voor andere brieven dan postbladen dient
echter „port" betaald te worden.

Soldaat F.J. Dogger van de Varsener-
straat: Uw brief en de photo van de can
tinewagen ontvangen, waarvoor mijn
hartelijke dank. Ik heb direct maar een
foto van mezelf laten maken en zend u

deze hierbij toe. Het is hier snikheet, ik
zou wel eens graag weer een poosje bij
jullie willen zitten, daar zal het tenmin
ste wel weer lekker fris zijn. De gehele
gemeente Ommen de hartelijke groeten.

Soldaat H. van der Veen uit Beerzer-

veld schrijft o.m.: Die mooie foto van de
cantinewagen ontvangen. Al die bekende
gezichten uit Beerzerveld doen je weer
aan je geboortegrond denken. Mijn har
telijke dank. Ik sluit nu maar, maar blijf
met mijn gedachten bij de Ommenaren.
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Herman Kat
25-12-1929

Dit is het verhaal van Hermannus Kat 434e bataljon infanterie een
reis naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

We vertrokken met het troepenschip "De Volendam" vanuit de ha
ven van Rotterdam op 28 september 1949 met aan boord ongeveer
2000 man.

Via het Noordzeekanaal door het nauw van Galais langs Engeland,
Frankrijk, door de Golf van Biskaje, door de straat van Gibraltar,
hier waren veel soldaten zeeziek geworden door de bewegingen van
het schip! Verder naar de Middellandse-zee, je vaart dicht langs
Kreta en vervolgens op weg naar het Suez kanaal en de havenplaats
Port-Saïd

Hier was een tijdelijke stop ingelast voor bevoorrading van voedsel en brandstof.
We vaarden verder door het Suezkanaal waar zeer langzaam gevaren moest worden van
wege tegemoet varende schepen, dat varen ging vaak in konvooi (via-via) versa. Lang
zaamaan varen was verplicht anders konden de oevers schade oplopen.

In Port Saïd moesten er 2 soldaten van boord gehaald worden omdat ze in Nederland ge
weigerd hadden zich te laten inenten tegen de pokken. Ze gingen met een vliegtuig terug
naar Nederland waar ze de rest van hun diensttijd moesten uitdienen.
Toen het eind van het Suezkanaal in zicht was kwamen we in de Rode zee (we hadden
inmiddels tropen uniformen aangetrokken dat was echt wel nodig hoor) het was zeer
warm 40 graden of meer, dit werd nog verergerd doordat de wind die over de woestijn
kwam vanuit Soedan en Egypte.
Vanuit de Rode zee naar Jemen, in de havenplaats Aden moesten er opnieuw diverse goe
deren ingeladen worden. Verder ging het door de golf van Aden naar de Indische oceaan
"zo onmetelijk groot" datje dagenlang niets dan water zag, een enkele maal datje een
ander schip met soldaten tegenkwam die de dienst erop hadden zitten in Indië

We varen verder langs Sri Lanka (heette vroeger Ceylon) op weg naar Sumatra, het eerste
contact was de noordpunt het eiland: Poelo-Weh, waar we van boord mochten om te pas
sagieren. (het schip moest bijladen) dit kwam ons erg goed uit eindelijk weer meer vrij
heid. We hebben direct pinda's en bananen gekocht en ander oosters fruit (lekker hoor!)
De reis werd voortgezet naar Padang (havenplaats) waar alle soldaten ontscheept werden
en direct doorreisden naar de zogenaamde buitenposten (platteland of bergland)

Ik diende bij de staf compagnie, dat wil zeggen: hier zitten allerlei beroepen in: radiolui,
bruggenbouwers, scherpschutters, inlichtingendiensten enz. ik was chauffeur en kon in de
kazerne in de stad blijven dus trof ik het zo slecht nog niet!
In die tijd was er al sprake van dat Indonesië zelfstandig wilde worden. Na ongeveer 3
maanden kwam er een legerorder af van de opperbevelhebber dat ons Bataljon ca. 1000
man doorgezonden moest worden naar wat toen nog Nederlands Nieuw-Guinea heette.
Dus weer alles in een schip met alle materiaal dit schip was genaamd "de Theelens" we
varen door de straat van Soend (tussen Sumatra en Java) zie kaart.
Dit was niet zo'n prettige verhuizing, het eten was soms slecht te noemen. We zaten als
haringen in een ton, zo dicht op elkaar, we woonden en sliepen aan dek op veldbedden en
hangmatten dat gaf soms weieens wrijvingen dat kun je je wel voorstellen...
We varen door de Javazee naar Sulawezi (Celebes) naar de havenplaats Ujung-Padang
waar weer diverse dingen werden ingeladen. We varen verder langs Ambon en Halmahe-
ra, het grootste eiland van de Molukken

Na een lange tijd bereiken we de Vogelkop van Nieuw-Guinea waar langs de kust op 4
verschillende plaatsen gestopt werd om iedere keer een compagnie soldaten te lossen.
Ik ben doorgevaren met de stafcompagnie naar Hollandia (Jayapura) waar ik ruim 9 maan
den dienst heb gedaan. Met de bewoners, de Papoea, hadden we goede contacten, het wa
ren hele vriendelijke mensen. Deze kustbewoners waren goed beschaafd, ook al omdat
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hiervoor ons al Amerikaanse soldaten gelegerd waren die het eiland hadden gezuiverd van
Japanse soldaten.

Ben ook wel met een groep wat meer het binnenland in geweest, hier waren de mensen
wat ruwer, ze lopen allemaal op blote voeten en halfnaakt.
De mannen konden allemaal zeer goed schieten met pijl en boog, niemand van hun had
een fiets of een auto het ging allemaal te voet of met een prauw, dat is een uitgeholde
boomstam die gemaakt werd met stenen bijlen, heel primitief dus, maar ze konden er goed
mee overweg.

Ze gingen met deze bootjes vissen en op bezoek bij andere stamleden.
Zoals ik al schreef zaten wij in Hollandia in 2 groepen, ik zat in de groep die ongeveer 900
meter hoog in de bergen zat in het kampement Ifar.
Ik moest elke dag dienstdoen als chauffeur op een lichte vrachtwagen of zwaarder of soms
ook wel met een jeep. Toen we daar eenmaal waren dachten we dat we goed auto konden
rijden, we hadden een opleiding gehad in Arnhem en in Limburg die maanden heeft ge
duurd. Maar eenmaal in Nieuw-Guinea begon het pas...er waren geen wegen zoals hier,
ze bestonden met steenslag, rode leemachtige grond, deze wegen waren in de oorlog tegen
de japanners door het Amerikaanse leger aangelegd (1942-1945)
Ze kronkelden overal langs, soms steil omhoog, dan weer omlaag langs diepe ravijnen.
Je moest constant goed op letten en het eiste veel van je en kostte veel zweetdruppels.
Het is ook een keer misgegaan toen raakte ik in een slip en er was geen houden meer aan,
ik kieperde zijwaarts naar beneden, 4 keer over de kop, over rotsblokken en boomstam
men. . .maar het liep gelukkig goed af, en toen ik beneden was stond de auto op alle 4 de
wielen en ik zat op de passagiersstoel...! Mijn uniform aan flarden en een behoorlijke
hoofdpijn..!

Gelukkig kwam er snel hulp opdagen, ik moest in de ambulance naar het ziekenhuis, of ik
al zei "ik mankeer verder niks" dat hielp niets en er volgde een algemeen onderzoek, maar
de heren dokters konden gelukkig niets vinden, dus het liep goed af.
De auto werd uit het ravijn getakeld maar was total loss en werd afgeschreven.
Verder werd van het ongeval proces-verbaal opgemaakt door de militaire politie.
Maar de andere dag moest ik van de commandant direct weer dienst doen in een andere
auto (dat doen ze altijd om de schok op te vangen).

Na ruim 9 maanden op Nieuw-Guinea gingen we weer per schip naar Java de havenplaats
Soerabaja , daar heb ik een mooie tijd gehad ook als chauffeur, je had daar veel meer ple
zier (moderne stad). Toen ook hier na verloop van tijd de dienst erop zat gingen we per
schip naar Batavia wat nu Djakarta heet, een miljoenenstad!
Na enige maanden gingen we naar huis, we voeren met de ms Nelly. Na een maand varen
stapten we zondag 18 maart 1951 van boord en werden per bussen naar huis vervoerd, het
was een emotioneel weerzien, dat wel.

Dit was in grote lijnen een kort verslag van mijn reis naar de "Gordel van smaragd" zoals
die ook wel genoemd werd.

Ik zou het niet graag hebben gemist!

Hendrik Jan Veurink
18-2-1925

Hij woonde in Arriërveld, naast (de maagies van) De Lange.
Veurink vertrok in 1946 als dienstplichtig soldaat, na een oplei
ding in Vught op 1 okt. met de "Sloterdijk" naar West-Java en
kwam op 29 nov. 1949 met de "Volendam" in Rotterdam terug.
Ook Hendrik Jan vertelde nauwelijks over zijn verblijf in Neder-
lands-lndië.

Hij werd ingedeeld bij het derde Bataljon 10e Regiment Infante
rie. Meestal genoemd als: 3-10 Rl.
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Het bataljon bestond uit dienstplichtigen van de lichting '45 en was een van de zes bewa
kingsbataljons "7 December". Deze bataljons werden ondanks de korte opleiding en lichte
bewapening, ook ingezet als 'gewone' infanterie-eenheden. Kort na aankomst te Batavia,
de hoofdstad van Indonesië (nu; Jakarta) nam het bataljon bewakingstaken over bij het
Paleis van de Lt. G.G van Mook, de woning van Generaal Spoor en gevangenis
"Struijswijk". Later werd het bataljon verplaatst naar Tangerang.
In de laatste periode in Indië is het bataljon van Veurink nog gelegerd geweest te Balarad-
ja. Tangerang, Tjiandjoer, Leuwirandja en Soekaboemi. In oktober was het bataljon gele
gerd in Batavia en Kemajoran in afwachting van de repatriëring.

Eén van zijn dienstmakkers liet een artikel in een krant plaatsen, waar hij het helemaal
mee eens was, citaat:

"Men vergeet zo vaak dat wij 6200 vrienden achterlieten, begraven op militaire
kerkhoven in Indonesië, gesneuveld door militaire acties of door tropenziektes. Ook
ons bataljon liet 13 gesneuvelden achter op een ereveld ergens in Java. Ik ga niet in
op details, maar het is ergerlijk dat men na jaren van debatteren, in Roermond een
oorlogsmonument heeft opgericht ter nagedachtenis aan deze, helaas zo vaak verg
eten, oud-strijders. Dit is zeker een groot eerbetoon aan velen van ons. Niet alleen
aan de gesneuvelde, maar ook aan de nabestaanden. Het monument bestaat uit elf
zuilen, de elf provincies, met daarop 6200 namen. Men vergeet te gemakkelijk dat
na de oorlogsjaren meer dan 100.000 Nederlandse jonge mannen, vaak vrijwil
ligers, dienstplichtigen en oud-verzetsstrijders, nog 4 tot 5 jaar een soort guerrilla
oorlog tegoed hadden, en dat te vaak met hun leven moesten bekopen. Voordat we
teruggingen, werden we geadviseerd niet naar Holland terug te keren, maar te emi
greren naar Australië, NieuwZeeland, Canada of zelfs Zuid-Afrika. "

Hendrik Jan Veurink ging dus ook emigreren, na in Ommen te zijn getrouwd. Er kwamen
negen kinderen. Zeven zijn hier geboren en twee in Canada.

Herman Warmelink

29-4-1925

Herman was als soldaat bij zijn bataljon ingedeeld bij de bevoorra
ding en verzorging van de keuken. Hij was vrijgesteld van patrouille
lopen en hoefde ook geen wacht te lopen.
Herman vertelde niets over zijn periode in Nederlands-Indië. Als er een
dienstkameraad op visite was, ging het doorgaans over koetjes en
kalljes. En als het terloops toch over 'hun' tijd in de oost ging, dan
kwamen Jan en de anderen naar hen luisteren. Maar dan gingen de
dienstmakkers snel over in het Maleis. Tja, dat konden de kinderen
niet begrijpen.

Herman trouwde met Anna Snel uit Giethmen en woonde met zijn gezin op de ouderlijke
boerderij aan de Dalmsholterweg.

Lefert Dragt
23-10-1916

Missie of avontuur?

Volkomen tevergeefs lijkt alle moeite waarmee de IJssellinie is ingericht, die lange stren
ge winter van '39/'40. Het bataljon bij De Steeg, waartoe Sergeant Lefert Dragt behoort,
kan niet langer dan één dag weerstand bieden aan de Duitsers. Die slaan een gat in de ver
dedigingslinie door vanuit Doesburg in rubberboten de rivier over te steken. Veel soldaten
vluchten de bossen in. Het Nederlandse Leger trekt zich terug op de Grebbelinie.
Na een week kan Nederland niets anders dan capituleren.
Wanneer de Nederlandse Krijgsmacht is opgeheven, volgt Lefert een opleiding tot Rijks
veldwachter en vindt werk in Oude- en Nieuwe Pekela. Er is al snel sprake van een reor
ganisatie waarbij de veldwachters deel zullen gaan uitmaken van de Marechaussee. Hij
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komt in gewetensnood. Hij zal als Marechaussee ingezet worden bij het ophalen en over
dragen van Joden aan de Sieherheitsdienst (de SD), dus samen moeten werken met de
Duitsers. Dat wil en kan hij niet en neemt ontslag.

Lefert wordt steeds actiever in het verzet en ■ j. ^ ii,-iiii
sluit zich aan bij de Knokploegen en de Neder
landse Binnenlandse Strijdkrachten. Onder de :
dekmantel van werk in het aannemersbedrijf
van zijn vader bergt hij door geallieerde vlieg
tuigen gedropte wapens. In Drenthe brengt hij
een Canadees parachutist in veiligheid. Hij
heeft een vals persoonsbewijs. Zijn verzetsnaam
is Jans Harm Kruithof. ;

Regelmatig duikt hij onder om uit handen van IHk' JÊT " .>4^
de Duitsers te blijven.

i'aiïr jJsr —

Zp

Op 11 april wordt Ommen bevrijd. Een maand later meldt Lefert zich aan bij de Neder
landse Marine om óók Indonesië te bevrijden. Een moreel besluit, dat bij neemt met het
hart van een beroepsmilitair? Of trekt het avontuur hem? Er ligt een aantrekkelijk bod: een
Amerikaanse training tot marinier, zeereizen en een kans de wereld te zien.
Op 28 juni 1945 trouwt Lefert Dragt met Riek van Elburg. Zijn bruid moet genoegen ne
men met een zwarte bruidsjurk, er is geen andere stof voor handen.
Op zijn trouwdag moet hij er tussenuit om zich te laten keuren op Huize het Laar in Om
men. Alles blijkt in orde om als oorlogsvrijwilliger (OVW'er) naar Indonesië te gaan.
Voor driejaar.

Op 7 juli begint de reis met als eerste reisdoel Schotland voor een korte vooropleiding.
Met vrachtwagens worden de jongens en mannen vanuit Nederland naar Oostende gere
den. Van daar gaat het naar Engeland.
Via de Theems komen ze binnen. Dames van het Rode kruis verwelkomen hen met kop
pen thee. Met de Flying Scotsman reizen ze naar Greenock. De haven ligt vol met gealli
eerde oorlogsschepen. In Rosneath, een Amerikaans militair kamp omringd door bergen,
zullen ze worden voorbereid op de mariniersopleiding in Amerika.
De eerste dagen zijn gevuld met medische onderzoeken, inentingen en intelligentietesten.
Verder worden haren gemillimeterd en een Amerikaanse militaire uitrusting aangemeten.
Iedereen krijgt een nummer.
De verzorging is goed, vlees, fruit en een rantsoen sigaretten en kauwgom.
Dan volgen zware oefeningen en voorlichtingsfilms over het Korps Mariniers. De films
tonen guerrilla tactieken, martelingen, dood en doodsangst. De beelden en het gekrijs van
de slachtoffers zijn confronterend. De films zijn gemaakt door Engelsen die nu daar zijn
waar zij heen zullen gaan.

Na een paar weken gaan ze in Southampton aan boord van de Queen Elizabeth met be
stemming Amerika.
De reis duurt 11 dagen. Over de rivier de Hudson varen ze Amerika binnen langs de wol
kenkrabbers en het Vrijheidsbeeld. Aan land gekomen reizen ze per Pullmantrein naar
North Carolina. Het Amerikaanse uitgestrekte land trekt in ruim een dag aan hen voorbij.
In de Verenigde Staten wordt de Mariniersbrigade, Marbrig, gevormd in Camp Lejeune,
het grootste en modernste opleidingskamp van het United States Marine Corps.
Van "ik" is geen sprake meer, de mannen zijn definitief individu-af. Alleen de groep telt.
Om tot de beste gevechtstroepen ter wereld te behoren moetje bereid zijn je eigen leven te
geven voor je kameraden.

Dan capituleert Japan op 15 augustus 1945 en stelt zowel de Nederlandse als de Ameri
kaanse regering voor een dilemma. Wat moet er nu met de Marbrig gebeuren? Voor de
Verenigde Staten is met de Japanse capitulatie de strijd rond de Grote Oceaan ten einde.
Zij hebben weinig belang meer bij het trainen van Nederlandse militairen en willen daar
om zo snel mogelijk van het samenwerkingsverband af. Bovendien wil de Amerikaanse
regering zich verre houden van een eventueel koloniaal conflict.
Op dat moment zijn er 4000 rekruten van de Marine brigade in de VS. De opleiding wordt
voortgezet maar dan in Camp Davis.
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Het is Nederland, verarmd door de oorlog, er alles aan gelegen om de militaire samenwer
king met de Verenigde Staten zo lang mogelijk te handhaven, zodat een volwaardige ma
riniersbrigade naar het Verre Oosten kan worden uitgezonden. De taakstelling is niet meer
het bevrijden van Indonesië, maar het handhaven van orde en vrede. Vanaf september
1945 wordt de aanvoer van rekruten naar de Verenigde Staten gestopt. Lefert behoort
daaimee tot "de gelukkigen" die de opleiding op Amerikaanse bodem voltooien.

Hij vertrekt op 17 november 1945, met de eerste gevechtsklare groep van 2044 man per
ms. Noordam naar Indië.

De reis voert over de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, door het nauwe Suezka-
naal en over de Indische Oceaan. In ruim anderhalve maand trekt er opnieuw een wereld
langs hen heen. Ze slapen met 6 man boven elkaar maar krijgen goed te eten en drinken.
Er wordt veel georganiseerd en aan boord zijn een bibliotheek, bioscoop en sportfacilitei
ten.

Te Batavia/Jakarta zullen de mariniers in december 1945 ontschepen, maar zij worden
hierin gehinderd door de Britse bezettingsmacht die bang is voor een burgeroorlog. Het
overgrote deel van de troepen wordt uiteindelijk naar Malakka gedirigeerd. Alleen het
1ste infanteriebataljon mariniers (HNBAT), waartoe Lefert behoort, dat al te Tandjong
Priok was ontscheept, blijft in Batavia.

De Japanners hebben tijdens de bezetting talloze mannen tewerkgesteld en hun vrouwen
en kinderen vastgezet in kampen. De mariniers worden ingezet om deze te ontzetten.
Rondom maken ze buitenposten met mortierstellingen om ze te beschermen tegen pe-
moeda, jonge vrijheidsstrijders, die zich hevig en soms ook zeer gewelddadig verzetten
tegen de komst van de Nederlanders. Hun strijdkreet is Bersiap, wees paraat. Zij ver
moordden duizenden Nederlanders, nadat Soekamo op 17 augustus 1945 de Republik
Indonesia had uitgeroepen. Het behoort tot het werk van de mariniers de lijken te bergen.
Om uitbreiding van geweld te voorkomen worden er zuiveringsacties uitgevoerd. In de
nacht zijn er vaak beschietingen. Wacht lopen betekent uiterst geconcentreerd proberen
vreemde signalen op te vangen in de tropische donkerte vol geluiden van apen, gekko's en
het onophoudelijk getsjirp van krekels. Geleidelijk aan wordt de enclave Soerabaja uitge
breid, maar schermutselingen tussen beide partijen blijven aan de orde van de dag.
Het begin van het jaar 1946 regent het bijna onafgebroken en er zijn veel muskieten. De
acties die de Marbrig in dat jaar uitvoeren heten onder andere Trackman en Quantico. Le
fert is sergeant bij een Zware Wapencompagnie, Zwaco. De militairen doen invallen in
kampen van pemoeda. Ze nemen honderden Indonesiërs gevangen en velen worden in de
strijd gedood, waaronder ook burgerslachtoffers.

Eind december heeft Lefert twee weken verlof. Hij vliegt via Batavia naar Bandoeng.
Daar bezoekt hij zijn jongere broer Reint die ook als oorlogsvrijwilliger in Indonesië ver
blijft.

In juni wordt hij bevorderd tot Sergeant-Majoor en neemt deel aan de eerste politionele
actie "Product", die begint op 21 juli 1947. De troepen in Soerabaja krijgen de opdracht
de nationalistische strijdkrachten uit het grootste deel van Oost-Java te verdrijven en dit
gebied te bezetten. De aanval wordt op verschillende plaatsen ingezet. De mariniers voe
ren op twee plaatsen een amfibische landing uit op de Javaanse oostkust. Tegelijkertijd
doorbreken eenheden van mariniers en landmacht de omsingeling van de enclave Soera
baja. Na zware gevechten, waarbij ook kameraden sneuvelen worden de gestelde doelen
bereikt. Er wordt tussen de strijdende partijen een troepenscheidingsovereenkomst geslo
ten. De Indonesische strijdkrachten trekken weg uit het bezette gebied. Maar na verloop
van tijd keren zij in het geheim weer terug met toenemende guerrilla-activiteit. De sterkte
van de Nederlandse troepen blijkt onvoldoende om het veroverde gebied onder controle te
houden.

De 2e politionele actie maakt Lefert niet mee. De OVW'ers worden in de loop van 1948
gerepatrieerd en vervangen door dienstplichtige soldaten. Hij verlaat Indonesië op 16 ja
nuari op MS. Johan van Oldenbamevelt. Op 10 februari komt hij aan in Nederland en op
16 april wordt hij op zijn verzoek eervol ontslagen uit de zeedienst.
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Hendrik Winters
12-2-1928

Het 426e Bataljon Infanterie bestond voornamelijk uit dienst
plichtige militairen de meesten afkomstig uit de noordelijke
provincies. Het vertrek was gepland op 23 maart 1949 per m.s.
"Zuiderkruis" met bestemming Sumatra.

Wij herinneren ons een prachtige zeereis, met oponthoud in
Vigo, Port Said, Aden, Sabang en de haven van Batavia. Veel
vertier aan boord, maar ook theorielessen, Maleise les, gods
dienstoefeningen, eindeloos klaverjassen en bridgen. Er kwam
een wijziging van de eindbestemming. We gingen niet naar
Sumatra maar naar Midden Java, waar we in Semarang zouden
worden ingedeeld bij de Tijgerbrigade.
Op de morgen van 1 e Paasdag 17 april 1949 kwamen we aan
in Semarang. Met vrachtauto's werden we vervoerd naar Dja-
tingaleh, in de hoog boven zeeniveau gelegen wijk Tjandi.
Op Dinsdag 19 april vertrokken 3 compagnieën per konvooi naar Djokjakarta. Het was
een lange, indrukwekkende, stoffige en ongemakkelijke tocht dwars door Midden Java.
Wonder boven wonder verliep de tocht zonder incidenten.
De maanden April en Mei kenmerkten zich door grote internationale druk op politiek ge
bied, wat uiteindelijk leidde tot de terugkeer van de Republiek in Djokja en de terugtrek
king van de Nederlandse troepen uit dit gebied omstreeks 1 juli 1949. Tot die tijd had ons
bataljon de taak om orde en rust te handhaven en de verbindingen te beschermen. Patrouil
les werden alleen nog tot max. 5 km buiten de eigen buitenpost en 3 km ter weerszijden
van de konvooi wegen gehouden.

Dit gaf de T.N.I. (Tentara Nasional Indonesia), het leger van de Republiek, de gelegenheid
zich buiten deze gebieden verder te concentreren en de druk op deze konvooiwegen en
onze kampementen te vergroten. Herhaalde beschietingen waren hiervan het gevolg en
acties konden niet uitblijven. Als gevolg hiervan werden opnieuw verliezen geleden.
Eind juni werden alle buitenposten ontruimd, op 29 juni werd Djokja-stad ontruimd en op
30 juni arriveerde het hele bataljon in Ambarawa, waarmee een zeer enerverende periode
werd afgesloten.

426 B.I. kreeg nu de taak orde en rust in een groot gebied rond Ambarawa en Salatiga te
handhaven. De patrouilles hadden over het algemeen een tamelijk rustig verloop. Soms
waren er incidenten met TNI-eenheden die buiten het hun toegewezen gebied opereerden,
maar ook had men te maken met rondzwervende benden. Bij verschillende objecten wer
den wachtdiensten uitgevoerd.

In augustus werd het onrustig rond Solo en in mindere mate in Semarang. De problemen
rond Solo werden opgelost door een tiendaagse actie van de Tijger Brigade. Bij de 2e Cie
deed zich een incident voor toen sergeant majoor Vrolijks met zijn patrouille gevangen
werd genomen. Gelukkig kwamen allen na onderhandelingen weer vrij.
Vergeleken met de Djokja-periode kreeg het bataljon wat meer vrije tijd. Er werd dan ook
veel tijd besteed aan sport. Iedere post had wel een volleybalveld, en er werden voetbal
competities tussen de compagnieën georganiseerd, maar ook tegen andere bataljons werd
gevoetbald. Op 11 december 1949, een paar weken voor de officiële overdracht van de
soevereiniteit, werd Ambarawa verlaten en vertrok het bataljon naar Salatiga. Eigenlijk
begon toen het wachten op onze repatriëring, maar daar waren wij nog niet aan toe.

In Juli 1950 was het zover dat we Midden Java moesten verlaten. De bataljons 425 en 426
waren vrijwel de enige Nederlandse eenheden die nog rond Semarang bivakkeerden. Het
werd er minder gezellig en de mannen verlangden naar huis. Op 5 juli verhuisde het hele
bataljon naar Djatingaleh in Semarang, om 2 dagen later op de trein te stappen naar Bata
via, dat inmiddels tot Djakarta was omgedoopt. Het werd een lange hete reis door een
prachtig landschap, helaas met open vensters en een stoomlocomotief die de hele dag
zwarte rook en roet uitbraakte.
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In Djakarta aangekomen werden we ondergebracht op kazemecomplex Berenlaan. De
overgang viel niet mee: van het groene en vruchtbare Midden Java, naar de droge en dorre
omgeving van Djakarta en haar hete benedenstad. Voordelen waren er echter ook zoals
passagieren in een grote stad, zwemmen in Mangarai of in de Javazee bij Palm Beach,
souvenirs inkopen.

Het wachten op ons troepenschip duurde echter lang, dat er nog een keer een verhuizing in
het vat zat.

Maar eindelijk kwam het verlossende bericht: op 14 september zouden wij ingescheept
worden op een Amerikaans troepenschip, het m.s."GENERAL C.C. BALLOU", dat eerst
Amerikaanse eenheden naar Zuid-Korea had vervoerd.
Er was een wat vreemde stemming aan boord. Aan de ene kant knaagde het komende af
scheid van mensen en dingen die ons zo vertrouwd waren geworden en de onzekere ge
voelens van wat ons in Holland te wachten zou staan, aan de andere kant toch ook de blij
heid om de terugkeer. Deze reis was niet te vergelijken met die op de "ZUIDERKRUIS".
Er waren weinig evenementen, we voeren ver buiten de kustlijn, Amerikaans maaltijden
en thee met veel melk.

Op Zaterdagmorgen 7 oktober 1950 voer de "GENERAL C.C. BALLOU", de Nieuwe
Waterweg op. Eenmaal aangemeerd mochten we het schip verlaten, in de havenloods nog
enkele formaliteiten vervullen, een sinaasappel en 50 gulden kleedgeld in ontvangst ne
men, om daarna in de bussen te stappen voor de thuisreis.
Voor velen betekende deze busreis een ware zegetocht, vanwege de feestelijke stemming
waarmee steden en dorpen, straten en buurten hun verloren zonen een hartelijk welkom
bereidden. In menig huisgezin zijn traantjes van ontroering gevallen en heeft men daarna
een welkomstfeestje gevierd.

Wichert Stegeman
16-5-1925

Meldde zich te laat voor militaire dienst om naar Indië te gaan.
Daardoor 'miste hij de boot'. Maar hij bezon zich en ging later
toch richting de Oost. Als strafmaatregel moest hij een aantal
maanden verblijven op het eiland Onrust. Een eiland voor de
kust van Java.

Wiecher werd ingedeeld bij de AAT, de Aan en Afvoer Troe
pen. De AAT was verantwoordelijk voor het transport van alle
mogelijke verplegingsartikelen, benzine, olie en smeermidde
len, wapens en munitie, het verplaatsen van grote troepeneen
heden en zelfs het transport van gewonden. De AAT verzorgde
ook het transport van de depots, de opslagplaatsen tot aan de
troepen in de voorste lijn. Daarnaast moest ook hij patrouilles en wacht lopen. Ongetwij
feld zal hij daar leuke en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Maar zoals zo
vele Indiëgangers heeft hij daar niet over willen vertellen.

Jan Lubbers
25-02-1925

Hij woonde aan de Beerzerhaar K59 te Beerzerveld

Opgekomen in de Willem George Frederik Kazerne te Harder
wijk op 27 mei 1946.
Uit Nederland vertrokken vanaf de haven van Rotterdam met
de "Kota Baroe" op 15 oktober 1946. In Nederlands Indië aan
gekomen op eiland Onrust op 14 november 1946.
In haven Tandjong Priok te Batavia aangekomen op 3 februari
1947. In Bandoeng veldpost Tjimahi aangekomen op Instruc-
tieschool Prins Bemhard op 4 februari 1947
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In Batavia geplaatst bij het 4e compagnie AAT 2e transportpeloton op 10 maart 1947. Met
het 2e transportpeloton overgeplaatst naar Bandoeng veldpost Tjimahi op 12 augustus
1947. Uit Batavia haven Tandjong Priok vertrokken met de ss "Waterman" op 24 decem
ber 1949.

In Nederland aangekomen in de haven van Rotterdam op 15 januari 1950.
Jan Lubbers heeft vele brieven aan zijn ouders geschreven gedurende zijn diensttijd. He
laas zijn de brieven van zijn laatste maanden in de Oost verloren gegaan. Hij praatte niet
veel over die tijd. Naar zijn mening konden 'mensen die er niet geweest waren, toch niet
begrijpen hoe het daar was'.

Jan Lubbers was als dienstplichtig militair in Nederlands-lndië. Na te zijn goedgekeurd
voor militaire dienst verscheen hij niet op de oproep. Op aandringen van zijn ouders pro
beerde hij in eerste instantie onder de uitzending naar Nederlands-lndië uit te komen. Di
verse keren kwamen politieambtenaren naar de Beerzerhaar om Jan op te halen. Zij troffen
hem niet thuis en zijn ouders werden ervan beschuldigd aan communistische zijde te
staan. Hier was geen sprake van. Het gezin had het echter niet breed en kon de zoon moei
lijk missen op hun keuterboerderijtje zo vlak na de oorlog. Na een korte periode te zijn
ondergedoken heeft hij zich alsnog gemeld, omdat de situatie onhoudbaar werd en on
danks alles ook het avontuur hem wel trok. Toen hij zich aan de poort van de kazerne in
Harderwijk meldde, riep de man van de bewaking nog: "Ga toch naar huis", maar Jan was
met het zich verstoppen helemaal klaar.
Na de militaire opleiding werd hij ingedeeld bij de AAT (Aan- en Afvoer Troepen) van de
7 december divisie. Als "maten" had hij daar o.a. Wiecher Stegeman en Hendrik Jan Jans
"Beltie".

In zijn brieven vanaf de boot beschrijft hij het leven aan boord en verwondert hij zich over
de landen waaraan ze voorbij varen, de Golf van Biskaje met flink veel deining, de rots
van Gibraltar, de Middellandse zee. Port Saïd, waar de boot in de haven bevoorraad wordt
met levensmiddelen en zoet water, en dan de Grote Oceaan, waar ze bijna 3 weken alleen
maar water zien, de dolfijnen, vliegende vissen, de heldere nachten en de vele sterren die
hij 's nachts vanaf het dek ziet.

Vlak voor de kust van Java, ze kunnen het land al zien, wordt het clubje "onwettig afwezi
gen" naast Jan Lubbers, ook Wiecher Stegeman en "Beltie" van boord gehaald en afgezet
op het eiland Onrust. Een kamp met verschillende barakken, waar op dat moment o.a. ex
tremisten gevangen worden gehouden en enkele "moffen" die op "de kogel" wachten.
Hier heerst een streng regiem, wie wil vluchten wordt onmiddellijk doodgeschoten. Jan en
z'n maten zijn echter niet van plan om te vluchten, anders hadden zij zich immers niet
gemeld in Harderwijk. Ze worden "flink afgeknepen". De dagen gaan voorbij met veel
exercitie, de barak schrobben, houthakken en andere werkzaamheden, maar ook wordt er
gezwommen. De bewaking bestond uit militaire politie (MP) en Ambonese soldaten. De
klamme tropische hitte was enorm, het eten was niet om over naar huis te schrijven, ieder
een kreeg buikloop, er was veel ongedierte, ratten en slangen. Ze slapen onder een klam
boe vanwege de malariamuggen. De jongens verkeren in onzekerheid over wat er met hen

gaat gebeuren, of ze hun eigen onderdeel nog

zitten. Dit worden

^  moeten ze wachtlopen op het

d dus weer vrij man zijn. Op 3 februari zijn ze
^  j rr j T T uu vanaf Onrust per boot vertrokken richting de
Evert Jan van der Heide en Jan Lubbers ^ °
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haven van Batavia, Tandjong Priok. Jan schrijft: "Toen we nog een klein eindje van de
kant af waren, hoorden we schreeuwen, en wie stonden daar: Evert Jan van der Heide en
'Gait v/d Potse' uit Ommen. Wat was ik blij dat ik Evert Jan weer zag. Gloeiend! Hij ziet
er goed uit hoor. 's Avonds hebben we met z'n allen in een cafeetje gezeten, echt op z'n
Ommers."

Na een lange rit in de laadbak van een vrachtwagen die in konvooi rijdt komt hij op 4 fe
bruari 1947 aan in Veldpost Bandoeng Tjimahi. Jan beschrijft de rit, waarbij hij z'n ogen
uitkijkt en zich verbaast over het schitterend mooie landschap. In Tjimahi krijgt het clubje
van Onrust op de instructieschool Prins Bemhard, nogmaals de opleiding die zij in Har
derwijk ook al hebben gehad. Het wordt wel uitgebreid met guerillatraining, patrouille
lopen en bajonetvechten. Na een bezoek van generaal Spoor en generaal Dürst-Britt, gaf
de laatste te kennen dat de jongens weer bij hun eigen onderdeel komen. Jan Lubbers
komt op 10 maart 1947 aan in Batavia bij de 4e compagnie AAT. Hij wordt ingedeeld bij
het 2e transportpeloton en Wiecher Stegeman bij het 3e transportpeloton. Nadat hij z'n
militair vrachtwagenrijbewijs heeft gehaald rijdt hij eerst als hulpchauffeur en al snel als
chauffeur.

Jan z'n dagelijks werk was rijden in de vrachtwagen. Vervoer van goederen, munitie en
troepen door West Java. In de brieven naar huis schrijft hij voortdurend dat het goed met
hem gaat en dat z'n ouders zich geen zorgen hoeven te maken. Hij loopt niet in 7 sloten
tegelijk en alles is rustig. In veel brieven schrijft Jan over zijn verlangen naar huis, dat hij
alles wat hij ziet en meemaakt niet kan beschrijven en dat hij later veel meer zal vertellen.

De Ommer jongens zien elkaar in die periode geregeld en met Evert Jan van der Heide
gaan ze gezamenlijk uit in de stad en o.a. naar de bioscoop.
Na de politionele actie eind juli/begin augustus 1947 die op last van de Verenigde Naties
werd beëindigd wordt zijn compagnie op 12 augustus 1947 overgeplaatst naar Bandoeng,
veldpost Tjimahi. Hij zal hier de rest van zijn Indië tijd gelegerd blijven. Op 16 augustus
1947 schrijft hij: "Gisteren ben ik naar Garoet geweest, 60 km over de demarcatielijn. We
moesten daar brood brengen. Het was de eerste keer dat ik op FRI-gebied kwam. Er is
heel wat kapot, als je zo over de weg rijdt. Een hoop huizen afgebrand en de weg overal
kapot door bommen. Soms kun je er net door met de wagen. Maar overal zijn ze al bezig
om de bomgaten te dichten. Veel bruggen zijn vernield, maar de Genie heeft er Bailey
bruggen op gelegd, dus 'knoeren' we er wel overheen."

"In Garoet zag je geen sterveling meer. Watje zag waren soldaten. De huizen zijn afge
brand of verlaten. Sommige huizen ben ik nog binnen geweest, bedden staan er nog. Alles
is hals over kop verlaten, bang voor de 'Belanda's' (Hollanders). De huizen waren op slot
geweest kon je zien, maar ze hadden de deur gewoon ingetrapt om te kijken of er ook ge
spuis van de FRI in zat".
"Verleden week is er nog een jongen van ons gesneuveld. Ik kende hem heel goed. Dicht
bij Cheribon hebben ze hem doodgeschoten. Er vallen er zovelen. Je moet maar pech heb
ben".

In september 1947 komen er andere vrachtwagens. Jan is erg blij met z'n mooie tweede
hands Ford. Later krijgt hij zelfs een splinternieuwe Chevrolet. "Die loopt als een tiet".
Hij is er maar wat trots op en zou 'm het liefst thuis willen laten zien.

Als Evert Jan van der Heide een aantal da

gen verlof heeft, zoekt hij Jan ook wel eens
op in Tjimahi. Ze praten dan bij en gaan
samen uit.

Als vrachtwagenchauffeur heeft Jan heel
Java gezien. En onderweg nam hij vaak lif
ters mee. Javanen mochten gratis meerijden,
maar chinezen liet hij daarvoor betalen. Chi
nezen hadden namelijk de economie groten
deels in handen en hadden meer geld dan de
arme Javanen. Van het geld dat hij daarmee Jqyi Lubbers (2e van rechts) met onbekende dienst-
verdiende ging Jan 's avonds uit eten in een maten
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Chinees restaurant. Toen er dan ook later in Ommen een Chinees restaurant werd geopend
was Jan één van de eerste klanten.

In maart 1948 komt er een grammofoonplaat van thuis. In de stad laat Jan die afspelen.
En al klinken de stemmen vreemd, het is toch mooi om bekenden te horen, (foto)

Jan krijgt ook wel eens pakjes van thuis toegestuurd, met daarin o.a. sigaretten, shag, pe
permunt, reukwater en droge worst. Vooral de droge worst smaakt hem geweldig en hij is
er zuinig op. Ook wordt hem een fototoestel met fotorolletjes toegestuurd van thuis met
een prachtig lederen etui, dat door zijn zwager Jansen Caspers in Ommen met de hand is
gemaakt.

Naarmate de tijd verstrijkt en er militair en politiek geen voortgang wordt geboekt, willen
de soldaten steeds liever naar huis. De leiding neemt besluiten waar niet alleen Jan hevig
aan twijfelt. De stemming onder de militairen wordt er niet beter op. Ook Jan z'n brieven
worden somberder van toon. Thuis gaat het leven verder. Zijn zussen en bekenden krijgen
verkering en gaan trouwen. In Indië sneuvelen z'n maten en is de situatie vrij uitzichtloos.
Jan rijdt bijna dagelijks, in convooi, maar ook alleen met een hulpchauffeur de rimboe in.
Hij komt telkens ongeschonden weer terug. Jan schrijft in de zomer van 1948 dat ze zo
langzamerhand 'het vergeten leger' zijn.

Toen Jan en Evert Jan op een keer samen op een brug boven een sterk vervuilde kali
(rivier) zaten zei Jan dan ook: "Het water is mie te smerig, aans verzeup ik mie!"
Het zal dan nog anderhalfjaar duren voordat hij weer huiswaarts vaart.
Op kerstavond 1949 vertrekt de Waterman vanuit de haven van Batavia Tandjong Priok.
Onderweg houdt Jan nauwgezet bij hoeveel mijlen ze varen en waar ze zich bevinden.
Drie weken later komt de Waterman aan in Rotterdam. In de haven van Rotterdam gaan
de soldaten met bussen naar huis.

Op 15 januari 1950 wordt Jan op de Beerzerhaar voor aan het zandpad afgezet. Aan het
eind van het zandpad staat een grote ereboog en wordt Jan hartelijk door zijn familie ont
haald. Hij is na driejaar en acht maanden weer thuis. Iedereen is ontzettend blij Jan weer
gezond en wel thuis te zien.

Toen Jan een dag of wat later op het kleine boerderijtje tot z'n enkels in de stront stond,
vroeg hij zich echter af of hij niet beter had kunnen bijtekenen en naar Korea had kunnen
gaan...

Het was erg wennen aan de burgennaatschappij en van enige nazorg was geen sprake. De
jongens moesten het zelf maar uitzoeken. De jaren in de tropen hebben hem gevormd tot
de man die hij de rest van z'n leven was.

Hage van der Boon
21-09-1918

Eigenaar van camping " Koeksebelt" en zuivelhandel aan de Zwol-
seweg.

Vader van de Gerdi, Dirk, Jack, Bram, Frans. Frans is vernoemd
naar een overleden dienstkameraad uit Raalte, die het leven redde
van Hage.

De brief is geschreven in Panawangan, een dorp op West Java en is
gericht aan zijn toenmalige vriendin en latere vrouw Jennie Stege-
man. Met sierlijke letters schreef hij bovenaan de brief de woorden
"Prettig Kerstfeest".
Afz. v.d. Boon H., Sergeant, 210918002, "W" Brigade, Panawangan, Maandag 15 dec.

Lieve Jennie,

Condoleer je ouders en fam. met het overlijden van je grootmoeder. Brief volgt.
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't is inmiddels al weer maandag geworden, 'k had wel beloofd om zondag te schrijven,
maar zondagavond, (gisteren) kwamen ze even vertellen dat we vanmorgen om 2 uur op
patrouille moesten.
Toch is het nog negen uur geworden voordat ik in bed lag. Allerlei voorbereidingen moet
je voor een nachtpatrouille treffen. We moesten ongeveer 12 km. in het donker afleggen,
en we moesten we in een hinderlaag liggen.
We waren mooi op tijd, om kwart over vijf waren wij op de plaats van bestemming.
Bijna iedere dag werden daar in de heuvels de auto 's beschoten, en nu moesten wij eens
proberen om een paar van die lui te pakken te krijgen. Tot ongeveer negen uur zijn wij
daar blijven zitten, er waren inmiddels al wat auto 's gepasseerd, maar er werd niet ge
schoten. De wagens die ons op zouden halen waren er nog niet, dus gingen wij maar weer
lopen.
Gelukkig kamen de auto 's ons wel tegen, zodat we niet de hele weg terug moesten tippe
len. Goed en wel een uurtje thuis, en daar komt een auto binnen vanaf Tjëtaidjing met de
mededeling dat hij daar en daar beschoten was.
Een paar km. verderop als waar wij gezeten hadden, hadden ze die auto te grazen geno
men. Die vuile doerakken hebben ook alles daar.

Morgenvroeg gaan wij er maar weer op af, net zo lang tot we een keer wat vangen.
Ze hadden vannacht ook nog geprobeerd ons een berg af te branden, maar de regen heeft
er een stokje voor gestoken.
Gisteren dat pakje van de jonge Riek ontvangen, 't was nog in prima staat. De sigaren
waren nog in prima orde, en de sigaretten waren ook nog goed. De Taai Taai was erg
lekker en de pepermunt heeft vannacht al prima diensten bewezen.
Het boekje "Onze dagorder" en " De blijde .... " heb ik natuurlijk nog niet gelezen. Het
dagboekje "Onze dagorder " is een fijn ding, voor iedere dag een andere tekst. We hebben
er gisterenavond maar een klein beetje feest van gemaakt. Een blikje melk uit de keuken
en toen de baboe (moeder) koffie laten zetten.
De stemming onder de jongens wordt er niet beter op. Ze gaan naar huis verlangen, en
steken dat niet onder stoelen of banken. Vandaag weer zo 'n rotgeval gehad.
Om twee uur kregen we twee sneetjes brood, en dan zouden we om negen uur thuis ontbij
ten. Daar dat alles tegen liep werd het II uur voor we thuis waren.
Onderweg gingen er een paar langs de weg liggen omdat ze zogenaamd niet verder kon
den. Toen wij dan weer verder gingen werd er veel gekankerd. De majoor vatte dat iets
verkeerd op, en viel tegen de jongens uit dat ze saboteerden. Enkele namen het hem zeer
kwalijk, en toen werd het gekanker nog groter. Het gevolg er van is, dat we overmorgen
nog een extra patrouille te lopen krijgen.
Als sergeant magje de jongens geen gelijk geven als ze kankeren. Aan de andere kant kun
je echter ook de majoor geen gelijk geven, 't Zijn van die rotsituaties die door de omstan
digheden ontstaan. Hadden de auto 's op tijd geweest, dan had er geen woord gevallen.
Lieveling ik ga zelf ook erg naar Holland verlangen. Ik begin het zat te worden.
Toch moeten we er, de tijd die wij hier nog zitten, maken wat er van te maken is.

Veel liefs en knuffels,
Hage

TJAPKO STAM
5-9-1927

Tjapko Stam werd op 19-jarige leeftijd opgeroepen voor militaire
dienst. Dat was in 1946. Hij is 3 jaar in Indonesië geweest. Samen
met zijn, twee jaar oudere broer moest hij als dienstplichtige opko
men . Omdat z'n broer, T.J. Stam 23-12-1925 (4-9 Regiment Infante
rie), daar is vermist / omgekomen mocht hij op 5-8-1949 terugkeren
naar Ommen!

Hij rapporteerde er weinig over, waarschijnlijk omdat er meer was dat
hij niet wilde of kon vertellen. Z'n kinderen hebben er niet om ge
vraagd omdat het hem ongemakkelijk maakte.
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Hij heeft in Indonesië ernstige malaria gehad, maar deze ziekte heeft hij gelukkig over
leefd. Bij latere onderzoeken in de daaropvolgende periode, werd hem er herhaaldelijk op
röntgenfoto's naar gevraagd.
Gedurende de tijd in Indonesië werd hij ingezet als kok, z'n kinderen waren verrast omdat
hij later nooit meer kookte!

Hij vertelde ooit dat de terugreis van 3 weken per schip buitengewoon vermoeiend was.
Veel soldaten aan boord werden zeeziek. Hij vertelde dat er een stevige laag braaksel op
de binnenwand van het schip moet hebben gezeten.
Na zijn terugkeer is Tjapko geïmmigreerd naar Duitsland, bij Hardenberg over de grens.

Ommer jongens in Indië

Dit gedicht is gemaakt door G.J. Bremmer uit Dalmsholte, dat hij naar een kennis van hem
had gestuurd met het verzoek dit gedicht in de Ommer Courant te laten afdrukken. En zo
is het gebeurd.

De Ommer jongens, die klagen niet
Want Ommer jongens kennen geen verdriet
Ze staan elkaar bij, in lief en leed
Het zijn jongens die ik niet weer vergeet
Zoals v.d. Heide, die een vak heeft geleerd
en elke oude schoen weer repareert
W. Stegeman, een prima chauffeur
Die zegt maar steeds: " 't is alle meleur "
v.d. Heide zijn a.s. zwager, Luhbers J.
die doet ook overal aan mee

En dan nog de ordonnans G. Potse
Die tot heden toe nergens op botste
Hij rijdt geweldig, en is altijd druk
En hij voorkomt elk ongeluk
En dan nog van de Bosch, een goeie knul
Die hoort ook bij dat hele spul
Dan komt nog Jans, ook wel Beltie genaamd
Die doet z 'n plicht, zoals een goed soldaat
betaamt

Maar ondanks alles, verlangen zij terug
Naar 't dierbare plekje in Ommen op de
brug
Naar hun ouders en naar hun meisje lief
.schrijven ze geregeld een brief
en ik durf gerust te schrijven
dat ze hun meisje trouw zullen blijven
Ook al duurt het dan twee jaar
Ook zij hebben een groot verlangen
Naar een zoen op beide wangen
Maar ik kan die meisjes wel beloven
Dat geen enkel bruin meisje die lie .... kan
Want met een vrolijk gezicht en vast bera
den

Blijven die jongens altijd kameraden
En als ze terug gaan naar Holland
Dan geven ze elkaar de broekland
En dan komt alles weer terecht

in Ommen, dierbare stad aan de Vecht

Gerrlt Pots
8-5-1925

Als dienstplichtig korporaal moest Gerrit (j'Gait van de Potse")
opkomen in de kazerne te Harderwijk. Op 24 september 1946 is hij
met de "Boissevain" vertrokken, en op 19 oktober kwam de boot aan
in Batavia. De actiegebieden waar hij de meeste tijd doorbracht was
in Batavia, Tjimahi, Bandoeng en Garoet. De AAT viel onder de Ver
pleging en Transportdienst (VTD). In het stafpeloton waren o.a. on
dergebracht, de foerier, betaalmeester, koks, motorordonnansen, waar
Gerrit er ook één van was. Dit werk was beslist niet zonder gevaar.
Voortdurend was er de dreiging van sluipschutters of voor mijnen en
'trekbommen'. Na aankomst te Batavia werd 4-1 AAT gelegerd in een
oude KNIL-kazeme aan de oude Hospitaalweg. De eerste tijd werd
gebruikt om te acclimatiseren. Ook werd de rijvaardigheid getest en
kreeg men een verdere rijopleiding. Het werk van 4-1 AAT bestond
o.a. uit het rijden van vrachten, zoals foerage, munitie, troepenverplaatsingen etc. van Ba
tavia naar Buitenzorg of Tjiandjoer.
Tijdens de D politionele actie, op 21 juli 1947, werd 4-1 AAT ingezet bij de bevoorrading
van de oprukkende troepen en verzorgde men het transport van de Divisiestaf en de Divi
sietroepen naar Bandoeng. Na de actie werd 4-1 AAT verplaatst naar Tjimahi. Van hieruit
zwermden de motoren van 4-1 AAT uit over west-Java. Vanaf 27 augustus ving 4-1 AAT
aan met de aanvoer naar de Aanvullingsplaats C te Garoet. In Garoet werd een TT Motor
race gehouden in juli 1948, vanwege de viering van het 2-jarig verblijf in de tropen. Sol-
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daat Pots won hierbij de eerste prijs. Met grote regelmaat werd 4-1 AAT ook ingeschakeld
voor het vervoer van Bailey-materiaal en troepen van de 3^ Infanterie Brigade Groep. Dat
dit niet geheel ongevaarlijk was, gezien de vele trekbommen en beschietingen die dage
lijks plaatsvonden, is wel duidelijk. Toch gingen de chauffeurs elke dag weer op pad. Aan
de 2" politionele actie, op 19 december 1948, nam 4-1 AAT niet actief deel. Het dagelijkse
werk ging natuurlijk wel gewoon door. Eind 1949 brak ook de tijd voor 4-1 AAT aan om
te repatriëren. In afwachting van de repatriëring werd 4-1 AAT weer gelegerd in Batavia.
Net voor Kerst op 24 december 1949 ging eenieder aan boord van de "Waterman" dat in
Rotterdam aankwam op 15 januari 1950.

Hilbert Veldman
5-7-1925

3-7 Rl

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45 en
was een van de zes Bewakingsbataljons "7 December" die, ondanks
een korte opleiding en lichte bewapening, werden ingezet als een re
guliere infanterie eenheid. Na aankomst te Semarang kreeg het batal
jon, vanaf 27 december 1946, posten langs het ooster en wester Ban
djirkanaal, het havengebied en aan de zuid oost rand van de stad. In
maart 1947 kreeg het bataljon ook de bewaking van het vliegveld Ka-
libanteng toegewezen. Tijdens de eerste politionele actie bezetten de
3e en 4e cie. Bedono en de Toentangcentrale. Op 29 juli namen de
Ie en 2e cie de bezetting van Kaliwoenggoe over. De 4e en 5e eie
namen Midjen en Tjankin over.Na de Ie politionele actie werd het bataljon gelegerd rond
Oengaran en Ambarawa, met o.a. posten te Banjoebiroe, Bedono en Soemoewono, in
welk gebied het deelnam aan diverse zuiveringsacties. Op 7 september vond er een aanval
plaats van de TNI op Ambarawa en Soemoewono die met succes werd afgeslagen. Op 11
september nam het bataljon het vak van 4-GRPIr oost van Semarang over met o.a. posten
te Mranggen, Demak en Goeboeg. In dit onrustige gebied was vooral de weg Dempet-
Goeboeg 'bloedlink' vanwege de vele beschietingen. Na een reorganisatie in november
werd het bataljonsvak verkleind tot een gebied ten noorden van de lijn Mranggen-
Meteseh. Met hernieuwde kracht gingen de zuiveringsacties door zoals op 6 november ten
oosten van Dempet nabij Genteng. Op 11 januari 1948 werd het vak weer vergroot naar
het zuiden. Vanaf 10 maart werd het bataljon gelegerd te Semarang. In november werd het
gehele bataljon gelegerd in de sector Demak om de verwachte infiltratie van communisti
sche strijdkrachten vanuit Oost-Java tegen te gaan. Tijdens de 2e politionele actie, op 19
december 1948, trok het bataljon via Karanganjar en Koedoes naar Rembang. Daarna
volgde, door de vele vernielingen, een moeizame opmars naar Tjepoe dat laat in de avond
van 23 december werd bereikt. Na de actie werd het bataljon gelegerd rond Rembang,
Blora en Tjepoe en werd het vak gezuiverd dat hierna betrekkelijk 'rustig' werd. In juli
1949 was er een opleving van de TNI activiteit. Op 25 oktober werd het bataljon afgelost
en gelegerd te Koedoes. Via Semarang ging het naar Batavia van waaruit het bataljon zou
gaan repatriëren.

J. Runhard
20-11-1927

5e bat Ie Reg Infanterie

Zoals meerdere Ommenaren was ook Runhard ingedeeld bij 5-1
RI. Hieronder in het staatje wordt weergegeven waar Runhard
zoal verbleef. Hij heeft veel foto's van zijn periode in Nederlands
-Indië, maar het zijn allemaal van die kleine zwart/wit fotootjes
en verschillende ervan nog met die kartelrandjes. Vaak zijn de
foto's ook van afstand genomen en zijn de personen haast onher
kenbaar, zelfs voor familie en vrienden.

Zie ook het artikel over J.H. van der Bent (blz. 10)
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Jan Kollen
13-8-1927

5e Bataljon Jagers E - Divisie "Drietand"

Op 19 november 1947 vertrok de 'Kota Baru' met aan boord
Jan Kollen uit het Arriërveld.

Na o.a. Soerabaja, Bali en Ambon, waar compagnieën van het
bataljon van boord gingen, kwamen ze op 11 januari aan te
Hollandia op Nieuw Guinea. Ze worden gelegerd in de stad
Hollandia. Daar verblijven ze een paar maand. Hij schrijft: "In
mei 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 gin
gen 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. 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, om
dat we een paar weken achter elkaar alleen maar rijst hadden gegeten. We kwamen aan in
Sorong, aan de westzijde van het schiereiland Vogelkop. Ze hadden de bewoners niet ver
teld dat we zouden komen omdat er regelmatig straatgevechten waren. De kamers in ons
kamp waren groot en er waren echte bedden! We waren allemaal erg blij om daar te zijn.

Als avondeten kregen we aardappelen en
I boerenkool, het was 29 mei !" Het dagelijks
I leven daar bestaat hoofdzakelijk uit wachtlo
pen en het handhaven van orde en rust door

iij middel van patrouilles, soms van enkele
d uren, maar ook vaak van enkele dagen. Het

ging dan dwars door de jungle, door rivieren
^4= langs steile berghellingen in temperaturen

boven de dertig graden. Verder werd
■  er veel tijd besteed aan oefeningen en lessen.

Per boot werden er regelmatig patrouilles
overgevaren naar eilanden.

In december 1949 werd het bataljon ingescheept op de "Plancius" met als bestemming
Soerabaja waar het twee dagen later debarkeerde. Op 22 maart 1950 werd het bataljon
verscheept naar Batavia in afwaehting van de repatriëring. Het hele bataljon repatrieer
de op 12-04-1950 aan boord van de 'Skaugum', op 7 mei 1950 kwam men in Rotterdam
aan.

Wim Hassink
2-2-1927

5-4 Regiment Infanterie

Wim is als 14 jarig jochie begonnen als bezorger bij de Albert Heijn
in Ommen, omdat de Duitsers de Mulo (zijn school) hadden bezet en
zijn moeder hem van de straat wou hebben.

Na zijn militaire tijd heeft hij zich opgewerkt binnen Albert Heijn en
is gestart in Ommen.
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Willem Groen
6-11-1927

3 -2® cie - 5® bat Reg Stoottroepen - Tijgerbrigade

Vinkenbuurt: Willem heeft, jammer genoeg, nooit veel verteld
over zijn diensttijd in Indië. Het bleef altijd bij wat losse op
merkingen. Zo herinnert één van zijn dochters nog, als hem
werd gevraagd hoe hij aan die plekken (hij had psoriasis) op z'n
armen kwam, dat hij altijd zei: "Goh, daar hebben de Indiërs
mij gebeten".

We moeten het doen met de fotootjes waar hij op sommige ach
terop heeft geschreven, zodoende kunnen we nog een beetje
achterhalen waar hij is geweest.
Vertrokken uit Rotterdam op 5 november 1947.Hij vertelde
vaak dat ze in het Suezkanaal met de boot vast hebben gezeten
onder een brug. Bij het passeren van de evenaar kregen ze alle
maal een "Neptunes" diploma en werd er aan boord een Neptunes-feest gevierd. In Ma-
kassar kregen ze eerst nog een opleiding. Daarna volgde een overplaatsing naar Semarang
-Java. Hij heeft ook weieens verteld dat hij in het paleis van Soekamo was geweest, dat ze
daar spullen moesten halen. Soekamo was toen zelf niet aanwezig, waarschijnlijk was dat
tijdens de gevangenschap van Soekamo. Hij kon ook lachend vertellen dat een van zijn

zussen hem kranten toe

stuurde, maar die waren 6

weken onderweg. "Nou,
had ik mooie ouwe kran

ten, hahaha..."

I Bij temgkomst in Rotter-
; dam wachtte hen geen
I groots ontvangst, om te-
mg naar huis te kunnen
reizen moesten ze zelfs

I hun eigen treinkaartje
nog betalen!! Willem

I nam diverse souvenirs uit
Indië mee, zoals een
wandkleed, schilderijtjes
van de sawa's, beeldjes

van houtsnijwerk, krantenhanger van houtsnijwerk, Indische dolken. Zijn mimbagage-kist
stond jaren op de zolder met zijn soldaten kleding. Helaas is de kleding niet meer bewaard
gebleven. Hij had met enkele dienstkameraden nog wel contact en ook gingen ze samen
naar de reünies van de Stoottroepen.

Begrafenis van een Nederlandse soldaat. De man voorop is Willem Groen.

Gerard J.A. Cappetti
7-6-1907

Hij woonde destijds bij zijn schoonouders Timmerman aan de Gast
huisstraat 2.

Een paar weken na zijn huwelijk wilde Gerard graag naar Indië en
heeft zich toen aangemeld bij het Gronings Bataljon als vrijwilliger,
bij Subs Bat KL Batavia. Hij werd ingedeeld bij de inlichtingen- en
spionagedienst. Hij sprak vloeiend Maleis.

Toen Gerard in Indië voor z'n werk gevangenen moest ondervragen,
werd hij onderweg vanuit een boom beschoten, door een achtergeble
ven Japanner. Hij werd in zijn knie geraakt en geopereerd in het zie
kenhuis, waar de kogel en wat botsplinters emit gehaald zijn. De dokter vertelde hem dat
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hij, door zijn verwondingen, altijd invalide zou blijven. Doordat nagelaten is dat hij peni
cilline kreeg heeft hij dagenlang hoge koorts gehad. Ondanks dat hij nog in het ziekenhuis
lag bleef Gerard zijn diensttaken vervullen met het ondervragen van gevangenen, ze wer
den met handboeien vastgeketend aan zijn ziekenhuisbed! Toen hij eindelijk naar Neder
land terugging en aankwam met de boot, werd hij verwelkomt door prins Bemhard.
Hij heeft in verschillende militaire hospitalen gelegen en geopereerd, meerdere keren en
steeds meerdere maanden. Prins Bemhard bezocht hem in ziekenhuizen in Den Haag en
Utrecht. De prins zei dat hij hem nog kende, maar niet hoe hij heette, hij wist alleen nog
dat hij een Italiaanse naam had. (Zijn overgrootvader was een Italiaan.) Hij solliciteerde
voor een baan in Amhem en dat kreeg hij, maar het was moeilijk om een woning te krij
gen. Daar schreef hij een brief naar de prins... .twee weken later kreeg hij een huis toege
wezen.

Jan van 't Zand
4-3-1925

Bekende Ommenaren (niet geboren in Ommen) zijn ook naar Indonesië
geweest.

Jan van 't Zand (politieagent) ging samen met Geert Begeman (taxi Steen)
en Siem Swarts naar West Java.

Zij hebben er 41 maanden gediend en kwamen in maart 1950 terug.
Evenals zovelen hebben ook deze mannen niet of erg weinig verteld van
hun periode in Nederlands-Indië. Zij hoorden bij de eerste lichting dienst
plichtigen die na de oorlog werd opgeroepen, dus die van 1945 (geboren in 1925).

Zij vormden de 7 December-Divisie, zo genoemd naar een toespraak van koningin Wil-
helmina op 7 december 1942. De 7 December-Divisie werd ook wel C-Divisie genoemd
(na de A- en B-divisie van de OVW'ers, de Oorlogsvrijwilligers), en ook wel Ie Divisie,
omdat dat de eerste divisie dienstplichtigen was.

Het embleem bestond uit het stadswapen van Batavia met daaraan toegevoegd de letters
EM. Dit stond voor Expeditionaire Macht, maar werd in de wandeling ook vertaald als
Elke Man - Elk Moment.

Vanaf september 1946 vertrok deze divisie naar Indië; in het najaar van 1949 begonnen de
eerste eenheden aan de terugreis.

•

2/ : V

i
De door "Het Volk van Ommen" geschonken

cadiwagen in Indië
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Lucas Galenkamp
26-8-1925

Lucas Galenkamp, bakkersknecht bij Verheijen aan de Bouwstraat,
was één van de dienstplichtigen van de lichting '45. Hij is op 3 okto
ber 1946 uit Nederland vertrokken aan boord van de 'Tegelberg" en
kwam aan in de hoofdstad Batavia (Jakarta) aan de noordkust van
Java.

Ten oosten van de stad vond zijn RVA (Regiment Veld Artillerie) de
legerplaats. Naast artilleriesteun werd de afdeling ook ingezet bij de
dagelijkse patrouillegang. Men was in de omgeving van Krawang tij
dens de eerste politionele actie, op 21 juli 1947, en was de afdeling
ingedeeld bij de gevechtsgroep "Noord".
De eenheid wist te voorkomen dat het Indonesisch Nationaal Leger (Indonesisch; Tentara
Nasional Indonesia) de krijgsmacht van Soekamo, de kampong Tjikampek in brand stak.
Met goed gericht vuur werd de TNI verdreven en kon Tjikampek, dat aan de spoorlijn van
Bandoeng naar Batavia lag, voor vernietiging gespaard blijven. In dit gebied had de afde
ling het niet bepaald rustig. Door nachtelijke beschietingen en overvallen werd de afdeling
zwaar op de proef gesteld. Door een intensieve patrouillegang en de uitbreiding van het
aantal posten keerde de rust in het gebied geleidelijk weer terug.
Tijdens de 2e politionele actie, op 18 december 1948, voerde de afdeling de patrouilleacti
viteit op en ging de afdeling een zware tijd tegemoet. Eind maart keerde de rust weer
enigszins terug.

In juli werd begonnen met de overdracht van het materiaal aan een andere RVA. Vanaf
augustus werd het patrouille vak geleidelijk overgenomen door het bataljon "Pasoendan
11" en werd de afdeling ingezet voor treinbewaking.

Op 10 oktober werd de afdeling gelegerd te Batavia in afwachting van de repatri
ëring. Een maand later vertrok de "Johan van Oldenbamevelt" en kwam op 6 december
1949 aan in Amsterdam.

Lubbertus Stam
23-12-1925

Diende als dienstplichtig soldaat Ie klas bij StCie 4-9 RI in Ned.
Indië. Hij overleed op 5 augustus 1949 in Srojo. Op de Militaire
Begraafplaats Menteng Pulo in Djakarta wordt hij herdacht, maar
zijn stoffelijke resten zijn nooit gevonden. Lubbertus Stam geldt nog
steeds als vermist.

Op 6 augustus kwam het trieste nieuws dat daags tevoren de bewa
kingspost van de brug bij Srojo door de TNI was overrompeld. De
bezetting van vijftien Javaanse politiemannen en vier soldaten van 4
-9 RI was meegenomen naar de kampong Kaliboto, zo bleek uit be
trouwbare inlichtingen. Onmiddellijk werd daar een patrouille van veertig man onder
commando van Van Heek heen gestuurd.

De patrouille bereikte Kaliboto in de vroege uren van 7 augustus. Bij het doorzoeken
werd niets gevonden totdat Van Heek in een achtertuin een stapel Nederlandse uitrus
tingsstukken zag liggen. Onmiddellijk begreep hij dat de vijand dichtbij kon zijn, en hij
riep om versterking. Op hetzelfde moment werd hij door twee kogels geraakt. Hij kon
nog een stuk terugrennen en een van zijn groepscommandanten het commando geven een
stormloop op de tegenstanders uit te voeren. Dat was niet tegen dovemans oren gericht,
want de jongens waren gespannen sinds de aanval op Srojo. Schietend stoven ze naar
voren en doodden twee vijanden. Van de vier Nederlandse soldaten werd echter geen
spoor aangetroffen en ze zijn ook later nooit teruggevonden.

De vermisten waren de soldaten Buijsen, Ottens, Scholten en Stam. Zij hebben geen aan
wijsbare laatste rustplaats en staan nu vermeld in de Gedenkboeken 40 (Buijsen), 41
(Stam) en 43 (Ottens en Scholten) van de Oorlogsgravenstichting.
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Hieronder volgt een verhaal van Dienke Grootenhuis, een nicht van Bertus Stam:

Laatste rustplaats: onbekend

"Als kind logeerde ik met mijn zusje regelmatig bij mijn oma en opa, ouders van mijn oom
Lubbertus (Bertus ) Stam, in de Driehoek. We sliepen op een kamertje op de zolderverdie
ping, te bereiken via de deel en gebouwd boven de koeienstal. Wanneer we de wankele
trap opklommen bleef oma zorgzaam beneden staan totdat we veilig boven waren. Binnen
gekomen passeerden we eerst in de linkerhoek een legerkist: de kist van oom Bertus. Te
rug getransporteerd uit Indonesië. Een geheimzinnig en bijna heilig relikwie. Wij wilden
best graag weten wat er in die kist zat, maar dat was uitgesloten. Afblijven en geen vragen
stellen, dat is me bijgebleven.
Ik ken mijn oom niet, maar heb hem enigszins leren kennen vanuit de vele brieven die hij
schreef aan zijn familie. Van een tante kreeg ik bij haar overlijden een schoenendoos vol
met deze brieven.

Mijn oom Bertus, enkele maanden daarvoor toegelaten tot de studie elektrotechnisch inge
nieur aan de Technische Hogeschool te Delft, vertrok in de zomer in 1947 vanuit Rotter
dam naar Indonesië met het schip "de Volendam Een lange bootreis van bijna 3 maan
den. Op het schip werd hij ernstig ziek doordat hij de besmettelijke ziekte tyfus opliep. Ik
lees dat hij blij was dat het Rode Kruis zijn ouders daar pas later van op de hoogte stelde.
Hij werd o.a. gelegerd in Batavia.
Enkele maanden na hem vertrok ook zijn jongere broer Tjapko met hetzelfde schip naar
Indonesië. Het lukte Bertus om, na 2 x voor niets te zijn geweest en inmiddels 300 km. af
gelegd te hebben, zijn broer te ontmoeten in de haven van Priok. Diens schip, ook de Vo
lendam, lag daar aangemeerd. Hij was net op tijd want een uur later vertrok het schip
richting Makassar, via Soerabaja. Tjapko bleek in hetzelfde ruim te vertoeven als waar
Bertus eerder ook had vertoefd, het beruchte D5 ruim.

Bertus bespaarde in zijn brieven zijn ouders de zwarte kanten van de oorlog. Liever be
schreef hij de de Indische natuur waar hij van genoot en die hem overweldigde. En de
enorme hitte die hem soms te veel werd. Af en toe liet hij iets van zijn angsten doorsche
meren voor de Indische stiltes, voor snelle sluipmoordenaars en voor overvallen tijdens
nachtelijke patrouilles.
Hij snakte naar nieuws uit Nederland. Zelf stuurde, en beschreef hij fotootjes op van zijn
bootreis Rotterdam- Indonesië. Hij vroeg dringend deze met zorg te bewaren voor als hij
weer thuis zou komen.

In de zomermaanden van 1949 kwamen de brieven van Bertus minder frequent. Zijn fami
lie in Nederland en zijn broer in Batavia deelden hun zorg per luchtpost en bootbrieven.
De onrust van zijn ouders groeide.
-En toen kwam het schrijven uit Indonesië met de aankondiging: "Uw zoon wordt ver
mist".

In de brief stond weliswaar ook dat hij was gesneuveld op een nachtelijke patrouille te
Srojo. Gesneuveld was wellicht bedoeld als verzachting. Maar feitelijk is Bertus Stam
vanaf 4 augustus 1949 verdwenen en nooit meer teruggevonden. Behalve enkele kleding
stukken op de plek waar hij samen met enkele andere militairen die nacht patrouilleerde.
Wurgende angst spreekt uit een kort, met potlood geschreven oproep van zijn moeder,
mijn oma: "Heeft u ook meer omtrent hem gehoord, en wordt er nog verder naar hem
gezocht. Wij leven nog in zo'n onzekerheid, schrijf u ons als u tijd hebt.... ".
Vier maanden later, op 2 januari 1950, werd ik geboren. En uiteraard vernoemd: Alberdi-
na naar mijn oma en Lubberta naar oom Bertus. Wegens de vermissing van Bertus werd
Tjapko eerder dan gepland van zijn dienstplicht ontheven en kon hij terug naar Nederland.

Na een halfjaar vol onzekerheid werd opnieuw een brief ontvangen waar
in de vermissing werd bevestigd. Wellicht om zijn verdwijning te marke
ren, stelden zijn ouders, mijn grootouders, in februari 1950, een rouw
kaart op voor familie en bekenden.

En de legerkist: deze blijkt nog steeds in de familie te zijn. Tussen de brie
ven vond ik ook een toegestuurde lijst met vermelding van een rijtje per
soonlijke spullen van oom Bertus. Wellicht hebben deze in de legerkist
gezeten die op zolderkamer stond. Binnenkort komt deze kist in mijn bezit
en mag ik er eindelijk in kijken.

Ik weet inmiddels dat hij nu leeg is. "
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Klaas Winters
Jan Aitink Gezinus de Lange

Wi

Herman de Lange
30-7-1925 Frederik Slotman

11-9-1927

Emsland U9, woont in Canada.

Dirk Winters

14-10-1926

Jan Hendrik Kotterink

10-1-1925

H.H. (Mans) Jaspers, 27-3-1925, en
Dirk Winters

t

Op de groepsfoto 's staan, geen namen bij. Deze foto 's zijn afkomstig uit defotoalbums van Wiechert
Stegeman en Gerrit Pots.

Mocht u personen herkennen dan verzoeken wij u dit aan de redactie door te willen geven.
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Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 is opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 6.200 Neder
landse militairen die in de periode tussen 1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-Indië of in

Nieuw-Guinea zijn omgekomen.

GESNEUVELDEN IN INDONESIË
t>e reg<>rltsg maakt bekend, d*t tot! Korp. C. H. Vink uit Eotterdmn, gt-
»r leedwewn In de kffelnpen week' -

Het aantal Nederlandse militaire gesneuvelden en verongelukten in Neder
lands-Indië kennen we precies (4.751 volgens het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie) en ook over het aantal Nederlandse burgerdoden wordt
uitgebreid gediscussieerd (schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 30.000!).
Maar tot op heden heeft niemand zelfs maar een serieuze poging gedaan om
de aantallen Indonesische doden te becijferen. (Bron: De Groene Amster
dammer)

Oorlogsgravenstichting

In het register van de OGS staan nog twee in Ommen geboren personen
vermeld als dodelijke slachtoffer in Indië, namelijk:

W.R. van der Kuinder

Geboren: 31 -03-1919, Ambt-Ommen
Overleden: 04-07-1946, Pesagi (Bali)
Missie: Nederlands-lndië en Nieuw-Guinea *

G.J. Meiierink

Geboren: 09-05-1925, Ommen
Overleden: 30-10-1948, Lengkongdjaja
Missie: Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea

,.V -

wsF

Jakarta, KL-monument op Nederlands ereveld Menteng Pulo (foto: Oorlogsgravenstichting)

Van enkele Indiëgangers hebben we zoveel informatie ontvangen, waardoor het niet alle
maal in dit nummer geplaatst kon worden.

Op de site van www.OudOmmen. nl zullen we proberen al het overgebleven materiaal bij
elkaar te zetten en toegankelijk te maken voor belangstellenden.
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3-gangen keuzemenu

€ 32,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

USSALON

Stationsweg 1 ■ 7731 AW Ommen ■ telefoon 0529 A5 17 82

www.ekkelenkamp-ommen.nl

SPECIALE LESSEN VOOR OUDEREN

SPORJRUK SPORTEN VOOR

MAAR € 20,99

Brink 35 Ommen | T. 0529-454508 | info@sportrijk.nl

Bouwbedrijf

Vonder
^an^alderen

!=! ̂  I garage en tankservice

www.bvbouw.nl - jnfo@bvbouw.nl

Brink 10 - 7731 TG Ommen - Tel. 0529 - 451043

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

Tekenwerk

Vergunningen

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

brasserie tante pas

OMMEN

Markt 17, 7731 DB Ommen

(0529)4518 13

lnfo@tanteposm1:

.Si www.tantepos.nl

Hallo

J U J yJiJ I;
Ommen

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429

snel en
eigenzinnig

oplossingen i
van nu 1
van cijfers naar
toekomstpla n nen

KRC VAN ELDEREN
accountonts I belastiogadvtseurs

Nijkamp
installatietechnielT^'^^

Bas Nijkamp
06 51 78 57 57

Coevorderweg 6

7735 KH Arriën

Markt 22-24, 7731 DB Ommen

10529-47 81 60

www.jumbo.com

mfo@nijkampinstallatie.nl



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel. (0529) 45 21 50

info@dunnewindgroep.nl

www.dunnewindgroep.nl

Dunnewind Groep b.v.
Verhuur van:

mobiele kranen - shovels - containers - kippertrailers

diepiaders - truck - kraan - aanhanger

Uitvoering van:
grondwerken - sloopwerken - rioleringswerken - bestratingen

Verkoop van:

zand - grond - grind

Als inwoner van de gemeente Ommen kunt u

zes dagen per week uw tuinafval gratis bij ons inleveren.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur -17.30 uur

Zaterdag van 8.00 uur -12.00 uur

^tarisposf ommen
Zet het zwart op wit.

IMotarispost Ommen
Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529 - 712 523

E secretariaat@notarispostommen.nl

I  www.notarispostommen.nl

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

1. wfflfi dep UMDl

OMMEN BV

Vermeerstraat 13 • 7731 SM Ommen • Tel. (0529) 45 30 33

Asalland^oed
registermake1aars & taxateurs

VechtkadeS - 7731 JC Ommen - T 0529455055

E ommen@sallandsgoed.nl - www.sallandsgoed.nl

Al ruim 20 jaar onroerend goed specialist in Ommen

DE <APPER

www.salondekapper.nl

Vrijthof 1

7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

tijdvoorjezelfrasalondekapper.nl

Maak online een afspraak

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

Li^U

Q

0
H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529)45 18 02

E-mall info@hsteenbv.nl

WILDTHOUT
Hotel & Restaurant

'  mWl KWALHtn EN GEZELLIGHEID!

Telefoon 0529-451592

lnFo@wildthout.nl

www.hotelwildthout.nl

Wijnhof
Ommen
dranken & delicatessen

Varsenerstraat 2

7731 DG Ommen

T 0529 45 30 66

E info@wijnhofommen.nl

I www.wijnhofommen.nl

Ook zorgmaaltijden

Brugstraat 16 - 7731 CT Ommen
info@resto-oco.nl - www.resto-oco.nl

0529 451429

|L«.\ivLk

^l3l«<5ervicl«

4-1

zöj'P0'^

Restaurant - Catering

De Bootsman

Coevorderweg 19

7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

HOGE KlEXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor reservering:

Hoge Hexel Recreatie
Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel

Tel. (0546) 57 98 65 ■ Fax (0546) 57 13 08

E-mail: info@hEiexel.nl • Internet: www.hhexel.nl




