Dagboek van H.Bierman .
Tijdens mijn diensttijd in
Nederlands Oost Indië
F.Batterij 3-12 R.V.A. W.Brigade

Van 8 Mei 1947 tot 10 April 1950.
Nadat de oorlog op 5 mei 1945 was afgelopen werd ik op 7
september 1946 opgeroepen voor de militaire dienst om naar de
Oost te vertrekken. Ik werd gelegerd in Ede in de van Essenkazerne
Waar we een tropen opleiding kregen in de sneeuw op de hei.

De nacht Donderdag 8 Mei 1947 ‘s morgens om half zeven zijn we
uit Ede vertrokken en kwamen om half negen in de haven van
Amsterdam aan. We werden onthaalt met koffie , koek en
sigaretten. Om negen uur werden we ingescheept en werd onze
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slaapplaats, een hangmat in het ruim aangewezen. Om 17.00 uur
klonk het vertrek signaal naar IJmuiden waar we voor anker gelegen
hebben tijdens de nacht.
Vrijdag 9 Mei ‘s morgens is de grote reis naar Indië begonnen, om
3 uur in de namiddag passeerden we de krijtrotsen van Engeland.
Het eten is prima aan boord en het slapen viel niet mee voor de
eerste nacht in de hangmat.
Zaterdag 10 Mei De dag begon met om 6 uur met een kerkdienst die
gehouden werd in de salon. Om 11 uur waren de golf van Biskaje
ingevaren. Er staat veel wind en de boot gaat flink heen en weer
maar nog geen last van zeeziekte. Om half twaalf was het
Sloepenrol. ‘s middags kwam ik tot de ontdekking er nog meer
Bussummers op de boot zaten. Ik heb er drie ontmoet. Om 1 uur
0ntmoette we een engels schip met aan boord het Engels
koningshuis. Ik begin een beetje last te krijgen van zeeziekte want
voel me knap beroerd. Om 3 uur kregen we Cadi 100 Engelse
sigaretten.
Zondag 11 Mei Het weer is schitterend en erg warm. Om half tien
naar de hoogmis geweest en om 2 uur passeerde we de punt van
Spanje. 's avonds naar de film geweest. Het was vandaag
behoorlijk warm geweest.
Maandag 12 Mei Het weer is prachtig en haast geen wind. Om 11
uur moesten we de geweren inleveren en werden opgeruimd in het
ruim. ‘s nachts om 3 uur waren we Lissabon gepasseerd en
vanmorgen om 9 uur Kaap Vincent. Om het maleis bij te houden
kregen we maleise les. ‘s avonds half negen passeerde we Tangee
en om 9 uur Gibraltar.
Dinsdag 13 Mei Het is erg bewolkt en een hoop wind. Ik voel me niet
erg lekker en heb erge koppijn. Thans varen we in de Middellandse
zeeën zien geen land, maar vanmiddag veranderde het en kwam de
Afrikaanse kust in zicht en hebben de hele middag langs de kust
gevaren. ‘s Avonds om 11 uur passeerde we Algiers en deze dag
werd besloten met het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje op
het sportdek.
Woensdag 14 Mei Het weer is triestig en de lucht is zwaar bewolkt.
Ik ben de dag begonnen met wassen. Om 11 uur hadden we
sloepenrol en ‘s middags kregen we sport.
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Donderdag 15 Mei Het is zondag vandaag maar je merkt er niets
van. Om half negen naar de kerk geweest.
Vrijdag 16 Mei Eerst maar weer gewassen en daarna de post
ingeleverd en ‘s middags kregen we een spuitje.
Zaterdag 17 Mei Het weer is weer prachtig, maar land zien we niet
meer voor de hele dag. ‘s middags passeerde we een Hollands
schip en ‘s avonds
Om 10 uur passeerde we het schip de Oranje. ‘s avonds moest ik op
wacht voor de gangen waar jan soldaat niet mocht komen. Ik stond
op wacht tot Zondagavond 6 uur.
Zondag 18 Mei Om 6 uur ‘s morgens vaarden we de haven van Port
Said binnen. Het was een interessante dag met al die kooplui langs
de boot. Om 6 uur zijn we weer vertrokken.
Maandag 19 Mei ‘s nachts zijn we het Suezkanaal door gevaren en
om 5uur opgestaan want toen vaarde we langs Suez. In het kanaal
passeerde ons het passagiersschip de Oranje die naar holland ging.
Later op de dag stond de koperen ploert aan de hemel en het is
smoor heet.
Dinsdag 20 mei Het is ontzettend warm en we liggen voor apen
gapen op het dek, we krijgen koude limonade inplaats van warme
thee.
Woensdag 21 Mei Het is weer ontzettend heet en van wegen het
zweten moeten we ons iedere keer verschonen. ‘s avonds was er
cabaret samengesteld door jongens van de boot. Het was binnen
niet om uit te houden en zijn buiten op het dek gaan slapen.
Donderdag 22 Mei Weer op het dek geslapen, er staat nu gelukkig
een stevige wind. Het is vandaag 14 dagen geleden dat ik op de
boot stapte. In de middag naar de kapper geweest.
Vrijdag 23 Mei Voor zeven dag lang het laatste stukje land gezien,
we varen nu in de Arabische zee.
Zaterdag 24 Mei Het is weer ontzettend warm vandaag en naar de
film geweest verder geen nieuws vandaag.
Zondag 25 Mei Vandaag is het Pinksteren Dit zijn de eerste
feestdagen die ik niet thuis vier. Het is mooi weer en de hele dag
zitten lezen.
Maandag 26 Mei Het eten is ontzettend slecht geworden en er word
veel gekankerd.
Dinsdag 27 Mei Het weer is goed, de boot ligt stil op het water.
Vandaag ben ik eten haler vanmorgen een lezing gehad over de
paardensport.
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Woensdag 28 mei Het weer is sterk veranderd en het regent
Donderdag 29 Mei Ik ben vandaag corveeër de hele dag
aardappelen gepit. Weer een spuitje gehad en heb er knap last van.
‘s avonds ons klaar gemaakt en kleren opgeknapt.
Zaterdag 31 Mei ‘s morgens om 8 uur in Sabang aangekomen. Hier
mochten we de hele dag passagieren ‘s avonds zouden we
weggaan maar zijn de volgende dag pas weggegaan. Hier heb ik de
eerste bananen gegeten.
Zondag 1 Juni Eerst om 6 uur naar de kerk geweest en daarna weer
naar de wal gegaan tot 11 uur. Om 12 uur zijn we weer vertrokken.
Maandag 2 Juni De laatste paar dagen van de reis nog voor de
boeg het regent de hele dag.
Dinsdag 3 Juni Het weer is weer opgeknapt en ‘s middags
passeerde we Singapore.
Woensdag 4 Juni Nog een dag en de bootreis zit er op.
Donderdag 5 Juni Java komt in zicht en om 8 uur zijn we in de
haven van Tjantong Priok afgemeerd.
Dit zijn mijn belevenissen tijdens de reis op de Johan van
Oldenbarneveld van8 Mei tot en met 5 Juni 1947 van Amsterdam
naar Oost Indië.
Vanuit Priok zijn we met legervoertuigen naar Badjoejadjar gebracht
waar we werden ondergebracht in een kazerne.
Tijdens de eerste actie heb ik geen dagboek bijgehouden en ben
weer verder gegaan op 5 Nov. 1947
Wat ik me nog na 50 jaar kan herinneren is dat we amper een paar
weken hier waren , we ingedeeld werden met de F. batterij bij het
Onderdeel A 3 veld van het K. N. I. L. Algauw begon de eerste
Politionele actie en werden ingezet om de rust te herstellen wat
natuurlijk een hele nieuwe ervaring was.
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5 Nov. Vanmorgen wezen zwemmen .
6 Nov. Cadi en bier gehad, terrein schoongemaakt voor inspectie.
Om 6 uur op wacht gegaan.
7 Nov. Van morgen om 6 uur van wacht afgekomen en tot half tien
geslapen. De andere jongens zijn op patrouille.
8 Nov. Vanavond brand uit gebroken in het kamp en een huis
afgebrand. We kregen toen galerijwacht.
9 Nov. Vanmorgen naar de kerk geweest bij 2-13 R. I. daarna
wezen zwemmen in zee. ‘s Avonds zitten kaarten.
10 Nov. Vanmorgen wezen zwemmen. Henk afgevoerd naar
ziekenhuis.
11 Nov Vandaag schietborden gemaakt.
12 Nov. Vanmorgen patrouille gelopen voor propaganda en
vanavond moest ik weer op wacht.
13 Nov. Tijdens de wacht van afgelopen nacht geen bijzonderheden
tot tien uur geslapen. Bezoek gehad van Overste Parool enige
vragen gesteld.
14 Nov. Van morgen wezen zwemmen maar was te koud en zijn
maar weer naar huis gegaan
15 Nov. Vanmorgen wezen schieten aan het strand en van middag
zitten kaarten.
16 Nov. Boek uit gelezen en naar de kerk geweest
17 Nov.
Begonnen met wassen en daarna gekaart tot 12 uur
geslapen en om 6 uur weer op wacht.
18 Nov. Om 6 uur vanmorgen van wacht afgekomen geen
bijzonderheden en het heeft veel geregend en ben gaan slapen.
19 Nov. Vanmiddag wezen zwemmen en toen we terug kwamen
kregen we slecht nieuws te horen 2 jongens gedood en een zwaar
gewond beschoten door snippervuur. Vanmiddag om 6 uur moest ik
weer op wacht.
20 Nov. Om 6 uur vanmorgen van wacht afgekomen en geslapen
tot tien uur. Nadere bijzonderheden van de gesneuvelden de zwaar
gewonde is ook overleden. Ze werden aangehouden door 3
ploppers en kregen meteen de volle laag.
21 Nov. De hele batterij is op actie wij hoefden niet mee omdat er
geen telefoon gebruikt werd. Van middag en van avond eten
gebracht naar de batterij om 8 uur weer thuis.
22 Nov. Vanmorgen eerst weer gewassen en de rest van de dag vrij
geweest want moest om 6 uur op wacht.
23 Nov. Vanmorgen 0m 6 uur van wacht gekomen en gaan slapen
tot 12 uur , vanmiddag gekaart.
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24 Nov. Vandaag vertrokken naar Thilimoes en nieuw bivak
ingericht.
28 Nov. ‘s Middags gezwommen en ‘s avonds om 6 uur weer op
wacht
29 Nov. Van morgen om 6 uur van wacht gekomen en tot 11 uur
geslapen. ‘s Middags gezwommen.
30 Nov. Van morgen om 5 uur opgestaan en op patrouille geweest
tot 11 uur
1 Dec. ‘s Morgens kleine oefening gehad en ‘s middags
gezwommen om 6 uur weer op wacht want ik was reserve en moest
invallen.
We hebben een camouflageoverall gekregen.
2 Dec. Van morgen om 6 uur van wacht afgekomen en geslapen tot
9 uur en verder van de dag kamerwacht geweest en foto’s gemaakt.
3 Dec. Vanmorgen weer patrouille gelopen van half acht tot 2 uur
s’avonds zitten kaarten.
4 Dec. Vandaag sint te Barbaar en vrij van uitrukkende dienst om
6uur weer op wacht.
5 Dec. Van morgen om 6 uur van wacht gekomen en eerst naar de
dokter geweest voor mijn oor vanwege oorpijn daar loop ik al de
hele week mee, daarna geslapen tot 9 uur en verder van de dag
kamerwacht. ‘s Avonds om 6 uur met de auto naar Cheerio
geweest naar de bioscoop en waren om half elf weer thuis en naar
de cantine gegaan en kregen gratis chocola en speculaas van
wegen st. Nicolaas.
6 Dec. De hele nacht niet geslapen vanwege erge oorpijn en de hele
dag op bed gelegen met koorts.
7 Dec. Weer de hele nacht niet geslapen vanwege oorpijn, naar de
hospik geweest en er zit nu een nat verband om mijn hoofd en moet
in bed blijven.
8 Dec. Nog vrij van dienst en niet zoveel pijn meer
9 Dec. De doek is van mijn hoofd af, het is haast over. Met de
fouragewagen meegeweest naar Chiribon voor bescherming een
wagen beschoten.
10 Dec. Ik ben weer beter en draai weer met de dienst mee.
Vanmorgen op patrouille geweest om contact te krijgen met de
ploppers maar alles was weg gevlogen, dus weer geen succes.
Naar Koeningan geweest met de waterwagen. vanavond naar
avondgebed geweest.
11 Dec. Vannacht is 2-8 RI beschoten met mortieren, er werd alarm
geslagen maar konden na een uur weer gaan slapen. Sergeant van
de T. R. I. is gevangen genomen. Pakje van Fien ontvangen.
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12 Dec. De hele morgen druk geweest in de cantine en vanmiddag
naar de tandarts geweest. Vanavond om 6 uur weer op wacht.
13 Dec. Tijdens de wacht snachts werden we opgeschrikt door
mitrailleurvuur maar het bleek van 2-8 R. I. te zijn. Vanmorgen om 9
uur zijn we uit het kamp vertrokken naar Cheribon.
14 Dec. Zondag en vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest. Om
6 uur moest ik weer op wacht we stonden 1 uur op en 2 uur af.
15 Dec. De hele dag op wacht gestaan op een post buiten Cheribon
aan zee, we stonden nu 2uur op en 4 uur af, om 6 uur werden we
afgelost.
16 Dec. ‘s Middags naar de bioscoop geweest en verder gerust.
17 Dec. Vannacht galeriewacht gehad van 4 uur tot 7 uur. en ‘s
middags wezen inkopen doen.
18 Dec. Vanmorgen moest ik om 9 uur invallen bij post 3 en stond
zodoende de hele dag op wacht.
19 Dec. ‘s Middags de stad in geweest maar nog steeds niet
geslaagd wel een kettingtje gekocht voor mijn meisje. Om 6 uur op
wacht gekomen. Ik had de wacht overgenomen van Jan Faay want
die moest voetballen. Met Henk samen gestaan op post 2.
20 Dec. De hele dag op wacht gestaan bij de centrale tot 6 uur.
21 Dec. Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest voor de mis ,
gebiecht en te communie geweest, daarna thuis gekomen en
gegeten. Naar de hospik geweest want ik heb een klein beetje last
van ringworm tussen mijn benen. Vanavond bezig geweest met het
inmekaar zetten van schetsjes voor oude jaarsavond.
22 Dec. Tijdens een patrouille is een jeep om 5 uur op een mijn
gereden, Opper Horsman en Jan van de Wielen zijn gesneuveld
Wachtmeester zwaar gewond. ‘s avonds op wacht gegaan.
23 Dec. Weer de hele dag op wacht gestaan en vanmorgen zijn de
jongens begraven er heerst een droevige stemming onder ons.
24 Dec. Van morgen om 7 uur moest ik klaar staan voor een
cologne te beveiligen naar Madjalenka er is niets gebeurd en waren
‘s middags om 3 uur weer terug in het kamp. Het is wel zwaar
noodweer geweest. Vanavond gaan we om 11 uur naar de kerk,
waar om 12 uur de nachtmis begint.
25 Dec. De nachtmis duurde tot 2 uur, daarna ontbeten in het
Rextheater tot 3 uur, daarna nog 1 uur geslapen tot 4 uur, en toen
piketwacht gehad tot 7 uur in de morgen. Vanmiddag om 5 uur
gezamenlijk gegeten in de cantine. Een auto met jongens van 2-13
RI die op weg waren naar de nachtmis zijn beschoten en allemaal
gewond. ‘s avonds weer op wacht en om tien uur de kerstpakketten
ontvangen van Luit. Dobbenburg plus de kerstbrieven van thuis en
oom Arie.
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26 Dec. s’nachts hebben we erg waakzaam op wacht gestaan, want
konden van alles verwachten , maar niets gebeurd. Het ontbijt
bestond tijdens de kerstdagen uit krentenbrood. Vanavond om 6 uur
van wacht afgekomen en hiermede zijn mijn eerste kerstdagen hier
in de tropen weer achter de rug.
27 Dec. Vanmorgen uit Cheribon vertrokken en vertoeven nu in
Thilimoes. De gesproken brief ontvangen naar toko Deli gegaan
waar de plaat is afgedraaid. We hebben een verdomde gezellige
cantine.
28 Dec. Vanmorgen om 10 uur zou er een hoogmis zijn maar ging
niet door. Er is weer een auto beschoten en waren 4 gewonden en
daar moest de pater naar toe. 8 foto’s gekocht van de
vliegdemonstratie in Batoejadjar. Ik heb een standaard gemaakt
voor de foto van mijn meisje. Vanavond weer op wacht met Henk en
Jan bij de ……
29 Dec. De wacht van afgelopen nacht is goed verlopen, tot 12 uur
heeft het hard geregend, daarna kwam de maan en was de nacht
mooi helder. Geslapen tot 11 uur. Vanmiddag weer gerepateerd.
Henk Lou en ik voeren een stukje op “ het is maar voor een nacht “
Ik speel de rol van de vrouw van Lou.
30 Dec. Vanmorgen van 8 uur tot half een op patrouille geweest
door de natte sawa’s en kalies heen. vanmiddag weer geoefend
voor toneel. plotseling moesten we ons klaar maken voor actie en
de hele avond klaar gestaan.
31 Dec. Vanmorgen weer op patrouille geweest van 8 uur tot 1 uur,
de ploppers waren weer weggegaan en de actie ging niet door.
Vanmiddag generale repetitie gehad van het toneel en om 8 uur
naar de kerk geweest. en de feestavond is afgelast.
1948
1 Jan. Het cabaret wat we inmekaar gedraaid hadden is afgelast
Gisteren avond om 8 uur naar de kerk geweest en om 9 uur in de
feestavond begonnen, we hebben de jongens vermaakt tot kwart
voor twaalf, daarna heeft de majoor schitterend gesproken tot het
nieuwe jaar de majoor kondigde het Wilhelmus aan maar niemand
kon een woord zeggen en daarna werd met volle borst ingezet.
2 Jan. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest, ‘s avonds naar
de bios geweest in Cheribon voorstelling voor militairen.
3 Jan. Vanmorgen om 4 uur werden we uit bed gehaald voor
patrouille een grote kampong moest onderzocht worden om 7. 30
uur waren we weer thuis.
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4 Jan. Vannacht om 1 uur werden we het bed uitgehaald en
moesten in hinderlaag gaan liggen rond een kampong om 4 uur
waren we er en moesten blijven liggen tot 6 uur , toen kwam er een
andere ploeg die de kampong onderzocht en waren om 10 uur weer
thuis. Vanmiddag gevoetbald tegen de chauffeurs en gewonnen met
4-3, ik stond links half.
5 Jan. Dagwacht gehad van 6 uur tot 6 uur. ‘s avonds is er een
cabaret geweest in de cantine die begon om half acht. Foto’s
besteld bij Lou.
6 Jan. Toestellen schoongemaakt.
7 Jan. Vanmorgen radiooefening gehad en pakje ontvangen van
Kath. Thuisfront vanmiddag injectie gehad tegen pest en na het
avondgebed naar bed gegaan.
8 Jan. Vannacht om 3 uur moesten we er weer uit voor patrouille,
alle onderdelen hebben meegedaan en de hele omtrek is nu
gezuiverd vanmiddag om 2 uur waren we weer thuis klets nat.
Vanavond naar avondgebed geweest.
9 Jan. Vanmorgen op patrouille geweest naar Lingadjati
verschillende spionnen gegrepen onder andere de moordenaar van
Thilimoes. Van middag naar de bios geweest.
10 Jan. Vandaag had ik kamerwacht. De E Batterij gaat morgen weg
op actie en moesten om beurten op wacht.
11 Jan. Vanmorgen om 5 uur kregen we een aanval op het kamp
met automatische wapens, door snel optreden met onze bren zijn ze
op de vlucht geslagen. Vandaag geen kerkdienst. De E Batterij is
vanmorgen om 6 uur vertrokken. Het pakje ontvangen dat Henk
Koert heeft meegenomen, vanmiddag geslapen tot 6 uur.
12 Jan. Vanmorgen om 3 uur opgestaan voor patrouille, weer een
paar ploppers gevangen genomen en een TRI huis in brand
gestoken. Ik heb het in mijn rug.
13 Jan. Vanmorgen naar Cheribon geweest en op zieken bezoek
geweest in het hospitaal. Weer twee pakjes gemaakt voor thuis en
Fien.
14 Jan. Op wacht gestaan en de pakjes afgestuurd. We hebben 35
zieken. Er waren vanavond 300 ploppers gesignaleerd die vannacht
een aanval wilden uitvoeren op het kamp meteen de stukken in
stelling en salvovuur afgegeven op de kampong waar die ploppers
zaten.
15Jan. Vandaag kamerwacht gehad, Klamboes ingeleverd en
hebben grotere terug gehad. Vandaag is Henk jarig, verlof
aangevraagd en gekregen ook.
16 Jan. Vanmorgen naar Cheribon geweest met de Facteur mee en
om 6 uur weer op wacht.
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17 Jan. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en de barang
ingepakt, we zijn overgeplaatst naar Cheribon en liggen nu in een
kazerne. Onverwachts Bep van Bremen ontmoet.
18 Jan. We kregen geen auto om met verlof te gaan en zijn toen
op rapport gegaan met de trein te vertrekken.
19 Jan. Vanmorgen om 7 uur met de trein vertrokken de reis was
mooi maar duurde erg lang, om 5 uur waren we in Batavia. We zijn
toen gaan liften naar het verlofcentrum Wel te Vreden. s, avonds zijn
we Becker op wezen zoeken.
20 Jan. s’morgens naar pasar baroe geweest en s. middags naar
het hospitaal waar jongens van onze afdeling lagen, ;s avonds naar
de bios geweest.
21 Jan. Vandaag de stad door gewandeld en ‘s avonds naar de bios
geweest.
22 Jan. Naar vliegveld geweest maar mochten geen foto's maken
om 11 uur waren we terug en stond Anton voor me neus wat een
geweldig weerzien was van mijn broer. s, avonds naar de bios
geweest.
23 Jan. Vanmorgen naar passar baroe geweest en ‘s middags met
Anton samen naar de zusters geweest. ‘s avonds naar de bios
geweest.
24 Jan. Vanmorgen een wandeling gemaakt en ‘s middags
geslapen. ‘s avonds naar de Marinecantine gewandeld en zure
haring gegeten.
25 Jan. Om 8 uur met Anton naar de kerk geweest en daarna bij de
zusters van het Leger des Heil afscheid genomen en is Anton weer
vertrokken.
26 Jan. Het verlof is weer achter de rug en zijn vanmorgen om half
negen weer met de trein uit Batavia vertrokken en waren om 6 uur
terug in Cheribon. Na aankomst eerst de 12 brieven gelezen die
aangekomen waren tijdens mijn verlof.
27 Jan. Vandaag had ik kamerwacht en heb de hele dag brieven
zitten schrijven. ‘s morgens om 6 uur ben ik op wacht gegaan.
28 Jan. Op wacht gestaan op post 4 Er is een wapenstilstand.
29 Jan. Vanmorgen radiooefening gehad en in de stad gegeten
omdat het eten te slecht was. f 50, -- gedelegeerd.
30
Jan.
Vanmorgen
gesport
en
vanmiddag
nieuwe
telefoontoestellen gehaald. om 6 uur opwacht gekomen in het
kampement.
31 Jan. Tot vanavond 6 uur op wacht gestaan en vanavond een
nieuwe toneeluitvoering besproken onder mekaar.
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1 Febr. Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest en verder
brieven geschreven, want had kamerwacht. Bij Henk foto’s besteld.
2 Febr. Vanmorgen de nieuwe telefoon toestellen uitgeprobeerd. De
Icboelas en Pemoedas hebben ruzie tegen de TRI, vanavond de
TRI aangekomen op het station en moeten voor die lui zorgen. Van
avond op wacht gegaan.
3 febr. De hele dag op wacht gestaan en vandaag de tweede groep
soldaten van de TRI aangekomen. Vanavond tot 11 uur bezig
geweest met het repeteren van toneelstukjes.
4 Febr. De Hele dag druk geweest met het maken van een stellage
in de auto voor de radio.
5 Febr. Vandaag verder gewerkt aan de stellage tot 3 uur.
6 Febr. Vandaag kamerwacht gehad en om 6 uur weer opwacht
gegaan. ‘s avonds om 8 uur kwamen weer 600 T.R.I.ers.
7 Febr. De hele dag opwacht gestaan en ‘avonds gerepeteerd.
8 Febr. Vanmorgen om 10 uur naar de kerk geweest en vanmiddag
gezwommen
9 Febr. Vanmorgen de centrale bediend en ‘s middags naar de bios
geweest.
10 Febr. Vanmorgen een radiooefening gehouden en vanmiddag
naar de cantine van de W. Brigade geweest of we de zaal konden
krijgen. s. avonds weer op wacht in het kampement.
11 Febr. Vandaag de hele dag op wacht gestaan en s’avonds
tussen de wacht door gerepeteerd.
12 Febr. Vanmorgen les gehad over de bediening van de nieuwe
radiotoestellen en vanmiddag repetitie gehad op het toneel in de
zaal van de cantine van de W. Brigade en ‘s avonds op het bureau
gerepeteerd.
13 Febr. Vanmorgen radiooefening gehad en moesten plotseling
terugkomen. 2-8 RI zat in de knel en hadden geen munitie meer en
moesten er onmiddellijk naar toe om ze te helpen.
14 Febr. Vanmorgen weer geoefend met de radio en vanmiddag
wezen kijken naar de voetbalwedstrijd 3-12 RVA tegen 3-1 R.I. S
weer geoefend.
15 Febr. Vanmorgen om 8 uur naar de plechtige hoogmis geweest
die werd opgedragen voor de gesneuvelde van de W. Brigade. Het
was 2 jarig bestaan van de W. Brigade.
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17 Febr. Gisteren middag om 4 uur uit Cheribon vertrokken voor
actie om 6 uur in Koeningan aangekomen waar we overnacht
hebben. Vanmorgen om 5 uur opgestaan en naar het stellingterrein
gereden. Nog steeds geen tegenstand. Ik bedien de radio die in
verbinding staan met de pijper-cup. Vanmiddag om 2 uur uit stelling
gegaan en terug gekeerd naar Koeningan waar we overnacht
hebben.
18 Febr. Vanmorgen om 4 uur opgestaan en vertrokken naar
nieuwe stellingterrein. Vanmiddag om 2 uur werd de actie
afgeblazen en zijn we weer terug gegaan naar ons bivak in
Cheribon. s, avonds naar cabaret geweest “ de Zonnestraal “ in de
cantine van de W. Brigade.
19 Febr. Vandaag
op wacht gestaan , Pakje van de K. A. J.
ontvangen s’avonds was er een cabaret voorstelling in de cantine
van de Spelbrekers.
20. Febr. Vanmorgen de radiotoestellen schoongemaakt en vanmiddag naar de bios geweest. ‘s avonds weer gerepeteerd voor toneel.
21 Febr. Vanmorgen ben ik weer overgeplaatst van de radio naar
de telefoon verbinding. Vanmiddag gevoetbald tegen het kader en
gewonnen met 3 nul vanavond gerepeteerd.
22 Febr. Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest en s, avonds
moest ik weer op wacht bij de poort van het kampement.
23 Febr. Vanmorgen eerst op zieken rapport geweest want ben al
de hele week aan de schijterij. Mijn ontlasting moest worden
onderzocht. en verder de hele dag op wacht gestaan.
24 Febr. Vanmorgen eerst weer naar de dokter geweest. het
onderzoek luidde Amube dyssenterie en moest opgenomen worden
maar ik heb gevraagd voor bed rust, omdat ik maandag anders niet
mee kon spelen. Nu heb ik 2 dagen lichte dienst en moet 12 pillen
per dag slikken.
25 en 26 Febr. 2 dagen op bed gelegen.
27 Febr. Vanmorgen eerst op zieken rapport geweest en de rest
van de dag aan het letter zetten geweest. Ook nog van middag
gerepeteerd voor toneel.
28 Febr. Ik moet nu om het uur een drankje innemen en de decors
afgemaakt. Vanmiddag de generale repetitie gehouden.
29 Febr. Vandaag vrije dag eerst naar de kerk geweest om 8 uur en
brieven zitten schrijven.
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1 Maart Vandaag het eenjarig bestaan van het Regiment en hebben
Zondagsdienst, maar van feesten is niets gekomen alles is in duigen
gevallen de Graaf is in het hospitaal opgenomen en het gaat
ontzettend slecht met hem, op het ogenblik licht hij op sterven en
kunnen we niet gaan feesten.
2 Maart. Vanmorgen om 8 uur op zieken rapport geweest en ben
opgenomen in het Oranje hospitaal te Cheribon.
3 en 4 Maart doorgebracht in het hospitaal.
5 Maart Vanmorgen om 10 uur uit het hospitaal ontslagen en weer
teruggekeerd in het kamp.
6 Maart Om 9 uur op ziekenrapport geweest want sta nog onder
controle en een begin gemaakt met het nummeren van de radio’s.
7 Maart Om 8 uur naar de kerk geweest en daarna foto’s gemaakt.
Een wandeling gemaakt en gegeten in Bandoengs Restaurant.
8 Maart Vanmorgen een lijnoefening gehad en ben weer terug
geplaatst als telefonist en weer in de O. P. omdat er gebrek was
aan een goede telefonist. Het is behoorlijk noodweer. en naar de
bios geweest.
9 Maart Vandaag weer bezig geweest met het letteren van de
radio’s en vanavond moest ik weer eens op wacht.
10 Maart De hele dag op wacht gestaan 2uur op 2 uur af op de post
gebraden kip gegeten.
11 Maart Vanmorgen een telefoon lijnoefening gehad en vanmiddag
naar de voetbalwedstrijd 3-12 R. V. A. tegen L. T. O. geweest en
gewonnen met 7-3.
12 Maart Vanmorgen verder gegaan met het letteren van de radio’s
en daarna de telefoons geschilderd, in de namiddag is de Graaf
overleden aan tyfus, vanavond naar de bios geweest.
13 Maart Vanmorgen naar de begrafenis geweest van de Graaf. Ik
was bij het vuurpeloton ingedeeld. Om 6 uur weer op wacht gegaan
en stond op een post in het kampement.
14 Maart Vanmorgen naar de kerk geweest en op wacht gestaan.
Ben nog steeds aan de diarree. ‘s avonds naar de voetbalwedstrijd geluisterd Nederland- Belgie.
15 Maart Vanmorgen eerst weer op ziekenrapport geweest en krijg
weer een kuur tot Vrijdag, daarna de telefoontoestellen geschilderd.
Vanmiddag de potjes van lou geschilderd met grondverf.
16 Maart Vandaag bezig geweest met het letteren en nummeren
van een indelingsbord. De stemming is ver onder peil vanwege het
slechte eten.
17 Maart Vandaag kamerwacht geweest en de potjes van Lou afgeschilderd. Het eten was vandaag iets beter.
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18 Maart De dag begonnen met sporten, daarna de telefoon kabels
op nieuw op de haspels opgerold, en de rest van de potjes van Lou
afgemaakt.
19 Maart Eerst naar de hospik geweest en weer eennieuwe kuur
gekregen ‘s middags om 6 uur op wacht gegaan.
20 Maart De hele dag op wacht gestaan 2 uur op 2 uur af ,
vanavond vergadering gehouden onder leiding van de Aalmoezenier
in de kamer van de hospik. Weer een tyfus patient Huizinga.
21 Maart Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest en daarna
brieven geschreven. Vanmiddag op bezoek geweest bij de jongens
in het hospitaal.
22 Maart Vanmorgen met ze twee-en begonnen met het schilderen
van een G. M. C. dat is een grote vrachtwagen. Vanmiddag
gevoetbald de verbinding tegen de chauffeurs en hebben gewonnen
met 5 nul.
23 Maart De G. M. C. alleen afgemaakt en ‘s middags kleine klusjes
opgeknapt.
24 Maart Vandaag kamerwacht gehad en soldij ontvangen.
25 Maart Om half acht naar de kerk geweest voor het bijwonen van
de plechtigheden die duurde tot 9 uur. Daarna de cabine van de G.
M. C. geschilderd, ‘s middags het dak van de cabine schoon
gekrabd met koelies en in de menie gezet. ‘s avonds naar de bios
geweest.
26 Maart Vanmorgen om half acht naar de kerk geweest en was het
vandaag zondagsdienst. om 6 uur weer op wacht gegaan in het
kampement.
27 Maart de hele dag op wacht gestaan en een injectie gehad tegen
tyfus, waar ik een behoorlijk dikke arm van heb.
28 Maart Hoogfeest van Pasen om 8 uur naar de hoogmis geweest
en was vrij van dienst ‘s avonds zitten kaarten.
29 Maart Om half acht naar de kerk geweest en daarna inkopen
gedaan. ‘s middags een pakje klaar gemaakt voor thuis en ‘s avonds
naar de bios geweest.
30 Maart Vanmorgen wezen sporten en pakje van thuis ontvangen.
31 Maart Vanmorgen eerst gesport en daarna zitten kaarten ,
vanmiddag de binnenkant van het dak van de keukenwagen
geschilderd en pakje afgestuurd.
1 April De binnenkant van de wagen afgemaakt en ‘s middags de
buiten kant afgebrand waar ik om half vijf mee klaar was.
2 April Ben met de lijnploeg naar de nieuwe standplaats geweest
Sendan Laout om een telefoonlijn aan te leggen en om 6 uur moest
ik weer op wacht.
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3 April De hele dag op wacht gestaan en ‘s avonds naar de
pingpong wedstrijd geweest in de cantine van de W. brigade met
Lou.
4 April Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest voor de rest van
de dag niets gedaan en ‘s avonds naar de bios geweest.
5 April Om 8 uur begonnen met telefoonlijnen uitleggen in Sedan
Laout en waren ‘s middags om 3 uur weer in het kamp. op bezoek
geweest bij Ko, die hier met vacantie is.
6 April Weer druk geweest met het aanleggen van telefoonlijnen en
ben erg bruin geworden van het in de zon werken. Foto’s gemaakt.
7 April Vanmorgen telefoonlijnen gelegd in Sendan Laout tot 12 uur
‘s middags de barang ingepakt.
8 April Vandaag verhuisd naar Sendan Laout. De eerste
kantinewagen is vanmorgen op bezoek geweest. ‘s avonds zitten
kaarten.
9 April Vandaag kamerwacht gehad en de hele avond zitten kaarten.
10 April Vanmorgen begonnen met het schoonmaken van de
radiowagen die geschilderd moest worden. Vanavond weer zitten
kaarten.
11 April Vandaag niet veel gedaan vanwege de Zondag als allen
maar kaarten en om 4 uur naar de kerk geweest in de cantine van 14 R. I.
12 April Vandaag de hele dag druk geweest met het schilderen van
de onderkant van de radiowagen.
13 April Vanmorgen eerst gesport en daarna weer verder gegaan
met het schilderen van de radiowagen. ‘s avonds naar de film
geweest die gedraaid werd in de openlucht op het voetbalveld.
14 April Vandaag de radiowagen het schilderwerk afgemaakt en
‘s avonds met het cabaretgezelschap bij mekaar gekomen.
15 April Vandaag een gereedschapkist gemaakt en ben er om 2 uur
mee uitgescheden.
16 April Vandaag begonnen met het schilderen van de jeep en
‘s avonds zitten kaarten.
17 April De jeep afgemaakt op het zwart na er moet weer wacht
gelopen worden in Cheribon vanavond zitten kaarten.
18 April De hele dag gekaart en brieven geschreven ‘s middags
naar de kerk geweest om 4 uur. ‘s avonds naar de voetbalwedstrijd
geluisterd van Nederland-Belgie.
19 April Vanmorgen het zwart van de jeep geschilderd en s’middags
gerepeteerd voor het cabaret. Vanavond begonnen met de cursus
voor middenstand.
20 April Vanmorgen heb ik eerst weer potjes geschilderd voor de
hospik en de naam en adres op de kist van Henk geletterd.
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Vanmiddag mijn huiswerk gemaakt vanavond les gehad in
handelskennis.
21 April Vanmorgen begonnen met het letteren van de wagens en
ben de hele dag druk geweest. S’avonds zitten schrijven
22 April Vanmorgen naar de kerk geweest in de cantine van 1-4 RI
en daarna op ziekenrapport geweest voor mijn oor. De rest van de
dag aan het schilderen geweest.
23 April Vandaag de pantserwagen afgemaakt en s’avonds geen
les gehad.
24 April Vanmorgen eerst naar de staf geweest verf halen en toen ik
weer terug was begonnen met schilderen van een G. M. C.
S'middags met Jos naar Cheribon geweest om kwasten te kopen.
S’avonds gekaart.
25 April Vanmorgen om 8 uur eerst naar de kerk geweest in
Cheribon en brieven zitten schrijven.
27 April Vanmorgen eerst bij de staf aan het schilderen geweest
omdat Jos ziek is en vanmiddag hier bezig geweest. S’avonds les
gehad.
28 April Vanmorgen Geschilderd en de nummers op de wagen
geschilderd en vanmiddag bij de staf gewerkt s’avonds zitten
schrijven.
29 April Vanmorgen weer bij de staf gewerkt tot vanmiddag 2 uur en
vanmiddag naar de repetitie geweest. Een pakje van thuis
ontvangen. Ik krijg nu extra melk omdat ik met verf omga. Vanavond
weer les gehad.
30 April Vanmorgen om 5 uur opgestaan en naar Cheribon gegaan
waar de parade gereden werd en ben wezen kijken en foto’s
gemaakt. Vanmiddag gerepeteerd voor cabaret en vanavond weer
les.
1 Mei Vanmorgen aan het letterzetten geweest en s’middags het
toneel in orde gemaakt tot 3 uur en daarna me huiswerk gemaakt.
S’avonds zitten kaarten en getrakteerd op chocola vanwege de
verjaardag van mijn jongste zusje Marga.
2 Mei Zondag vandaag en vanmorgen naar de kerk geweest in
Cheribon.
3 Mei Vanmorgen de busjes afgemaakt en ‘s middags gerepeteerd
voor cabaret.
4 Mei Vandaag begonnen met kaarten want waren vrij van dienst. Er
zijn officieren beëedigd waarvan ik foto’s heb gemaakt. Vanmiddag
de generale repetitie gehouden en ‘s avonds het cabaret opgevoerd.
Het is een succes volle avond geworden.
5 Mei Vanmorgen zitten schrijven en vanmiddag de zaal weer in
orde gemaakt voor onze tweede uitvoering ‘s avonds het was weer
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een succes. De majoor hield een slotwoord en bood mij als enigste
meisje een bos bloemen aan
6 Mei De hele dag bezig geweest met het inpakken van de barang
want we gaan weer eens verhuizen.
7 Mei Vanmorgen om 7 uur uit Sendang Laout vertrokken tot Tegal
hadden we 3 lekke banden en verder van de reis niet meer, om 2
uur arriveerde we in Batang en konden we beginnen met uit pakken.
S’avonds moest ik op wacht en ben bij de Loera thee wezen
drinken. De wacht is maar 12 uur.
8 Mei Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en ben gaan
slapen. Vanmiddag telefoonlijnen uitgelegd. Waar we nu bivakkeren
is erg slecht en hebben dat door gegeven aan de officier, die waren
het met ons eens en zijn we verhuisd naar een beter gebouw. ‘s
avonds naar Pekalongan geweest.
9 Mei Zondag en eerst naar de kerk geweest om 10 uur in
Pekalongan. S,middags zitten schrijven en s,avonds naar de bios
geweest naar de Kilima Hawais.
10 Mei Vandaag weer verhuisd en hebben nu een goede
slaapplaats.
11 Mei Vanmorgen het terrein rond het kampement afgebrand om
de slangen op te ruimen. Vanmiddag geslapen en vanavond hadden
we geen les en zijn naar het gezelschap de Notenkrakers geweest.
12 Mei Vanmorgen begonnen met het schoonmaken van het stuk en
vanmiddag een afscheiding gemaakt. s,avonds naar kennissen
geweest in Pekalongan en katjangs gekocht.
13 Mei Vanmorgen aan het schoonmaken geweest en twee pakjes
gemaakt voor thuis en Fien, vanmiddag zitten kaarten en 's,avonds
naar les geweest.
14 Mei Vanmorgen begonnen met schilderen , maar doe het nu
kalm aan, pakjes afgestuurd naar Holland kosten f 5, 75. vanmiddag
zitten schrijven en 's avonds weer les gehad.
15 mei Vanmorgen geschilderd en vanmiddag mijn lessen gemaakt,
vanavond zitten kaarten. Vanaf vannacht 12 uur zijn we voor
onbepaalde tijd geconsigneerd en mogen het kamp niet verlaten, ze
zijn bang voor opstootjes en relletjes tijdens de Pinksterdagen.
16 Mei Hoogfeest van Pinksteren we mogen het kamp niet verlaten
en ben niet naar de kerk geweest en zit de hele morgen al te
schrijven vanavond moet ik op wacht er zijn dubbele posten
uitgezet.
17 Mei De hele dag op wacht gestaan tot 6 uur en s’avonds zitten
kaarten.
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18 Mei Vanmorgen begonnen met het schilderen van het stuk. en
vanmiddag een stel wielen genummerd. 'S avonds naar les
geweest.
19 mei Vanmorgen heb ik niets gedaan, want had geen
zin, vanmiddag zitten kaarten en vanavond me lessen gemaakt
daarna heb ik nog een paar brieven geschreven.
20 Mei Vanmorgen de losse onderdelen van het stuk geschilderd en
vanmiddag afgemaakt, daarna gemandied en zitten schrijven,
vanavond les gehad.
21 Mei De hele dag aan het schilderen geweest van het stuk en
vanavond les gehad.
22 Mei Vanmorgen eerst schoonmaak gehouden en alles gelucht in
de zon, daarna verder het stuk geschilderd. Om half twaalf inspectie
gehad. Vanmiddag me lessen gemaakt en vanavond zitten schrijven
en gekaart.
23 Mei Vanmorgen eerst naar de kerk geweest in Pekalongan en
verder de dag doorgebracht met schrijven en vanavond gekaart.
24 Mei Vanmorgen opgenomen in het hospitaal te Pekalongan
vanwege een niersteen aanval en moet erg veel drinken.
25 mei Heb niet veel pijn gehad, maar moet ontzettend veel drinken.
26 Mei Alles nog het zelfde
27 Mei Vandaag Sacramentsdag en vanmorgen naar de mis
geweest in de zusterkapel. Van 5-6 R. I. hebben ze vanmorgen een
film opgenomen in de zaal,van avond veel bezoek geweest en naar
een voetbalwedstrijd geluisterd.
28 Mei Vanmorgen bezoek gehad van de Majoor en Luitenant. Met
mij gaat het een stuk beter.
29 Mei Vannacht weer behoorlijk pijn gehad, en vanmorgen vroeg
ook weer. Nog geen post ontvangen.
30 Mei Vanmorgen om half acht naar de mis geweest in de kapel.
31 Mei Me eigen gewogen en ben 4 pond aangekomen.
1 Juni Me urine is onderzocht en was negatief
2 Juni Ik mag weer normale voeding hebben en mag ook weer uit
bed.
3 Juni Vanmorgen weer behoorlijk pijn gehad en verder van de dag
niet meer. Vanmiddag zijn Henk en Piet op bezoek geweest.
4 Juni Alles gaat weer goed en ben zogoed als weer beter.
5 Juni Vanmorgen ontslagen uit het hospitaal en ben weer
teruggekeerd bij mijn onderdeel. Ik ben nog drie dagen vrij van
dienst en dan nog een week lichte dienst. Vandaag zijn we precies
een jaar in Indië ‘s avonds zitten kaarten.
6 Juni Vanmorgen zitten schrijven en de rest van de dag
doorgebracht met kaarten.
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7 Juni De hele dag druk geweest met het maken van mijn lessen
want had door mijn ziekte een achterstand opgelopen , maar ben nu
weer helemaal bij. De avond door gebracht met kaarten.
8 Juni Vanmorgen emblemen geschilderd op de portefeuilles van de
jongens. ‘s middags me lessen gemaakt.
9 Juni Vanmorgen naar de tandarts geweest en vanmiddag het
adres op een pakje gezet voor verzending naar Holland, vanavond
zitten kaarten en daarna een brief geschreven.
10 Juni Vanmorgen op bed gelegen, want heb vanacht weer pijn
gehad. Vanmiddag me lessen gemaakt.
11 Juni Vanmiddag mouwschildjes gemaakt van blik en vanmiddag
me lessen gemaakt.
12 Juni Vanmorgen de Lichtbaken van de stukken genummerd en
vanmiddag met de schildjes verder gegaan vanavond zitten
schrijven.
13 Juni Vandaag is het weer eens Zondag , maar ben niet naar de
kerk geweest en ben gaan zitten schrijven vanmiddag erwtensoep
gegeten en vanavond me lessen gemaakt.
14 Juni Vanmorgen weer begonnen met schilderen, vanmiddag naar
de hospik geweest en ben nu onder behandeling voor licht graad
exeem op me schouder, vanavond weer naar les geweest.
15 Mei Vanmorgen het stuk afgeschilderd en vanmiddag de
schildjes afgemaakt 8 stuks, vanavond hadden we geen les.
16 Mei Vanmorgen de wielen van het stuk genummerd en begonnen
met het schilderen van een nieuwe serie schildjes van 18 stuks.
S’avonds naar toneel voorstelling geweest van Bauber.
17 Juni Vanmorgen op ziekenrapport geweest voor mijn schouder
en begonnen met het maken van nieuwe schildjes. vanavond naar
les geweest.
18 Juni De hele dag druk geweest met het maken van schildjes,
vanmiddag naar de voetbalwedstrijd wezen kijken van 3-12 RVA.
‘s avonds geen les gehad.
19 Juni Vanmorgen aan de fotostandaard gewerkt en vergegaan
met de schildjes, zodat ik er weer 28 stuks klaar heb. ‘s middags me
lessen gemaakt en s’avonds naar Pekalongan geweest naar
kennissen.
20 Juni Vanmorgen eerst naar de kerk geweest en daarna foto’s
gemaakt, vanmiddag zitten schrijven.
21 Juni De hele dag bezig geweest met het schilderen van de
schildjes en ‘s avonds naar les geweest.
22 Juni Vanmorgen om 7 uur vertrokken voor patrouille en na 20 km
gelopen te hebben waren we om 12 uur weer terug. Ik heb me
voeten stuk gelopen en ben afgemat thuis gekomen. ‘s avonds naar
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les geweest en toen ik thuis kwam lag er een verjaardagspakje op
me te wachten.
23 Juni Vanmorgen eerst op ziekenrapport geweest voor mijn
voeten en nieren en verders de hele dag aan de schildjes gewerkt.
S’avonds zitten schrjven.
24 Juni Vanmorgen op ziekenrapport geweest voor mijn voeten en
verder de hele dag bezig geweest met het schilderen van de
schildjes. Ik heb er nu 60 klaar. vanavond naar les geweest.
25 Juni Vanmorgen aan de fotolijstjes gewerkt en vanmiddag naar
de voetbalwedstrijd geweest 3-12 RVA. tegen A. A. T. We hebben
verloren met 4-1. Ik heb weer behoorlijk pijn gehad, vanmiddag is
ons cabaretgezelschap bijmekaar geweest om te praten voor een
nieuw toneelstuk.
26 Juni Vanmorgen op ziekenrapport geweest vanwege mijn nieren,
en nog 8 schildjes gemaakt. Vanavond zitten kaarten en schrijven.
27 Juni Vannacht weer behoorlijk pijn gehad en vanmorgen naar de
kerk geweest in Pekalongan en daarna foto’s gemaakt. Vanmiddag
een volybalwedstrijd gespeeld, maar ben gewoon uitgevloerd en
heb weer behoorlijk pijn aan mijn kleine jongen.
28 Juni Gelukkig geen pijn meer met plassen en vanmiddag naar
kennissen geweest in Pekalongan, vanavond gekaart.
29 Juni Vandaag Zondagsdienst, maar er moest weer een patrouille
uitrukken. Ik ben verder gegaan met letteren en vanmiddag mijn
lessen gemaakt
30 Juni Vandaag keuken dienst geweest en de hele dag druk
geweest met het maken van me lessen en ‘s avonds weer naar les
geweest.
1 Juli Vanmorgen weer begonnen met het schilderen van schildjes
en me lessen gemaakt. Vanmiddag een partij volybal gespeeld en
‘s avonds naar les geweest.
2 Juli Vanmorgen schoonmaak gehouden en zitten schrijven.
‘s middags me lessen gemaakt en ‘s avonds naar les geweest. De
patrouille is thuis gekomen met 20 rampokkers.
3 Juli Vanmorgen alles klaar gemaakt voor inspectie en kwam de
kolonel niet. Vanmiddag zitten leren en vanavond gekaart en
geschreven.
4 Juli Vanmorgen naar de kerk geweest en verder van de dag zitten
schrijven. Om 6 uur moest ik op wacht, maar kreeg tijdens het op
post staan een malaria aanval en ben om 8 uur meteen naar bed
gegaan en had hoge koorts.
5 Juli Vanmorgen is er bloed afgenomen voor onderzoek en heb de
hele dag op bed gelegen ‘s avonds om acht uur ben ik naar het
hospitaal gebracht.
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6 Juli Vannacht niet kunnen slapen van de koorts, vanmiddag weer
wat gegeten en voel me een stuk beter.
7 Juli Vannacht goed geslapen en heb weer goede eetlust,
vanavond 2 brieven zitten schrijven.
8 Juli De dokter op bezoek gehad en mijn temperatuurlijst is goed.
Om 8 uur waren Henk en Piet hier al op bezoek en vertelde dat de
F. Batterij gaat verhuizen 20 km verderop. Vanmiddag lekker
gegeten, er is een gezelschap geweest van zangeres, pianospeler
en goocholaar het was verdomd gezellig.
9 Juli Vanmorgen bezoek gehad van een kennis en de facteur is
nog net geweest.
10 Juli Alles gaat goed en ben aan de betere hand.
11 Juli Nieuwe buurman gekregen en niet naar de kerk geweest
want mag mijn bed nog niet uit.
12 Juli Het gaat goed met me en heb de hele dag niets gedaan als
maar slapen.
13 Juli Vanmorgen toen de dokter kwam vertelde hij , dat ik er
morgen weer uit mag. Vanavond niet gegeten maar gevreten zo
lekker was het.
14 Juli Vanmorgen het hospitaal weer verlaten en ben nu gelegerd
bij de staf bij Cor, want kon niet meer naar de F. Batterij toe.
15 Juli Vanmorgen om 9 uur vertrokken van de staf naar de Batterij
maar hele slechte ligging geen licht en geen water.
16 Juli We liggen nu in Pelen en heb nog steeds bedrust. Ik heb nog
steeds last van me nieren.
17 Juli Het is vandaag een rustige dag geweest en hebben vanmiddag boerenkool met worst gegeten. De jongens kwamen met een
wild varken thuis die ze hadden geschoten.
18 Juli We kunnen niet naar de kerk want liggen erg afgelegen
overal vandaan.
19 Juli Lig nog steeds op bed en hebben vandaag electrisch licht
gekregen
20 Juli De hele dag op bed gelegen en s’avonds zitten kaarten.
21 Juli Het gaat weer wat beter en heb weer een paar schildjes
geschilderd. En ‘s avonds zitten schrijven.
22 Juli Vanmorgen aan de nieuwe cantine gewerkt, pakje
opgestuurd voor Fien en ‘s avonds zitten schrijven.
23 Juli Vanmorgen weer een paar schildjes geschilderd en
vanmiddag een partijdje volybal gespeeld, vanavond zitten lezen.
24 Juli De dienst begon vanmorgen met het schillen van aardappelen, maar hebben er vanmiddag lekker van gegeten.
25 Juli Vanmorgen eerst naar een missiekerkje geweest in de
kampong en daarn tot etenstijd zitten klaverjassen.
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26Juli
Vanmorgen de telefoontoestellen schoongemaakt en
vanmiddag volybal gespeeld. .s avonds zitten kaarten.
27 Juli Vanmorgen in de cantine geschilderd en vanmiddag gesport.
‘s avonds zitten kaarten en schrijven.
28 Juli Vanmorgen naar de staf geweest verf halen vanmiddag
volybal gespeeld en vanavond eerst gekaart en daarna geschreven.
29 Juli Vanmorgen weer begonnen met het schilderen van schildjes
en telefoondraad opgerold vanavond geschreven.
30 Juli Vanmorgen in de cantine geschilderd en daarna twee koffers
geletterd vanmiddag volybal gespeeld. Vanavond naar het rozenhoedje bidden geweest en daarna zitten schrijven.
31 Juli anmorgen 3 koffers geschilderd. Er is een kerel gegrepen en
bleek een kindermoordenaar tezijn. vanavond gekaart.
1 Aug. Niet naar de kerk geweest er was geen vervoer en hebben
vanmorgen zitten kaarten. Vanmiddag is er een filmwagen aangekomen en hebben vanavond een filmvoorstelling gehad.
2 Aug. Een koffer geschilderd en de rest van de morgen aan ’t sporten geweest. Vanmiddag geslapen en ‘s avonds zitten schrijven.
3 Aug. Vanmorgen kisten geletterd en schildjes afgemaakt. de
avond maar weer doorgebracht met kaarten.
4 Aug. Vanmorgen een koffer geletterd en getracht Anton op te bellen, maar nog niet gelukt. Vanmiddag follybal gespeeld en vanavond
gekaart.
5 Aug. Vanmorgen een koffer geletterd, vanmiddag gesport en
vanavond zitten kaarten.
6 Aug. Vanmorgen aan de stukken geschilderd en vanmiddag geslapen want moest om 6 uur op wacht. Vandaag nieuwjaar en is het
in de kampong feest.
7 Aug. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en geslapen tot
10 uur, daarna verhuisd naar een andere kamer. ‘s avonds zitten
kaarten.
8 Aug. Vanmorgen naar de kerk geweest in de kampong en daarna
liggen lezen tot 12 uur. ‘s avonds gekaart in de cantine.
9 Aug. Vanmorgen eerst een koffer en daarna schildjes geschilderd.
Vanmiddag een partij follybal gespeeld en ‘s avonds gekaart en
geschreven.
10 Aug. Vanmorgen weer 20 schildjes geschilderd, vanmiddag
geslapen en vanavond om 8 uur op patrouille gegaan en waren
vannacht om 12 uur weer thuis.
11 Aug. Vanmorgen aan de stukken geschilderd en adressen op
een kist gezet. Vanmiddag naar de voetbalwedstrijd geweest F. Bat.
tegende Staf.
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12 Aug. Vanmorgen follybalwedstrijden gehouden onder elkaar en
zijn op de tweede plaats geeindigd. Er zijn weer gevangenen
gemaakt.
13 Aug. We hadden niets te doen en hebben maar op bed gelegen,
vanavond op varkensjacht geweest en niets gevangen.
14 Aug. De dag begonnen met aardappels schillen en daarna weer
schoonmaak gehouden.
15 Aug. Vanmorgen om 9 uur werd er opgebeld voor de kerk in
Soeba en zijn er naar toe geweest. Vanmiddag zitten schrijven en
‘s avonds gekaart.
16 Aug. Vanmorgen vroeg om 3 uur op patrouille geweest tot 7 uur
en daarna geslapen. Vanmiddag een auto genummerd.
17 Aug. Weer een stel schildjes geschilderd, vanmiddag een partij
follybal gespeeld en vanavond zitten schrijven.
18 Aug. Vanmorgen naar Lempeng geweest om de telefooncentrale
na te kijken. Vanmiddag geslapen want moest om 6 uur weer op
wacht.
19 Aug. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en geslapen tot
12 uur. Vanavond zitten schrijven.
20 Aug. Vandaag vollybalwedstrijden gehouden.
21 Aug. Vandaag is de bestelde verf aangekomen zodat ik weer
even voort kan met schilderen. In de loop van de morgen naar de
staf geweest om kwasten te halen. vanmiddag gevoetbald tegen 5-6
RI en gewonnen met 9-1.
22 Aug. Vanmorgen naar de kerk geweest in de kampong en
vanmiddag vollybal gespeeld.
23 Aug. Vanmorgen schildjes gemaakt en vanmiddag om 4 uur op
patrioulle gegaan en waren om half acht weer thuis. Er was een
premie van 10 gulden uitgeloofd op een varken.
24 Aug. Vanmorgen een platte grond getekend van het kampement
en vanmiddag naar de voetbalwedstrijd geweest F. batterij tegen E.
batterij uitslag was 2-0. Vanavond zitten schrijven.
25 Aug. Vandaag batterij oefeningen gehad en moesten
verschillende telefoonlijnen uitrollen.
26 Aug. Vanmorgen een telefoonlijn gelegd naar het kantoor. Ons
buurmeisje is jarig en heeft de hele batterij getracteerd.
27 Aug. Vanmorgen schoonmaak gehouden en vanmiddag
geslapen
28 Aug. s’morgens druk bezig geweest met confereren voor de a. s.
feesten.
29 Aug. Vandaag de 6de jongen naar het hospitaal gebracht met
dissentrie. vanmiddag een pakketje ontvangen vanavond
geschreven.
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30 Aug. Druk geweest met het in orde maken en versieren van het
kampement, en vanmiddag om 6 uur moest ik op wacht.
31 Aug. Koninginnedag en is de dag begonnen met vlaggenparade
en daarna waren er sportwedstrijden. Vanmiddag naar Limpong
geweest naar de feesten kijken alles was versierd, ‘s avonds
gezellig bij mekaar gezeten en werden de jubileumpaketten
uitgereikt.
1 Sept. Vanmorgen weer geschilderd en vanmiddag om 5 uur op
patrioulle gegaan.
2 Sept. Vanmorgen alle barang ingepakt en vanmiddag naar de staf
gebracht waar het ligt opgeslagen.
3 Sept. Vanmorgen met een groep vertrokken als kwartiermakers
naar Wonopringgo. We slapen in 2 huizen en zijn de hele dag
verder bezig geweest met het in orde maken.
4 Sept. Vanmorgen eerst een brug gemaakt over de kalie en om 11
uur kwam de batterij. We liggen erg krap maar het gaat wel.
5 Sept. Zondag en vanmorgen eerst naar de kerk geweest in
Pekalongan ‘s middags zitten schrijven.
6 Sept. Vanmorgen een telefoon gelegd naar de centrale van 5-6 RI.
‘s middags naar sportwedstrijden geweest in Pekalongan en ‘s
avonds naar de Passar Malang.
7 Sept. Het was een dag van uitrusten en niets doen. Vanavond om
9 uur kwam er plotseling bericht klaarmaken voor actie enzijn om 12
uur vertrokken.
8 Sept. Vanmorgen om 4 uur in Tegal aangekomen onder de
stromende regen, we hebben gestaan tot 11 uur en zijn toen verder
gegaan naar Proepoek waar we op het station geslapen hebben.
9 Sept. We hoefden niet in actie te komen en zijn om 11 uur weer
vertrokken naar huis.
10 Sept. Vannacht kwam er weer bericht dat we weer op actie
moesten maar onder het aankleden werd er weer afgebeld en
konden weer gaan slapen. Vanmiddag een telefoonlijn gelegd en
vanavond zitten schrijven.
11 Sept. 'sMorgens naar de staf geweest kleren ruilen bij de Foerier.
vanmiddag naar de stad geweest tot ‘s avonds 10 uur en met Cor
naar kennissen geweest en op de Passar Malam.
12 Sept. Vanmorgen naar de kerk geweest in Pekalongan,
vanavond naar de bios geweest in de stad.
13 Sept. Ik ben verkouden en we hebben niets gedaan, vanmiddag
om 6 uur moest ik weer op wacht.
14 Sept. Vanmorgen naar de staf geweest en vanmiddag
gevoetbald als backspeler.
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15 Sept. Vanavond weer plotseling vertrokken voor actie en tot
s’nachts 3 uur gereden
16 Sept. Vanmorgen om 3 uur in Belik aangekomen hoog in de
bergen en verrekken van de kou. Om 6 uur in stelling gegaan en
behoorlijk geschoten op de vijand die ingesloten was. Om 4 uur uit
stelling gegaan en s’nachts geslapen bij de infanterie.
17 Sept. Vanmorgen weer in stelling gegaan en ben met een
telefoonlijn met de infanterij naar voren gegaan voor een telefoon
verbinding met onze stukken en is vandaag de actie voortgezet.
Vanmiddag behoorlijk veel regen gehad en weer nieuwe bendes
waargenomen. Vanavond van 8 tot 9 uur op wacht gestaan.
18 Sept. Vandaag niet weg geweest en materiaal nagekeken, veel
infanterie aangekomen. We zijn verhuisd en liggen nu in een school
boven op een berg en kunnen s’nachts niet slapen van de kou.
19 Sept. Vanmorgen naar de kerk geweest in de openlucht en
verder maar zitten afwachten op de dingen die zullen komen.
20 Sept. Vandaag oranje driehoeken op alle auto’s geschilderd en S
om 5 uur bezoek gehad van een cabaret.
21 Sept. We blijven hier nog wel voorlopig en hebben een lichtlijn
aangelegd. Er staat ontzettend veel wind en is erg koud , het lijkt wel
herfst.
22 Sept. De lichtleiding verder afgemaakt en ‘s avonds zitten
kaarten.
23 Sept. Vanmorgen het gebouwtje waar we in bivakkeren aan de
buitenkant de wanden beplakt met papier om de wind buiten te
houden en is het niet zo koud meer. Vanavond weer op wacht . Ik
heb een grote steenpuist onder me arm.
24 Sept. Vanmorgen op ziekenrapport geweest en blijkt dat ik er een
bloedvergiftiging bij gekregen heb en loop nu met me arm in een
doek.
25 Sept. De puist is doorgebroken maar moet nog met me arm in
een doek blijven lopen, vanavond zitten kaarten. De stemming
onder de troep is weer gezakt.
26 Sept. Vandaag geen kerkdienst, me arm is haast weer over en
loop sinds vanmorgen niet meer met een doek.
27 Sept. Vandaag horizontale dienst gehad en me arm is weer
beter.
28 Sept. Vanmorgen gevoetbald en stond als rechts back verder
niets gedaan.
29 Sept. Vanmorgen gevoetbald en vanmiddag is alles weer in
cologne opgesteld voor een actie. Wij de lijnseiners hoefden niet
mee. Ik was vanmorgen ook nog naar de H. Mis geweest bij de
Infanterie.
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30 Sept. De actie is niet door gegaan dus is alles thuis gebleven.
Vandaag geld en kadi ontvangen. Vanavond op wacht gegaan en
het was ontzettend koud.
1 Oct. Tot 10 uur geslapen en daarna gevoetbald.
2 Oct. Vanmorgen was het plotseling verhuizen en zijn vanmiddag
om 3 uur weer in Wonopringo teruggekeerd gelukkig weer in de
warmte.
3 Oct. Vanmorgen in Pekalongan naar de kerk geweest, vanavond
zitten schrijven.
4 Oct. Vanmorgen de telefoonlijn gecontroleerd en de verbinding
weer in orde gemaakt. Vanmiddag gevoetbald tegen de kanonniers.
5 Oct. Vanmorgen naar de foerier geweest in de staf en vanmiddag
de telefoonlijn weer aan het herstellen geweest, vanavond zitten
kaarten.
6 Oct. Vanmorgen de telefoonlijnen gecontroleerd en vanmiddag
geslapen.
7 Oct. Vandaag horizontale dienst, vanavond naar de stad geweest
inkopen gedaan naar de film geweest en 2 pakjes weggestuurd.
8 Oct. De hele morgen geslapen, vanmiddag zitten schrijven en om
6 uur moest ik op wacht.
9 Oct. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en geslapen,
s, avonds naar de stad geweest met Henk.
10 Oct. Vanmorgen naar de kerk geweest in Pekalongan en een
pakje gemaakt voor thuis, vanavond zitten schrijven.
11 Oct. De laatste dagen weer last gehad van mijn nieren en heb
mijn urine laten onderzoeken. vanmiddag gevoetbald en ‘s avonds
zitten kaarten.
12 Oct. Vanmorgen naar de foerier geweest en vanmiddag
gevoetbald tegen de kampong.
13 Oct. De hele dag niets gedaan en van avond een debat gevoerd
over de politiek.
14 Oct. Maar weer op bed gelegen, niets te doen als kaarten en
slapen.
15 Oct. Het zelfde als de andere dagen slapen en kaarten.
16 Oct.
Vanmorgen eerst aardappels geschild en de boel
schoongemaakt. ‘s avonds was een jeep van ons op de weg hier
heen een km van het kamp en werd er een handgranaat gegooid de
vlak achter de jeep ontplofte gelukkig niemand gewond.
17 Oct. Vanmorgen naar de kerk geweest, en heb weer last van
mijn oor een kleine ontsteking om 6 uur moet ik op wacht.
18 Oct. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en gaan
slapen.
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Vanmiddag met een groep vertrokken als kwartiermaker naar
Batang.
19 Oct. Met 6 man hier geslapen, we liggen nu in een school.
'snacht kleren gestolen. De Batterij. Is vandaag ook gekomen en
hebben onze barang weer terug.
20 Oct. Vanmorgen op zieken rapport geweest voor mijn oor.
Verder een telefoonlijn gelegd en materialen schoongemaakt.
21 Oct. Vanmorgen eerst op zieken rapport geweest voor mijn oor
en verder de dag zoet gebracht met lezen, vanavond geschreven en
gekaart.
22 Oct. Weer bezig geweest met verf klaar maken en een cabine
van een auto geschilderd.
23 Oct. Vanmorgen de toonbank van de cantine geschilderd en s.
middags gefolybald.
24 Oct. Vanmorgen eerst naar de kerk geweest in Batang,
‘s middags geschreven want moest om 6 uur weer op wacht
25 Oct. Ben vanmorgen om 6 uur van wacht gekomen , de wacht is
rustig verlopen en heb de hele morgen geslapen. ‘s avonds zitten
schrijven.
26 Oct. Vanmorgen begonnen met het schilderen van de trailers.
Vanavond zitten kaarten in de cantine en darna geschreven.
27 Oct. Vanmorgen op patrouille geweest van 9 tot 12 uur,
vanmiddag gefollybald.
28 Oct. Vanmorgen een hinderlaag gelegd en twee ploppers
gevangen met 2 karabijnen buit gemaakt, vanmiddag weer verder
gegaan met het schilderen van de aanhangwagens. Vanavond weer
een uur in hinderlaag gelegen.
29 Oct. Vanmorgen de trailers genummerd en vanmiddag op
patrouille geweest en een kampong doorzocht.
30 Oct. Vanmorgen schoonmaakt gehouden want kregen om 12 uur
inspectie. Vanavond naar de bios in de stad geweest.
31 Oct, Vanmorgen eerst naar de kerk geweest en daarna zitten
kaarten, vanmiddag follybal gespeeld en vanavond zitten schrijven.
1 Nov. Vanmorgen weer verder gegaan met schilderen en moest
vanavond om 6 uur op wacht. s’morgens eerst nog naar de kerk
geweest.
2 Nov. Vanmorgen om 6 uur van wacht af gekomen en ben gaan
slapen, vanmiddag geschilderd en om 5 uur naar de
voetbalwedstrijd wezen kijken van het tweede.
3 Nov. Vanmorgen geschilderd en van middag een platte grond
getekend van het kampement. We hebben weer een injectie gehad
en heb een zere arm.
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4 Nov. Vanmorgen weer getekend en moest om 10 uur op patrouille
tot een uur. vanavond naar de stad geweest.
5 Nov De tekeningen afgemaakt en 's avonds tafeltennis gespeeld
voor de competitie.
6 Nov. Letters gezet en weer de wekelijkse schoonmaak gehouden.
7 Nov Vandaag twee jaar in dienst vanmorgen naar de kerk
geweest. Vanmiddag toneel stukjes over geschreven en ‘s avonds
naar de Welfarefilm geweest.
8 Nov. Vanmorgen naar radioles geweest bij de staf en vanmiddag
toneelstukjes overgeschreven.
9 Nov. Vanmorgen de trailers genummerd en van middag follybal
gespeeld.
10 Nov. Vanmorgen een motor gelakt met lakverf en vanmiddag om
6 uur moest ik weer op wacht.
11 Nov. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en geslapen
tot elf uur. vanavond zitten schrijven.
12 Nov. Vanmorgen op patrouille geweest 's avonds waren er
pingpong wedstrijden waar ik aan mee gedaan heb.
13 Nov. Vandaag de wekelijkse schoonmaak gehouden ens’avonds
naar het voetballen van het tweede wezen kijken.
14 Nov. Vanmorgen naar de kerk geweest en daarna gefolybald.
Vanmiddag naar de voetbalwedstrijd geweest van het eerste,
vanavond zitten schrijven.
15 Nov. Vanmorgen letters gezet en vanmiddag repetitie gehouden
van het toneel en vanavond naar de welfarefilm geweest.
16 Nov. Vanmorgen radioles gehad en weer nieuwe kwasten
gekregen. vanavond zitten schrijven.
17 Nov. Vanmorgen ontwerpen gemaakt voor de kastjes en
vanmiddag toneel repetitie gehouden.
18 Nov. Vanmorgen geschilderd vanmiddag geschreven en
vanavond om 6 uur weer op wacht.
19 Nov. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en de hele
morgen geslapen. Vanmiddag weer toneelrepetitie gehouden.
20 Nov. Het is begonnen te regenen en het regent nog steeds,
s’morgens op patrouille geweest in de stromende regen. vanavond
zitten kaarten.
21 Nov Vanmorgen naar de kerk geweest vanmiddag zitten
schrijven, het regent al de hele dag, vanavond naar de
voetbalwedstrijd Holland-België geluisterd bij de radio.
22 Nov. Vanmorgen namen op de kastjes geschilderd en vanmiddag
weer toneel repetitie gehouden.
23 Nov. Vanmorgen radioles gehad en vanmiddag puin gehaald,
want alles is modder, ‘s avonds zitten schrijven.
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24 Nov. Vanmorgen namen op kisten geschilderd en vanmiddag
weer toneel repetitie gehad.
25 Nov. Vanmorgen puin gereden en op ziekenrapport geweest
vanwege rode hond. Vanavond weer toneel repetitie gehad.
26 Nov. Vanmorgen eerst namen op een paar kisten gezet en
vanmiddag op patrouille geweest van 1tot 5 uur.
27 Nov. Vanmorgen schoonmaak gehouden en vanmiddag
geslapen want moest om 6 uur op wacht.
28 Nov. Het is Zondag en ben om 6 uur van wacht afgekomen en
kon zodoende niet naar de kerk omdat ik moest slapen. s, avonds
naar de welfarefilm geweest.
29 Nov. Vanmorgen weer namen op een kist gezet en vanmiddag
naar de voetbalwedstrijd geweest van ons elftal, waar we een
schorre stem van over hebben gehouden.
30 Nov. Vanmorgen geld gebeurd en vanmiddag weer gerepeteerd
voor het toneel.
1 Dec. Vandaag was ik kamerwacht dus had de hele dag niets te
doen.
2 Dec. Pakje ontvangen van Katholiek Thuisfront, ‘ naar het
voetballen geweest van ons elftal en ‘s avonds in de stad gebleven
en daar gegeten in een eethuis.
3 Dec. De hele dag druk geweest met kerstbrieven schrijven.
4 Dec. Vanmorgen van 9 tot 12 uur op patrouille geweest,
vanmiddag toneelrepetitie gehouden en ‘s avonds naar de stad
geweest. Een pakje ontvangen van vakbond st. Joseph.
5 Dec. Vanmorgen naar de kerk geweest en verder de dag door
gebracht met lezen en schrijven.
6 Dec. 's morgens Citi-Becs geletterd, 's middags weer toneel
repetitie gehouden en om 6 uur moest ik weer op wacht.
7 Dec. Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en ben gaan
slapen, vanmiddag zitten schrijven.
8 Dec. Vanmiddag toneelrepetitie gehad en om 5 uur een
voetbalwedstrijd gespeeld onder elkaar. Vanavond zitten schrijven.
9 Dec. De hele dag druk geweest met het in orde maken van de
zaal en toneel voor het cabaret.
10 Dec. We hadden geen telefoonverbinding meer en moesten eerst
op pad de lijn controleren, hij was doorgeknipt en na hem gemaakt
te hebben konden we weer terug naar het kamp. Vanmiddag
vollybal gespeeld.
11 Dec. Vanmorgen aardappels geschild en schoonmaak
gehouden, vanmiddag weer gerepeteerd. De toestand is weer
gespannen. Pakje weggestuurd voor moeder.
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12 Dec. Vanmorgen naar de kerk geweest en om 11 uur op
ziekenrapport geweest voor ringworm. We mogen het kamp niet
meer verlaten zonder wapen.
13 Dec. We zijn geconsigneerd en mogen het kamp niet verlaten en
ben maar weer begonnen met het schilderen van namen en
adressen op de kisten.
14 Dec. Vanmorgen bijelkaar geweest en begonnen met inpakken, want er
staat wat te gebeuren.
15 Dec. Vandaag alles ingepakt en op de auto’s geladen.
16 Dec. Vanmorgen om 9 uur vertrokken en waren om 2 uur in Samarang,
hier zijn we blijven slapen.
17 Dec. We blijven hier een dag overnachten en liggen met een troepen
concentratie van 1500 man. Vanmiddag gebiecht en te communie geweest
We stonden om 5 uur klaar om weg te rijden, maar zijn niet vertrokken de
actie is 24 uur uitgesteld.
18 Dec. Vanmorgen van 6 tot 8 uur op wacht gestaan en hebben verder
niets te doen dan wachten. ‘s middags om 6 uur met drie man vertrokken
naar Demak waar we koelies hebben opgehaald en toen gewacht tot
s’nachts 2 uur op de cologne.
19 Dec. Vanmorgen om 6 uur is de grote actie begonnen en is ingezet met
ons artillerievuur voorbij Gemak, de states--quolijn gepasseerd met de
infanterie , waarbij ik was ingedeeld en moest zorgen voor verbinding met
onze batterij.
20 Dec. Vannacht niet geslapen en doorlopend geschoten op Koedoes
waar veel tegenstand geboden word en kunnen niet verder vanwege
opgeblazen bruggen veel last van de regen. De hele nacht door gereden
maar ook veel langs de kant van de weg gestaan.
21 Dec. Vanmorgen om 7 uur Pati gepasseerd en waren ‘s middags om 12
uur in Rembang de enigste T. N. I. haven, de wegen zijn ontzettend slecht,
alles gaat nu gemotoriseerd en s’middags om 5 uur weer verder gegaan
langs de weg telkens in stelling en veel geschoten . Om 9 uur weer van
stelling veranderd en weer veel gevuurd.
22 Dec. De hele nacht in stelling gestaan en is het de vierde nacht al dat
we niet geslapen hebben. De infanterie rukt weer op en moeten ze nog
steeds ondersteunen.
23 Dec. Vannacht in stelling gestaan en overdag weer opgerukt en waren
‘s middags 0m 4 uur op de eerste plaats van bestemming Blora. We
bivakkeren in een school en lagen vroeg op bed.
24 Dec. Vanmorgen eerst de vuile was gedaan en verder van de dag druk
geweest met het aanleggen van licht.
25 Dec. Vandaag eerste Kerstdag, er is geen kerk en hebben gewoon het
werk als iedere andere dag, want alles moet in gereedheid gebracht
worden voor eventuele acties. Vanavond bij de maaltijd een krentenbol
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gehad vanwege Kerstmis. 's avonds naar de film geweest die vertoond
werd op de aloen aloen. Er zijn 1000 chinezen ontvoerd.
26 Dec. Vannacht van 12 uur tot een uur op wacht gestaan. Bij het ontbijt
krentenbrood gehad vanwege Kerstmis en zijn om half elf naar de H. Mis
geweest hier vlakbij.
27 Dec. Het is de hele dag rustig gebleven en hadden daarom niets te
doen.
28 Dec. Vanmorgen de kampong in geweest krissen ruilen. De actie is nu
beëindigd en alle grote plaatsen zijn bezet. Van 2 tot 3 uur op wacht
gestaan.
29 Dec. Vannacht een pantserwagen op een mijn gereden, die geplaatst
was door de TNI onder een pas gemaakte brug, 4 jongens zijn hierbij
gesneuveld. Vanmorgen op patrouille geweest en alle kampongs
doorzocht, vele slagwapens gevonden en in beslag genomen. Vanmiddag
zijn de gesneuvelde begraven en de helft van onze batterij is mee geweest
om de laatste eer te bewijzen. Van 11 uur tot 12 uur op wacht gestaan.
30 Dec. Vanmorgen eerst de was weer gedaan en puin gereden
Vanmiddag heeft het ontzettend hard en veel geregend. Ik moest weer van
7 uur tot 8 uur op wacht.
31 Dec. Vandaag de laatste dag van het jaar en hebben niets gedaan alles
was rustig. ‘s avonds naar de film geweest op de aloen aloen van Geors
Formby en waren om 10 uur weer thuis. We hebben toen met 3 koekjes
cakes en een half flesje bier, wat we gekocht hadden in de cantine van 3-7
RI het oude jaar uitgevierd tot 12 uur de officieren die zagen dat er op onze
kamer nog licht branden kwamen ons nieuwjaar wensen en zijn toen gaan
slapen.

31

1949
1 Jan. Vanmorgen aardappels geschild en om half twaalf naar de kerk
geweest. Vanmiddag zijn er weer zware en hevige regenbuien gevallen.
We krijgen f 1, 50 per dag gevarengeld en beurden gisteren f 19, 50.
2 Jan. Geen h. Mis vandaag. Er zijn twee cologne beschoten, waar een
patrouille van onze batterij onmiddellijk naar toe moest.
3 Jan. Vandaag mee geweest voor de genie te bewaken die de gaten in
het wegdek moesten dichten. Een spion gegrepen die
papieren en patronen bij zich had.
4 Jan. Vandaag vrij van dienst en de hele dag niets gedaan. Ik had de
afgelopen nacht van 1 uur tot 2 uur op wacht gestaan.
5 Jan. Vandaag met de genie mee geweest voor beveiliging, die
een vliegveld gaan aanleggen. Vanavond van 8 uur tot 9 uur op wacht
gestaan.
6 Jan. Met de batterij weer op actie geweest. De post komt nog steeds niet
door.
7 Jan. Er werd een aanval voor bereid door de ploppers 0p blora, maar de
infanterie heeft betijds alles buitgemaakt.
8 Jan. Weer mee geweest met de genie voor beveiliging naar Tjepoe.
Vanavond om 7 uur naar de H. Mis geweest.
9 Jan. Vandaag Zondag ik was vrij van dienst en heb de hele dag niets
uitgevoerd.
10 Jan. Vandaag de hele dag bezig geweest met het nakijken en
schoonmaken van de telefoon toestellen. Een pakje van thuis ontvangen.
11 Jan. Vandaag bezig geweest met telefoonlijnen uit leggen en aan
gesloten op de centrale, die nu op de kamer staat.
12 Jan. Vandaag mee geweest met de Genie voor beveiliging en
waren om half vier weer thuis. Eindelijk is de post weer aangekomen en
had 15 brieven . Ik heb weer last van mijn nieren
13 Jan. Vanmorgen puin gereden en vanmiddag geslapen.
14 Jan. Moest weer met de Genie mee voor beveiliging op de weg naar
Rembang. Vanavond om 7 uur naar de kerk geweest.
15 Jan, Vanmorgen telefoonlijn nagekeken en daarna met de
pantserwagen mee geweest als brenschutter stellingterrein
verkennen
16 Jan. Vandaag geen kerk op Zondag en de dag door gebracht met
kaarten.
17 Jan. Vanmorgen weer met de Genie mee geweest voor beveiliging eerst
de kant op naar Rembang en s'middags richting
Tjapoe. Om 5 uur kregen we bezoek van Generaal Meijer.
18 Jan. Vanmorgen het verbindingsmateriaal nagekeken en
schoongemaakt, het regent ontzettend hard en vanmiddag geslapen.
19 Jan. Weer met de Genie mee geweest voor beveiliging richting
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Rembang, maar waren om 12 uur al thuis. Vandaag f15, 00 gevarengeld
gebeurd . 's middags moesten we ons weer allemaal klaar maken voor
actie.
20 Jan. Vannacht om 2 uur vertrokken en waren vanmorgen vroeg om 6
uur in Pati waar we met de infanterie naar het doel gegaan zijn richting het
zuiden. We hebben de hele dag in stelling gestaan en behoorlijk
geschoten. Om 6 uur was de actie afgelopen en zijn we terug gegaan naar
Pati waar we overnacht hebben.
21 Jan. Vanmorgen om 8 uur uit Pati vertrokken en na een lange rit waren
we vanmiddag om 1 uur weer thuis en hadden 200 km gereden.
22 Jan. Materialen uitgeladen en schoongemaakt. Het heeft de hele dag
geregend. Vanavond leren schaken.
23 Jan. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en vrij van dienst
geweest de hele dag.
24 Jan. Vandaag kamerwacht geweest en de hele dag zitten schrijven.
van 11 uur tot 12 uur op wacht gestaan.
25 Jan. Vandaag niets gedaan en vannacht van 2 uur tot 3 uur op wacht
gestaan.
26 Jan. Weer op actie gegaan, vanmorgen om 9 uur vertrokken en
waren om 2 uur in Koedoes en om 8 uur moest de batterij in stelling en
hebben kaartvuur afgegeven tot 11 uur, terwijl de infanterie een
bruggenhoofd heeft gevormd.
27 Jan. Vanmorgen om 3 uur was het weer opstaan en vertrokken om 5
uur richting Tjepara. om jongens op te sporen die vermist waren. Met steun
van jagers en een bommenwerper bezetten we vanmiddag 0m 12 uur
Tjepara.
Een Hollandse jongen gevonden in het ziekenhuis die gewond was door de
ploppers en daar verpleegd werd. We hebben ons tampat opgezet in een
groot gebouw en blijven hier slapen, s’avonds om 11 uur op patrouille
geweest door de stad.
28 Jan. De batterij is weer op actie gegaan maar hoefde dit keer niet mee
en heb eerst vanmorgen gewassen. De andere jongens die nog vermist
waren niet meer gevonden.
29 Jan. Vanmorgen om 9 uur weer uit Djepara vertrokken naar Koedoes
waar we om 11 uur waren. De batterij is weer vertrokken om in stelling te
gaan om de infanterie te ondersteunen en waren om 22 uur waar thuis.
30 Jan. Vanmorgen moest de batterij weer in stelling en zodoende is de
terugkeer uitgesteld om twaalf uur waren we weer terug en hebben nu
even rust.
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31 Jan. Vanmorgen alles weer in orde gemaakt en zijn om 1 uur
weer vertrokken richting ten zuiden van Pati de hele dag in de auto gezeten
en op lest konden we niet verder vanwege een kapotte brug. We hadden
ontzettend veel pech en 4 auto’s kapot gereden op de ontzettend slechte
weg. S bij het terug keren 2 wagens van de infanterie op een mijn gereden
en hebben gestaan tot snachts 3 uur langs de weg , we hadden de hele
dag nog geen eten en drinken gehad.
1 Febr. Vanmorgen om 5 uur in Pati aangekomen we waren er vermoeid
en hebben de hele dag geslapen.
2 Febr. Vanmorgen om 8 uur uit Pati vertrokken en zijn nu weer in Blora
gelukkig wel. We hebben een paar erg vermoeide dagen gehad en lagen
dan ook vanavond vroeg op bed.
3 Febr. Vanmorgen geld en cadi ontvangen, kapotte kleren geruild
bij de foerier die uit Samarang was gekomen en veder de telefoonspullen
nagekeken en schoongemaakt. vanavond zitten schrijven en moest om 10
uur op wacht tot 11 uur.
4 Febr. Vanmorgen eerst naar de hospik geweest want heb last van
eczeem tussen mijn tenen en loop nu met mijn voeten in verband. Daarna
de jeep schoongemaakt.
5 Febr. Vanmorgen met de jeep rijles gehad en naar doorsmeerstation
geweest om de jeep door te smeren. Tevens een kist laten maken.
6 Febr. Afgelopen nacht op wacht gestaan van 4 uur tot 5 uur. Om 10 uur
naar de kerk geweest in het doorsmeerstation.
7 Febr. Afgelopen nacht op wacht gestaan op het vliegveld van slapen
kwam s’morgens niet veel want er moest weer ingepakt worden.
‘s middags vertrokken naar Rembang naar ons nieuw bivak. ‘s avonds naar
cabaret geweest van de drie musketiers.
8 Febr. De batterij is vandaag op actie geweest en wij de verbindingsploeg
hebben 6 telefoonlijnen door de stad aangelegd
9 Febr. Vandaag druk geweest met het aanleggen van lichtleidingen door
het kampement. vanmiddag naar strand geweest om te zwemmen.
10 Febr. Vanmorgen nog het licht nagekeken en vanmiddag op een radio
uitgeweest die we hebben geleend van een chinees en hebben nu ‘s
avonds goede muziek.
11 Febr. Vandaag een dag van rust geweest, want hebben niets gedaan
als op bed liggen. Van avond zitten schrijven.
12 Febr. Vanmorgen aardappels geschild en dat is alles wat ik gedaan heb,
want heb de rest van de dag op bed liggen lezen. Van
avond naar het strand geweest tot het donker was. s’nachts op wacht
gestaan van 3 uur tot 5 uur.
13 Febr. Vandaag Zondag en is moeder jarig, vanmorgen naar de passar
Van 1 uur tot 2 uur op wacht gestaan.
14 Febr. Er valt totaal niets te melden want we hebben niets gedaan.
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15 Febr. De batterij is weer vertrokken voor een actie van 4 dagen de
andere lijnploeg is mee en ben zodoende thuis gebleven. We eten veel
eieren.
16 Febr. Vanmorgen allerlei hapjes gemaakt om te eten. Pakje van Fien
Ontvangen.
17 Febr. Vanmorgen is de post weer aangekomen. de batterij is weer terug
gekomen van actie. Het is al acht uur en zitten nog steeds zonder licht
zodat we de kaarsen maar weer aangestoken hebben.
18 Febr. Vandaag weg geweest voor treinbeveiliging twee keer naar Pati.
Vanavond van 9 uur tot 10 uur op wacht gestaan.
19 Febr. Vanmiddag naar zee geweest en werden terug gehaald
want moesten alle geleende spullen terug brengen die we geleend hadden.
20 Febr. Vanmorgen 0m 9 uur weer vertrokken uit Rembang en zijn
verhuisd naar Samarang en liggen in de zelfde kazerne als met het begin
van de actie. vanavond naar de stad geweest.
21 Febr. Vandaag het materiaal allemaal nagekeken want gaan morgen
weer op actie. Vanavond op bezoek geweest bij de heer Giesbergen.
22 Febr. Het vertrek is niet door gegaan en moesten de hele dag in de
kazerne blijven, ‘s avonds mochten we weg en ben naar de stad geweest
om Gerard de Bruin op te zoeken, maar de was niet thuis.
23 Febr. Vandaag weer verhuisd en vlak voor vertrek kwam Gerard nog
even langs. We liggen nu in Ambarawa 80 km van Djokja. vanmiddag druk
geweest met het leggen van telefoonlijnen.
24 Febr. Vanmorgen het telefoonnet verder afgemaakt en vanmiddag al
onze barang teruggehad. Van 10 uur tot 11 uur op wacht gestaan.
25 Febr. Vanmorgen de hoofdlijn gelegd naar de stadscentrale en
verder druk geweest met alles inrichten.
26 Febr. Vandaag de telefoonkamer in orde staat waar nu onze centrale
staat. Om 6 uur ben ik opgekomen voor centralewacht 24 uur en heb dit
om de 5 dagen, maar ben dan wel vrij van de buitendienst.
27 Febr. Om 9 uur ben ik even afgelost om naar de kerk te gaan in
Ambarawa En heb daarna tot 6 uur achter de centrale gezeten.
S’avonds naar Samarang geweest bij G. de Bruin op visite.
28 Febr. De hele dag bezig geweest met het nakijken en repareren van de
telefoontoestellen. vanavond had ik piketwacht.

35

1 Maart Vandaag bestaat onze afdeling 2 Jaar. Vanavond om 7 uur was
het appel en heeft de majoor ons toegesproken, tevens is ons de
onderscheiding uitgereikt van Orde Rust en Veiligheid. Verschenen nacht
moesten we er om 2 uur uit en hebben tot 4 uur patrouille gelopen. Verder
is vandaag de batterij weer actie klaar gemaakt.
2 Maart Vanmorgen naar de passer geweest. Vanmiddag is de batterij
vertrokken voor actie maar had vrij van dienst en hoefde niet mee.
3 maart Vanmorgen foto’s gemaakt en om 6 uur moest ik op wacht achter
de centrale. De batterij is ook weer terug gekomen.
4 Maart Vandaag de hele dag centralewacht gehad en er is geen post
aangekomen.
5 Maart Vanmorgen een nieuwe telefoonlijn aangelegd en bordjes
geschilderd, vanavond weer op picketwacht.
6 Maart Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en verder geen nieuws
. vanavond naar G. de Bruin geweest.
7 Maart Telefoonlijn aangelegd naar de centrale. Voel me niet erg fit
vandaag.
8 Maart Voel me nog niet 100% en heb erg hoofdpijn en vanmiddag een
bordje geschilderd. Om 6 uur had ik weer centralewacht tot de volgende
dag 6 uur.
9 Maart Afgelopen nacht gekotst en leeg gelopen en voel me nu al een
stuk beter verder de hele dag achter de centrale gezeten.
10 Maart Vanmorgen begonnen met het in orde brengen van het toneel en
vanmiddag repetitie gehouden. De Batterij is om 6 uur vertrokken voor een
kleine actie en kwamen om 1 uur s’nachts weer thuis.
11 Maart s’morgens in de store gewerkt en vanavond repetitie gehouden.
12 Maart Vanmorgen eerst schoonmaak gehouden, daarna verf ingekocht.
‘s middags op patrouille geweest de bergen in en waren om 6 uur weer
thuis. vanavond repetitie gehouden in de toneelzaal.
De post is vandaag ook aangekomen.
13 Maart Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest en vanmiddag
gevoetbald verbinding tegen de kanonniers. ‘s avonds naar de stad
geweest naar Gerard en op de terugweg naar huis hadden we geen
benzine meer, en hebben een tijd langs de weg gestaan.
14 Maart Vandaag had ik centralewacht en ‘s avonds gerepeteerd voor
toneel.
15 Maart De hele dag druk geweest met het schilderen in het huis
van Samuel. Om 5 uur gevoetbald tegen de chauffeurs en vanavond
weer geoefend voor toneel.
16 Maart Vanmorgen in het huis van Samuel gewerkt en van
middag het achterdecor van het toneel geschilderd. van avond
kwamen de drie musketiers bij ons in de cantine.
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17 Maart Vanmorgen de toneelzaal opgeruimd en vanmiddag een
gitaar opgeknapt.
18 Maart Vanmorgen 2 gitaars gelakt en mijn kist en twee andere kisten
in de grondverf gezet. Om 6 uur moest ik weer op centralewacht en heb
de hele avond zitten schrijven.
19 Maart Vandaag centralewacht en tussendoor drie kisten
afgeschilderd. Om 7 uur gevoetbald tegen het kader gelijk gespeeld met
1-1. Daarna zouden we nog gaan repeteren voor toneel , maar dat ging
niet door omdat we op patrouille moesten en hebben tot s'nachts 2 uur in
hinderlaag gelegen, maar niets gevangen.
20 Maart Vanmorgen naar de kerk geweest en daarna maar weer zitten
schrijven ‘s avonds de centralewacht overgenomen
21 Maart s’morgens weer aan het schilderen geweest en ’s middags
gevoetbald. Vanavond naar de repetitie geweest.
22 Maart Vanmorgen op patrouille geweest van 9 uur tot 12 uur en
vanavond weer naar de repetitie geweest.
23 Maart Vanmorgen weer aan het schilderen geweest en daarna om 10
uur gaan schrijven. Vanmiddag liggen lezen op bed en om 6 uur weer de
wacht achter de centrale overgenomen.
24 Maart Vandaag centralewacht geweest, en het cabaret is uitgesteld
vanwege acties die opkomst zijn.
25 Maart De Batterij is vannacht 0m 2 uur vertrokken op actie. Ik ben
hier gebleven om de post achter de radio in te nemen en te bedienen.
De batterij was om 6 uur weer thuis.
26 Maart De batterij is vannacht weer om 3 uur vertrokken voor een
eendaagse actie. Ik heb de hele dag achter de centrale gezeten de
batterij was om 8 uur weer thuis en de zware tegenstand die de
infanterie ondervond hebben ze 200 granaten afgevuurd.
27 Maart Vannacht om 12 uur werden we uit bed gehaald want ze waren
aan het rampokken maar we konden de ploppers niet vinden en waren
weer gauw terug. Om 9 uur naar de kerk geweest. Gerard Alders en
Herman de Uil ernstig gewond door beschieting van het convooi. ‘s
avonds naar de stad geweest.
28 Maart Vanmorgen aan het schilderen geweest en met de gewonden
gaat het goed.
29 Maart Vanmorgen schilderwerk verricht, vanmiddag zitten schrijven
vanavond naar de repetitie geweest.
30 Maart Vanmorgen weer met het schilderen van de kisten verder
gegaan vanmiddag naar de repetitie geweest en om 6 uur moest ik weer
mijn plicht vervullen achter centrale.
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31 Maart De hel dag achter de centrale gezeten tot vanmiddag 6 uur
toen zat het er weer op. De batterij staat weer klaar voor vertrekvoor
acties.
1 April De Batterij is om 5 uur vanmorgen weggegaan voor
ondersteuning van de infanterie en gezeten. De batterij is weer actie
klaar gemaakt en moet dit keer ook mee. We gaan ongeveer een week
weg.
2 April De laatste hand gelegd aan het toneel en vanavond de slot
repetitie gehouden.
3 April Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest en de hele dag druk
geweest want ‘s avonds om 8 uur was de uitvoering en hadden een
groot succes;
4 April Vandaag een motorfiets geschilderd, vanmiddag moesten er 2
patrouilles op uit. Om 6 uur weer centralewacht tot de volgende dag
6 uur .
5 April Vandaag centralewacht gehad, de batterij is weer voor actie klaar
gemaakt en moet dit keer ook mee. Het zal ongeveer een week duren.
6 April Vanmorgen om 8 uur vertrokken en waren om 3 uur in Rembang
Het was een rit van over de 100 km. Vanavond van11 uur tot 12 uur
op wacht gestaan.
7 April We liggen in een schoolgebouw en de batterij is vanmorgen om 5
uur op actie gegaan ik moest met nog een paar jongens achterblijven
voor bewaking van de spullen.
Ze waren om 7 uur ‘s avonds weer terug.
8 April Er was verder niets aan de hand en de actie is afgelopen en om 8
uur terug gekeerd naar Ambarawa.
9 April Vanmorgen het telefoonmateriaal nagekeken en schoongemaakt.
vanmiddag de geleende kleren die we gebruikt hebben voor het cabaret
terug gebracht naar de particulieren bevolking, tevens op visite geweest
bij kennissen. Om 6 uur moest ik weer op voor centralewacht tot de
volgende morgen 6 uur.
10 April Vanmorgen naar de kerk geweest en daarna met Henk naar
Salatiga geweest. Vannacht is een politiepost aan gevallen hier niet ver
vandaan. s. ’avonds zitten kaarten.
11 April Vanmorgen kisten geschilderd en vanmiddag Ambarawa in
geweest. Om 5 uur gevoetbald tegen L. K. W. van hebben behoorlijk
geschoten. Er zijn door de infanterie ploppers gevangen genomen. Om 5
uur was de batterij weer terug. vanavond gerepeteerd met de
toneelgroep.
12 April Vanmorgen weer kisten geschilderd en vanmiddag zitten
schrijven van avond van 8 uur tot 11 uur op patrouille geweest.
13 April De hele dag niets uitgevoerd en vanavond naar de stad geweest
souvenirs gekocht.
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14 April Vanmorgen telefoonlijn gelegd naar het huis van Samuel en
vanmiddag de telefoonlijnen naar de stad gemaakt die vernield waren.
Om 6 uur moest ik weer op wacht achter de centrale. Er is een schema
bekent gemaakt van de demobilisatie.
15 April de hele dag tot 6 uur achter de centrale gezeten
16 April Vanmorgen eerst alles weer schoongemaakt en hebben van die
sluipschoenen gekregen, dat zijn van die hoge linnenschoenen.
S’avonds wezen biechten.
17 April Vandaag hoogfeest van Pasen en om 8 uur naar de hoogmis
geweest. Met het ontbijt kregen we krentenbrood en ben vanavond op
visite geweest bij Voukke en blijven eten.
18 April Vandaag tweede paasdag en nadat we naar de kerk waren
geweest was de zondagsdienst afgelopen, want het was weer klaar
maken voor actie. Om 6 uur had ik weer centralewacht.
19 April De hele dag bij de centrale gezeten en de batterij is om 8 uur
vertrokken voor actie. Het heeft de hele dag geregend.
20 April Vandaag vrij van die dienst en de hele dag niets gedaan. Van
nacht van 1 uurr tot 3 uur op wacht gestaan.
21 April vanmorgen naar de dokter geweest want heb weer last van mijn
rug vermoedelijk weer mijn nieren, mijn urine word onderzocht,
vanmiddag om 3 uur is de batterij weer terug gekeerd van actie. het doet
nog steeds niets anders dan regenen.
22 April De Batterij staat nog steeds klaar om zoweer op actie te
gaan. Bij onderzoek van mijn urine niets gevonden en moet nu pillen
slikken.
23 April Vanmorgen vroeg om 4 uur is de batterij vertrokken voor
een actie en waren vanmiddag om 3 uur weer thuis. Van 4 uur tot 5
uur op wacht gestaan. Vanavond om 11 uur naar de
voetbalwedstrijd
Nederland tegen Frankrijk geluisterd en gingen bij tweeen naar bed.
24 April Zondag vandaag en eerst om 8 uur naar de kerk geweest,
daarna zitten schrijven, vanavond naar de stad geweest wezen
stappen.
26 April s’Middags om 2 uur naar de studio geweest met ons
cabaretgezelschap waar een half uur van ons programma werd
uitgezonden. S’avonds naar de film geweest en waren om 12 uur
thuis, waarna we nog geborreld hebben.
27 April Vanmorgen om 6 uur moesten we opstaan voor een
patrouille, het was een zware tippel want het ging over een
heuvelrug van 1000 m. hoogte om 2 uur waren we weer thuis.
28 April Vanmorgen naar de dokter geweest inSalatiga want heb weer
last van mijn nieren, mijn urine is onderzocht en niet in orde, moet nu
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pillen slikken en ben een week vrij van rijdende dienst. Vanmiddag 2
kisten geschilderd en zit nu vanaf 6 uur alweer achter de centrale.
29 April De hele dag centrale wacht gehad tot 6 uur en
's avonds naar de kermis geweest.
30 April Vandaag koninginnedag en overal groot feest, de batterij moest
parade rijden in Samarang. Vanmiddag druk geweest met adressen
schilderen op 2 kisten. S, avonds naar de K. N. I. L. cantine geweest.
1 Mei Vanmorgen om 8 uur naar de kerk geweest en om 11 uur op de
koffie geweest bij Fouke meteen maar blijven eten en waren om 6 uur
weer thuis.
2 Mei Vandaag alles weer in de auto's geladen want we gaan weer eens
verhuizen.
3 Mei Vanmorgen om half acht uit Ambarawa vertrokken en waren om 1
uur in solo, waar we overnacht hebben bij A 5 veld.
4 Mei Vanmorgen om 7 uur uit Solo vertrokken Halverwege konden we
niet verder vanwege een kapotte brug en hadden een ontophoud van 4
uur, nadat de brug zo goed als het kon gerepareerd was konden we
weer verder en waren om 2 uur in Klaten. we liggen en mooie huizen en
met 4 man op een kamer. <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
5 Mei De Batterij heeft van 8 uur tot 11 uur instelling gestaan en ter
ondersteuning van de infanterie veel geschoten. Vanavond heb ik picketwacht.
6 Mei De batterij is vandaag niet weggeweest en hebben maar zitten
wachten om uit te rukken, vannacht was het weer raak en werden
steeds wakker van het schieten.
7 Mei Vanmorgen heeft de batterij 80 granaten verschoten ter ondersteuning van de infanterie. Vannacht is er ook weer veel geschoten op
afstand door de ploppers.
8 Mei Vanmorgen zitten schrijven en om half twaalf naar de kerk geweest
om 6 uur moest ik op wacht. Om 10 uur begonnen de ploppers al te
schieten als maar over het kamp heen. s’morgens om 7 uur heeft de
batterij 128 granaten op de vijand afgevuurd.
9 Mei Vanmorgen om 6 uur van wacht afgekomen en ben om 7 uur gaan
slapen. vanavond van 7 uur tot 12 uur in hinderlaag gelegen, maar niets
gevangen.
10 Mei Vandaag waren de meeste vrij van dienst en hebben uitgeslapen
vanavond zitten schrijven.

40

11 Mei Het was vanmorgen vroeg opstaan want om 5 uur moesten we
weer weg om de stelling te betrekken en hebben 124 granaten afgevuurd.
vanavond om 10 uur een huis in brand gestoken door de
rampokkers 150 m. van het kamp af.
12 Mei Afgelopen nacht erg onrustig geweest om 5 uur vanmiddag heeft
de batterij 20 stuks granaten afgevuurd en om 7 uur nog eens 112 granaten. S van 10 uur tot 1 uur in hinderlaag gelegen maar niets gebeurd.
13 Mei De hele dag op bed gelegen en S om 6 uur moest ik op wacht.
Om 2 uur s’nachts werden we opgeschrikt door schieten van rampokkers, maar dat was gauw over toen we met de pantserwagen er op af
gingen.
14 Mei Vanmorgen om 6 uur van wacht af gekomen en gaan slapen.
S zitten schrijven.
15 Mei Om 11 uur naar de kerk geweest en sta voor vanavond weer op
de piketlijst.
16 Mei Vandaag kamerwacht geweest, het convooi is om 11 uur aangekomen en heb een pakje ontvangen. Vanmorgen om 7 uur is de batterij
instelling geweest en hebben heel wat granaten afgevuurd. S om 8 uur
zijn ze weer in stelling geweest voor actie.
17 Mei Vannacht zijn er ploppers in onze hinderlaag gelopen en hebben
ze gevangen en afgevoerd. Vanmorgen werd de pantserwagen 2 km
buiten het kamp waar ik in zat als brenschutter beschoten.
18 Mei Vandaag kwam het convooi pas om 2 uur binnen maar er was
geen post bij.
19 Mei Vanmiddag mee gedaan met voetballen tegen 4-9 R. I. en
gewonnen met 1-0 , vanavond moet ik om 6 uur weer op wacht.
20 Mei Afgelopen nacht was het tijdens de wacht erg onrustig en terwijl ik
de wacht hield op de post aan de rand van ons bivak werd ik op 200 m
afstand beschoten door de ploppers en heb het vuur beantwoord met de
bren Jan Fortuin kwam me algauw helpen met zijn bren. Om 6 uur van
wacht af gekomen en me bed ingedoken en zowat de hele dag geslapen.
21 Mei Het is vandaag een rustige dag geweest, vanmiddag naar de
dokter geweest om mijn oren uit te laten spuiten, want ik heb r weer
behoorlijk last van.
22 Mei Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest en de hel dag niets
gedaan vanavond zitten schrijven.
23 Mei Het convooi dat vanmorgen binnen is gekomen is zwaar
beschoten maar gelukkig geen gewonden. vanmiddag gevoetbald tegen
4-9 R. I.
24 Mei Afgelopen nacht erg onrustig geweest de ploppers worden steeds
brutaler. Vanmiddag een brencarrier van de infanterie op een trekbom
gelopen, we hoorden het en gingen er onmiddellijk naar toe, we kregen
zo ontzettend veel vuur dat het verschrikkelijk was, zodat in eerste
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instantie niemand er bij kon komen en toen we er waren waren er 3
doden en 6 gewonden. Vanmorgen is ook nog de Aalmoezenier geweest
en ben naar de kerk geweest.
25 Mei Vanmorgen weer een wagen van de infanterie op een mijn
gelopen er waren 4 gewonden. Een patrouille van de infanterie stuitte
op een bende ploppers die op de vlucht sloegen en maakten ze 12
geweren en een pistool buit. ‘s avonds reed het convooi terug naar Solo
weer een wagen op een trekbom 16 gewonden. Om 6 uur moest ik op
wacht.
26 Mei De nacht is rustig verlopen er is door de post maar twee keer
geschoten. Om 11 uur naar de kerk geweest vanwege Hemelvaartsdag
en voor de rest van de dag geslapen.
27 Mei Het convooi uit Solo kon er niet door komen vanwege de brug die
weer gesloopt was door de ploppers en zijn er wagens van hier uit naar
toe gegaan en is de foerage overgeladen. De post is gelukkig ook mee
gekomen.
28 Mei Vanmorgen is de pantserwagen van ons op een mijn gereden,
we zijn er onmiddellijk naar toe gegaan om te helpen , Jansen was
zwaar gewond en van de Meer had een scherf in zijn been.
29 Mei Afgelopen nacht is Jansen aan zijn verwondingen overleden.
Vanmorgen naar de kerk geweest, vanmiddag om 2 uur een
voetbalwedstrijd gespeeld tegen 4-9 R. I. vanavond zitten schrijven,
30 Mei Vandaag twee nieuwe bunkers bijgebouwd voor kamp
verdediging, we zijn Momenteel geisoleerd van Solo omdat de bruggen
er weer uitliggen. Om 6 uur moet ik weer op wacht.
31 Mei Vanmorgen om 7 uur van wacht afgekomen niets bijzonders
gebeurd. De ploppers hebben weer een huis in de brand gestoken, de
hele dag nodig gehad om uit te slapen. s’avonds kregen we tot twee keer
toe een kleine aanval van de ploppers.
1 Juni Vanmorgen naar de dokter geweest, urine word weer onderzocht.
Vanmiddag mee geweest met de batterij die in stelling moest. Convooi
van Djatiang naar Tjeper zit ingesloten om 6 uur waren we weer terug en
nu staat de batterij weer in stelling om te schieten.
2 Juni Vanmorgen weer een wagen van de infanterie op een mijn
gereden er waren 2 licht gewonde. De welfare gehad voor een maand.
3 Juni De stellingen verder afgebouwd waar we mee bezig waren.
Vanavond van 8 uur tot s’nachts 2 uur in hinderlaag gelegen.
4 Juni De kamer schoongemaakt en vanmiddag geslapen, want moest
om 6 uur weer op wacht. Er zijn aanplakbiljetten gevonden dat Klaten op
5 Juni weer in handen van de T. R. I. is op onze hoofden staat een prijs
van 15 cent.
5 Juni De nacht is rustig verlopen tijdens de wacht en ben gaan slapen
tot 11 uur en daarna naar de kerk geweest. Er is zonet om 7 uur in de
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avond bericht gekomen, dat we vannacht om 2 uur een aanval kunnen
verwachten op Klakten.
6 Juni Er heeft vannacht ongeveer 1000 man rond Klaten gezeten die
ontzettend veel lawaai hebben gemaakt, zodat we van 4 uur tot 7 uur in
stelling hebben gelegen, maar ze zijn niet dichtbij gekomen en toen het
licht werd zijn ze weer weg gegaan. Vqnmiddag geslapen.
7 Juni Vannacht zijn de ploppers weer knap te keer gegaan, nu was het
een bende van ongeveer 30 man. Vanmiddag op klopjacht geweest.
8 Juni De nacht is rustig verlopen en vandaag is weer het konvooi
binnen gekomen met materiaal en proviand, ook de post is
meegekomen.
9 Juni De nacht is rustig verlopen vanmiddag een huis in de kampong
doorzocht en rotjes gevonden. Vanavond om 6 uur moet ik weer op
wacht.
10 Juni De nacht is vrij rustig verlopen, ofschoon er veel geschoten werd
maar veraf. Om 6 uur vanmorgen zat de wacht er weer op en ben gaan
slapen. Vanavond om 10 uur moesten we er weer op uit om huizen te
doorzoeken.
11 Juni Ik heb over vandaag niets te melden , vanmiddag op bed liggen
lezen en vanavond zitten schrijven.
12 Juni Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest en vanmiddag
zitten schrijven. Er zijn 5 rampokkers neer geschoten door een patrouille
van ons. vanavond naar een voetbalwedstrijd geluisterd.
13 Juni De hele dag niets gedaan, het convooi was vroeg binnen en
inspectie van de dokter gehad.
14 Juni Vanmorgen bezoek gehad van de Kolonel. Vanmorgen om 8 uur
was er een barricade opgebouwd bij de passer en er werd geschoten.
Om 6 uur weer op wacht.
15 Juni Het was vannacht mooi helder weer en de wacht is rustig
verlopen. Er zijn weer twee bruggen opgeblazen, zodat het convooi er
niet door kon komen.
16 Juni Vandaag geen nieuws te melden, alles was rustig en er was
niets te doen. Naar de voetbalwedstrijd geluisterd Finland-Holland uitslag
1-4.
17 Juni De brug is nog steeds niet gemaakt, zodat het convooi er nog
steeds niet door kan en moest alles weer overgeladen worden, verder
niets gedaan.
18 Juni de nacht en de dag zijn rustig voorbij gegaan en vanavond
zitten schrijven.
19 Juni Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest en een
patrouille van ons hebben twee rampokkers gevangen genomen.
20 Juni De brug is weer hersteld door de genie, zodat het convooi
weer door is gekomen. Vanavond om 6 uur moet ik weer op wacht.
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21 Juni De wacht is vannacht rustig verlopen en vanmorgen
geslapen. De ploppers waren over het kamp aan het schieten.
22 Juni Het convooi was om 12 uur hier en zijn 2 keer beschoten de
filmwagen is ook mee gekomen zodat we s’avonds een filmvoorstelling hadden bij 4-9 R. I. in de bioscoop. Ik ben behoorlijk verkouden.
23 Juni Vandaag niets gedaan dan luieren en lezen , vanavond op
patrouille geweest door Klaten van 10 uur tot 12 uur.
24 Juni Het convooi kwam om 1 uur binnen en even voor Klaten werden
de achterste wagens beschoten. De pantserwagen is onmiddellijk
uitgerukt ik moest zelf mee als brenschutter, we kregen nog een keer
vuur, maar alles is goed verlopen zonder ongelukken. Er zijn weer
nieuwe bendes waargenomen in de omtrek.
25 Juni Vanmorgen met elkaar de kamer schoongemaakt en de vloer
gedweild, vanmiddag zitten schrijven.
26 Juni Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest vanwege de
Zondag, vanmiddag zitten schrijven en om 6 uur moest ik weer op wacht.
27 Juni De nacht is bij ons rustig verlopen alleen bij 4-9 RI hebben ze om
11 uur een aanval gehad en heb de hele morgen geslapen.
28 Juni Vanmorgen gesport vanmiddag geschreven en vanwege mijn
verjaardag had ik 10 flesjes bier en een fles jenever op de kop getikt
zodat we nog een gezellige avond hadden. Om 11 uur hadden we een
aanval terwijl we met ze tweeën op de stoep lagen.
29 Juni Vanmorgen met de pantserwagen weg geweest en een patrouille
opgehaald van de infanterie die niet over de brug konden.
30 Juni Het is een dag geweest zonder zorgen en is rustig voorbij
gegaan, vanmiddag zitten schrijven.
1 Juli Vanmorgen twee telefoonlijnen aangelegd en verder de hele dag
druk geweest met kwartier maken voor de infanterie die vanmiddag zijn
gearriveerd. 15 brieven ontvangen.
2 Juli Vandaag niets te doen gehad en s’middags zitten schrijven. Er is
een 24 urige nachtpatrouille ingesteld en moeten geregeld 6 uur door
Klaten lopen.
3 Juli Zondag vandaag en om 11 uur naar de H. Mis geweest die werd
opgedragen door de Aalmoezenier van 5-5 R. I. S om 6 uur weer op
wacht.
4 Juli De wacht is vannacht rustig verlopen en vanmorgen geslapen.
Vanmiddag een kampong doorzocht met de politie samen, vanavond
zitten schrijven.
5 Juli Vanmorgen van 7 uur tot 1 uur op patrouille geweest door de
kampongs van Klaten, vanmiddag zitten schrijven.
6 Juli Vanmorgen is er weer een kampong onderzocht maar hoefde niet
mee , omdat ik vanavond van 7 uur tot 1 uur weer stadspatrouille heb. Er
zijn geen bijzonderheden gebeurd.
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7 Juli Vanmorgen foto’s wezen maken. Vanmiddag is er weer een
patrouille van 20 man weggegaan met de infanterie en de politie om een
kampong te doorzoeken.
8 Juli Vandaag niets te doen gehad en ook niets te melden nog geen
post ontvangen.
9 Juli Vanmorgen hebben we de kamer schoongemaakt en 's avonds
Klaten in geweest.
10 Juli Vanmorgen hebben we eerst aardappels moeten schillen daarna
zitten schrijven en om 11 uur naar de kerk geweest. Om 6 uur moet ik
weer voor de nacht op wacht.
11 Juli Van slapen is vanmorgen niets gekomen want moesten verhuizen
naar een nieuwe roemah en ben toen druk geweest met het schilderen
van de muren.
12 Juli Vanmorgen over verhuisd en de hele dag bezig geweest met het
installeren.
13 Juli Vanmorgen het dak gemaakt dat lekte en eindelijk is de post ook
weer aan gekomen.
14 Juli Vanmiddag van 4 uur tot 6 uur en vanavond van 8 uur tot 10 uur
op patrouille geweest door Klaten. In kampong Bareng zijn we beschoten
door de ploppers.
15 Juli Vandaag een dag van volop acties. Vanmorgen mee geweest
met de pantserwagen de O. R. ploeg wegbrengen, maar we reden net
buiten Klaten toen we werden beschoten van uit de bomen. De kapitein
werd getroffen door een kogel in zijn nek en heb ik toen verbonden. We
zijn onmiddellijk terug gekeerd om de Kapitein weg te brengen naar het
kamp en toen weer naar de jongens toe om te helpen. S’avonds moest
de batterij instelling buiten Klaten om de ploppers op afstand te houden
en zijn we ook weer beschoten.
16 Juli Ik ben mee geweest met de batterij voor de verbinding die 100
meter buiten het kamp in stelling heeft gestaan om de infanterie te onder
steunen die op actie waren. Om 3 uur vanmiddag kwamen ze weer
terug.
Om 6 uur moet ik weer op wacht.
17 Juli Vanmorgen om 7 uur van wacht afgekomen en ben gaan slapen
tot 11 uur en toen naar de kerk geweest. vanmiddag zitten schrijven.
18 Juli De Batterij is vandaag weer op actie geweest, maar ben zelf thuis
gebleven.
19 Juli De dag is rustig verlopen, het brood was bedorven en moesten
we het met pap doen.
20 Juli Vanmorgen buiten rond het huis alles schoongemaakt. Vannacht
van3 uur tot 5 uur op patrouille geweest. Ik moetop papier als getuige
optreden voor de verwonding van de Kapitein.
21 Juli Vanmorgen van10 uur tot 12 uur op patrouille geweest en hebben
45

verschillende huizen doorzocht in de kampong.
22 Juli Vandaag een pakje ontvangen, de op ploeg is weer weggebracht
voor morgen.
23 Juli Vanmorgen een nieuwe pomp op de put gemaakt en vanmiddag
geslapen want moet vanavond om 6 uur weer op wacht.
24 Juli De nacht is tijdens de wacht rustig verlopen en heb de hele
morgen geslapen. vanmiddag in de cantine gegeten.
25 Juli Vanmorgen 4 kisten geschilderd en vanmiddag van 1 uur tot 4
uur een kampongbelabberd en onderzocht maar zonder resultaat.
26 Juli s, morgens aan het schilderen geweest. 3 O. W. ers zijn
spoorloos verdwenen van hier vermoedelijk zijn ze overgelopen.
27 Juli Vanmorgen de namen op de kisten geletterd, vanmiddag zitten
schrijven en om 7 uur tot de pauze naar het cabaret geweest, want
moest om 9 uur op patrouille en om half elf lagen we op bed.
28 Juli Vanmorgen naar de horlogemaker geweest voor het nakijken van
mijn horloge en vanmiddag zitten schrijven.
29 Juli Vanmorgen zitten tekenen en schilderen vanmiddag geslapen
want moet vanavond weer op wacht.
30 Juli De wacht is rustig verlopen alleen was het erg fris ben na de
wacht om 7 uur naar bed gegaan en heb geslapen tot 12 uur.
Vanmiddag naar de voetbalwedstrijd gekeken van ons eerste tegen 5-5
R. I. s, avonds
naar het cabaret geweest het is een belgies gezelschap maar erg goed.
31 Juli Om 11 uur naar de kerk geweest en het convooi is binnen
gekomen.
1 Aug. Vanmorgen de telefoons nagekeken en gerepareerd. We hebben
geld en cadi ontvangen, vanmiddag zitten schrijven.
2 Aug. Vanmorgen een kampong belabberd en waren om 11 uur weer
thuis. we hebben een pokkeninjectie gehad.
3 Aug. Vannacht van 4 uur tot 6 uur en vanmorgen van 10 uur tot 12 uur
op patrouille geweest. De patrouille van vanmiddag is beschoten
3 ploppers matti.
4 Aug. Vanmorgen een paar kisten geschilderd en vanmiddag
geschreven. Vanavond om 10 uur zijn de ploppers weer aan het schieten
geweest.
5 Aug. Vanmorgen eerst het convooi afgewacht en vanmiddag geslapen
want moest vanavond weer op wacht. ik had de tweede wacht van 8 uur
tot 9 uur en zat net in de brenput en kreeg me toch een lading vuur over
me heen niet mooi meer. Ik aan het terug schieten en algauw waren de
andere jongens er bij om te helpen, toen was het gauw afgelopen en is
het de verdere nacht rustig gebleven.
6 Aug. Vanmorgen na de wacht geslapen en vanavond zitten schrijven.
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7 Aug. Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest. De infanterie heeft
een actie gevoerd hier in de buurt. Vanmiddag naar de voetbalwedstrijd
geweest van 3-12 tegen 5-5 R. I. en zit nu weer te schrijven.
8 Aug. Vanmorgen weer kisten geschilderd. Op Solo is een aanval
uitgevoerd waarbij vliegtuigen te hulp moesten komen.
9 Aug. Vanmorgen geschilderd en vanmiddag van 3 uur tot 5 uur op
patrouille geweest. daarna naar de wedstrijd gekeken. Vanavond van 8
uur tot 10 uur weer op patrouille geweest.
10 Aug. Vannacht om even over twaalven weer een beschieting gehad.
Vanmorgen aan het schilderen geweest. Het convooi kan niet
doorkomen want er zijn weer 3 bruggen vernield door de ploppers. In
Solo is de toestand hopeloos.
11 Aug. De afgelopen nacht weer een korte beschieting gehad op het
kamp. Vanmorgen aan het schilderen geweest en vanavond zitten
schrijven.
12 Aug. Afgelopen nacht haalden ze me uit bed want moest op wacht
invallen omdat er een ziek geworden was. Vanmorgen geschilderd en
vanavond om 10 uur is weer ons kamp beschoten.
13 Aug. Vanmorgen geschilderd. Een jeep van de M. P. in een
hinderlaag gereden er waren 2 gewonden, zonet om half acht zijn de
ploppers alweer begonnen met schieten op het kamp.
14 Aug. Vanmorgen zijn we weer behoorlijk beschoten, het is een bende
van 20 man die ons steeds aanvallen. Vanmiddag op grote schaal
kampongs doorzocht. Vanavond zitten schrijven.
15 Aug. Vanmorgen weer begonnen met namen op kisten schilderen,
van middag was het voetballen en heb dit keer zelf weer meegedaan.
vanavond om 7 uur tot morgenavond 7 uur patrouille beurt. Van half acht
tot 9 uur in hinderlaag gelegen.
16 Aug. Vanmorgen van 10 uur tot 11 uur met de auto patrouille
gereden door Klaten. Er is een auto op een bom gereden en waren 2
doden en 6 gewonden van de infanterie
. 17 Aug. Vanmorgen de kisten afgemaakt. Het is vandaag de Merdekkedag, het is drie jaar geleden dat de republiek werd uitgeroepen en zijn de
hele dag geconsigneerd. vanavond moet ik weer op wacht.
18 Aug. De nacht is rustig verlopen en vanmorgen geslapen en zit nu
weer te schrijven. Frans Knaapen is vandaag jarig en s’avons hebben
we goed geborreld 3 flessen jenever koud gemaakt.
19 Aug. Vanmorgen geslapen want was nog niet goed bij. Jongens van
ons hebben langs de weg in hinderlaag gelegen om het convooi te
beschermen dat in aantocht was. Ze hebben contact met de ploppers
gehad en die hebben beloofd niet meer te schieten, misschien word het
nu wat rustiger.
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20 Aug. Vanmorgen van 6 uur tot 8 uur patrouille gelopen en toch weer
vuurcontact gehad met de ploppers ondanks de beloftes. Vanmiddag
gevoetbald in het tweede tegen 5-5 R. I. en gewonnen met 4-1.
21 Aug . Vanmorgen kwamen de ploppers weer Klaten binnen , ze
dachten nu binnen te kunnen komen maar dat ging mooi niet op. Om 11 uur
naar de kerk geweest
22 Aug . Vanmorgen weer verder gegaan met het schilderen van kisten
en vanmiddag zitten schrijven.
23 Aug. Vanmorgen op het convooi zitten wachten , maar dat werd een
teleurstelling want er was geen post meegekomen. Het is de hele dag
rustig geweest.
24 Aug. Vanmorgen weer geschilderd en vanmiddag geslapen want
moest vanavond om 7 uur weer op wacht.
25 Aug. De nacht is rustig verlopen en heb de hele morgen geslapen.
Vanmiddag gevoetbald en verloren met 5-2.
26 Aug. Vanmorgen gesport en het convooi afgewacht , eindelijk weer
post ontvangen, vanavond zitten schrijven.
27 Aug. Vanmorgen adressen op de kist geletterd en vanmiddag op
patrouille geweest met de wagen.
28 Aug. Het is weer Zondag en zoals altijd om 11 uur naar de kerk
geweest. De hele dag niets gedaan en alles was rustig, vanavond zitten
schrijven.
29 Aug. Vanmorgen kisten geschilderd en vanmiddag aan het sporten
gegaan voor de komende wedstrijden.
30 Aug. De hele dag bezig geweest met het in orde brengen van het
sportterrein.
31 Aug. Vanmiddag geslapen want moet vanavond weer op acht.
1 Sept. De nacht is rustig verlopen en vanmorgen geslapen. Vanmiddag
getraind en om half acht vanavond naar de film geweest, maar er was
niets aan.
2 Sept. Vandaag sportwedstrijden gehouden wat voor onze batterij een
succes geweest is. Zelf hebben we de 100 m. estafette gewonnen.
3 Sept. Het follyballen heeft de hele morgen in beslag genomen en is
door onze ploeg gewonnen. Vanmiddag was het voetballen en hebben
de wedstrijd gewonnen. Om half vijf was er gekostumeerd voetbal. Om
half acht was het prijs uitreiken in de cantine van 5-5 R. I. Voor het
hardlopen dat we gewonnen hadden kregen we een zilveren dasspeld
en voor voetballen een pakje Engelse sigaretten.
4 Sept. Vanmorgen zitten schrijven en om 11 uur naar de kerk geweest.
S’Avonds zitten kaarten.
5 Sept. Vanmorgen de laatste kist afgemaakt en s, middags eerst
geschreven en daarna zitten kaarten.
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6 Sept. Vanmorgen eerst het convooi afgewacht , dat om 11 uur aankwam,maar er was geen post.De toestand is rustig
7 Sept. Vandaag is het bericht binnen gekomen, dat we Zaterdag
vertrekken, vanavond moet ik weer op wacht.
8 Sept. De wacht is vannacht rustig verlopen vanmorgen geslapen en
om 5 uur gevoetbald tegen 5-5 R. I. voor de laatste keer.
9 Sept. Vanmorgen alle barang ingepakt en vanmiddag op de auto geladen, vanavond zitten kaarten.
10 Sept. Vanmorgen om 8 uur uit Klaten vertrokken en na een lange
reis vanmiddag om 4 uur in Oegaran aangekomen en ons in het nieuwe
onder komen geinstalleerd.
11 Sept. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest daarna zitten
schrijven. s’Middags de Zweedse estafette gelopen in het stadion van
Semarang in een tijd van 2 min. en 23 sec.
12 Sept. Vanmorgen een werkplaatsje in orde gemaakt, ‘s middags naar
Oengaran geweest en vanavond zitten pandoeren.
13 Sept. Vanmorgen proef parade gereden in Semarang en waren om 2
uur weer thuis, vanavond zitten kaarten.
14 Sept. Vanmorgen was het om 6 uur opstaan en moesten om 10 uur
parade rijden in Semarang. vanavond naar de bioscoop geweest in
Semarang.
15 Sept. Vanmorgen de telefoonlijnen gecontroleerd en opnieuw opgehangen. Vanmiddag naar Ambarawa geweest en onze kennissen opgezocht, S monopoly gespeeld.
16 Sept. De hele morgen druk geweest met het verplaatsen van de
telefoon centrale, vanmiddag wezen voetballen en van 7 tot 9 uur op
wacht gestaan.
17 Sept. De kamer schoongemaakt en om 11 uur inspectie gehad. Om
4uur naar Semarang gegaan en heb de hele avond met Gerard de Bruin
doorgebracht.
18 Sept. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en daarna zitten
schrijven. Vanavond weer naar Semarang geweest naar Gerard.
19 Sept. Vanmorgen naar de tandarts geweest en was om 2 uur thuis
de rest van de middag telefooncentrale wacht gehad. ‘s avonds weer
gerepeteerd voor het cabaret.
20 Sept. Ik zet de hele dag achter de telefooncentrale tot 4 uur. Om 5
uurgevoetbald tegen de kanonniers die we met 3-0 hebben gewonnen.
21 Sept. Vanmorgen gesport van 7 uur tot 8 uur en daarna zitten
kaarten. Om 4 uur moest ik voetballen in Semarang tegen L. T. D. en
gelijk gespeeld met 1-1.
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22 Sept. Vanmorgen bij de Kapitein geweest voor sociale zaken voor de
demobilisatie papieren. Vanmiddag Theo van Harmelen en Hans
Genietsgesproken, ‘s avonds monopoly gespeeld.
23 Sept. Vanmorgen weer begonnen met het schilderen van een aantal
kisten
24 Sept. Vandaag de kisten voor de tweede keer geschilderd en ‘s
avonds zitten schrijven.
25 Sept. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest, daarna monopoly
gespeeld. s’Middags gevoetbald in Samarang tegen de verbinding van
de derde divisie, we hebben met 4 nul gewonnen. ’s avonds was het licht
kapot en hebben in het donker gezeten.
26 Sept. De hele dag aan het schilderen geweest, ‘s avonds zitten
kaarten
27 Sept. Vanmorgen om 7 uur eerst gesport en daarna tot 12 uur kisten
geletterd. Van 1 uur tot 3 uur op wacht gestaan en om 5 uur een partijtje
gevoetbald.
28 Sept. Vanmorgen verder gegaan met het letteren van namen op de
kisten en om 4 uur had ik weer centralewacht.
29 Sept. De hele dag tot 4 uur achter de telefooncentrale gezeten.
vanavond zitten pandoeren.
30 Sept. Weer 6 kisten geschilderd en mijn eigen kist verstevigd met
ijzeren band. Vanavond weer begonnen met de repetitie voor het
cabaret.
1 Oct. Vandaag de kisten afgeschilderd en vanavond naar Gerard de
Bruin geweest in Samarang, we zijn samen naar de bioscoop geweest.
2 Oct. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en de rest van de
dag
zitten schrijven en kaarten. s’Avonds wezen stappen in Samarang.
3 Oct. Vandaag weer druk aan het schilderen geweest van de kisten en
vanavond gerepeteerd voor het cabaret.
4 Oct. Vandaag klaar gekomen met het schilderen van 7 kisten,
vanmiddag wezen voetballen en vanavond zitten kaarten.
5 Oct. Vanmorgen in Ambarawa kleren gehaald voor het cabaret. pakje
van Fien haar ouders ontvangen.
6 Oct. Vandaag alles in orde gemaakt voor vertrek.
7 Oct. Nadat de moeilijkheden overwonnen waren zijn we om 8 uur
vertrokken naar Klaten.
8 Oct. Vandaag druk geweest met de zaal en het toneel in orde brengen
en hebben vanavond ons eerste optreden gegeven.
9 Oct. Vanmorgen om 11 uur naar de kerk geweest verder wat gerust
en vanavond weer opgetreden met het cabaret.
10 Oct. Vanmorgen alles weer opgeruimd ingepakt en op de auto’s
geladen.
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11 Oct. Vanmorgen om 8 uur vertrokken uit Klaten en waren om 1 uur
weer in Ambarawa.
12 Oct. Vanmorgen verf ingekocht in Samarang en zitten schrijven. en
van 1 uur tot 3 uur op wacht gestaan.
13 Oct. Vandaag weer druk geweest met het schilderen van kisten.
14 Oct. Veel wek gehad met het toneel opbouwen en zaal in orde
maken vanavond opgetreden voor de A. A. T.
15 Oct. Vandaag weer verder gegaan met schilderen en vanmiddag om
4 uur moest ik weer op wacht achter de centrale.
16 Oct. naar de Vandaag tot 4 uur centralewacht gehad alleen vanmorgen afgelost om naar de kerk te gaan. Om 5 uur gevoetbald in
Samarang.
17 Oct. Vandaag weer aan het schilderen geweest en vanavond uren
doorgebracht met het spelen van monopoly.
18 Oct. Vanmorgen adressen op kisten geletterd en om 4 uur
gevoetbald in Oengaran.
19 Oct. Vanmorgen om 10 uur naar de Plantage gegaan voor bewaking
Met liggen we in een loods. Van 10 tot 12 uur op wacht gestaan.
20 Oct. Vanmorgen om 9 uur opgestaan en de plantage ingewandeld.
Van 2 uur tot 4 uur op wacht gestaan.
21 Oct. Vanmorgen om 10 uur kwamen we uit bed en de post is
gebracht,
we hebben er weer een andere woning bij voor bewaking waar 15 man
heen moest.
22 Oct. Vanmorgen alles ingepakt voor vertrek en werden om 12 uur
afgelost. Vanmiddag gevoetbald in Samarang en onze eerste voetbalwedstrijd verloren.
23 Oct. Om 9 uur naar de kerk geweest en verder zitten schrijven. Vanavond naar Samarang geweest en Gerard de Bruin opgezocht, maar hij
mocht niet weg want alles was geconsigneerd.
24 Oct. Vandaag centralewacht gehad tot vanmiddag 4 uur.
25 Oct. Verder gegaan vandaag met het schilderen van kisten en om 4
uur gevoetbald onderling partijtje. Vanavond zitten schrijven.
26 Oct. Vanmorgen bespreking gehad over de demobilisatie en nog wat
geschilderd. Vanavond naar Samarang geweest.
27 Oct. Vanmorgen wezen zwemmen in Samarang en vanmiddag nog
een paar kisten geschilderd.
28 Oct. Druk met schilderen geweest, vanmiddag wezen voetballen en
van 7 uur tot 9 uur op wacht gestaan.
29 Oct. Vanmorgen sportwedstrijden gehouden en vanmiddag heeft de
overdracht plaats gehad van het commando van overste Lammers aan
Kapitein Dobbenburg.
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30 Oct. Om 8 uur gaan liften naar Samarang en ben de hele dag bij
Gerard de Bruin geweest.
31 Oct. Vanmorgen wezen zwemmen in Samarang en 1-12 heeft de
munitie gebracht. Om 4 uur de centralewacht overgenomen.
1 Nov. Vandaag centralewacht gehad en van 9 uur tot 11 uur de
buitenwacht overgenomen.
2 Nov. De hele dag druk geweest met het letteren van de kisten en om 5
uur gevoetbald in Samarang tegen de Genie, vanavond zitten schrijven.
3 Nov. Vandaag weer kisten voorzien van adressen en heb nu 25 kisten
klaar.
4 Nov. Vandaag weer begonnen met het schilderen van 7 kisten en
vanavond van 9 uur tot 11 uur op wacht gestaan.
5 Nov. Vandaag een pakje van thuisfront ontvangen en kisten geschilderd. Om 11 uur inspectie gehad.
6 Nov. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en verder de hele
dag niets gedaan, vanavond naar de voetbalwedstrijd Holland-Belgie
geluisterd en is geworden 0-1.
7 Nov. Vanmorgen wezen zwemmen en daarna zitten schrijven. Van 3
uur tot 5 uur op wacht gestaan.
8 Nov. De dag doorgebracht met het schilderen van de kisten. ‘s avonds
op visite geweest bij Gerard de Bruin in Samarang.
9 Nov. Vanmorgen weer met 8 kisten klaargekomen en vanmiddag
gevoetbald en om 4 uur moest ik weer op wacht achter de telefooncentrale.
10 Nov. De hele dag achter de telefooncentrale gezeten tot 4 uur.
11 Nov. Vanmorgen eerst verf gekocht 10 kg groen voor f 52, en de middag uren besteed met mijn eigen kist in orde maken. Ik had
eerst nog vanmorgen van 5 uur tot 7 uur op wacht gestaan.
12 Nov. Vandaag weer druk geweest met het schilderen van kisten en
vanmiddag doet het niets anders dan regenen.
13 Nov. Om 9 uur naar de kerk geweest en daarna zitten schrijven.
s’Avonds naar Gerard geweest.
14 Nov. Vanmorgen wezen zwemmen en vanmiddag een paar uur
geschilderd. We moesten voetballen in Samarang maar daar aangekomen werd het veld afgekeurd door de regen die was gevallen.
15 Nov. De hele dag weer geschilderd en het heeft veel geregend.
16 Nov. Vandaag weer klaar gekomen met een serie van 10 kisten.
Vanavond van 8 uur tot 12 uur op patrouille geweest.
17 Nov. Vandaag weer 16 kisten geschilderd en om 4 uur de post achter
de telefooncentrale ingenomen. Ik ben vrijgesteld van patrouille lopen
zolang ik bezig ben met het schilderen van de kisten.
18 Nov. Vanmorgen naar de tandarts en 2 kiezen behandeld, verder
telefooncentrale gehad tot 4 uur.
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19 Nov. Vanmorgen gewerkt tot 11 uur en hadden daarna inspectie,
vanmiddag naar het voetballen wezen kijken van het eerste elftal.
20 Nov. Vanmorgen om 9 uur eerst naar de kerk geweest, daarna zitten
schrijven. Om 5 uur gevoetbald tegen W. I. K. in Samarang en hebben
gewonnen met 3-1.
21 Nov. Vandaag weer druk geweest met het schilderen van de kisten
en vanavond zitten schrijven, vannacht van 1 uur tot 3 uur op wacht
gestaan.
22 Nov. Weer kisten geschilderd en het heeft de hele dag geregend.
23 Nov. Vandaag druk geweest met het letteren van de adressen op de
kisten, vanavond zitten schrijven.
24 Nov. De hele dag verder gegaan met het adressen schilderen op de
kisten en van 7 uur tot 9 uur op wacht gestaan. H. L. O. proef afgelegd.
25 Nov. Weer kisten geschilderd de hele dag en vanavond zitten
kaarten.
26 Nov. Vanmorgen nog wat geschilderd en vanmiddag wezen zwemmen.
27 Nov. Om 9 uur naar de kerk geweest en verder de dag doorgebracht
in Ambarawa bij kennissen de familie. Foute.
28 Nov. Vandaag weer begonnen met het schilderen van een nieuwe
serie kisten. Het heeft de hele dag geregend.
29 Nov. De hele dag aan het schilderen geweest en om 7 uur wezen
zwemmen in Samarang.
30 Nov. Vandaag tot 3 uur aan het schilderen geweest, daarna zitten
schrijven want ga vanavond naar de stad.
1 Dec. Weer druk geweest met het schilderen van de kisten de hele dag
en s.avonds naar de stad gegaan.
2 Dec. Vandaag doorgegaan met het schilderen van kisten, Gerard de
Bruin vertrokken naar Batavia. Vanavond van 7 uur tot 9 uur op wacht
gestaan.
3 Dec. Tot 4 uur aan het schilderen geweest, s’avonds zitten kaarten.
4 Dec. Om 9 uur naar de kerk geweest daarna zitten schrijven en om 5
uur gevoetbald.
5 Dec. Vandaag aan het schilderen geweest en vanavond is st. nicolaas
geweest en waren allemaal behoorlijk aangeschoten.
6 Dec. Vandaag telefooncentrale gehad en de kwartiermakers zijn vertrokken om de nieuwe legering in orde te maken.
7 Dec. De hele dag heerst er een drukte want de jongens van de Batterij
moeten alles inpakken.
8 dec. De Batterij is van morgen vertrokken naar Batang en ik heb ook
mijn barang ingepakt.
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9 Dec. Vanmorgen om 9 uur zijn we uit Oengaran vertrokken en waren
om 12 uur in Pekalongan. We liggen in een school en zijn s’avonds om 8
uur naar de bios geweest.
10 Dec. Vanmorgen druk geweest met het uitladen van de auto’s en ons
verder installeren, vanavond met Henk onze kennissen opgezocht die
we hier ook hebben.
11 Dec. Om 9 uur naar de kerk geweest daarna zitten schrijven, vanavond naar de voetbalwedstrijd geluisterd Nederland tegen
Denemarken uitslag 0-1.
12 Dec. Vanmorgen de telefoonlijnen aangelegd en de verbinding tot
stand niet veel uitgevoerd en van 3 uur tot 4 uur op wacht
gestaan.
14 Dec. Weer begonnen met het letteren van de adressen op de kisten
voor die jongens die eerder weggaan.
15 Dec. Vandaag is het gezag overgenomen door de T. N. I. hier in
Pekalongan. Vanavond zitten schrijven.
16 Dec. Vandaag weer nieuw kwartier gezocht maar niets gevonden, als
alleen in de buurt van Tegal.
17 Dec. Vanmorgen om 8 uur vertrokken als kwartiermaker en waren
om 10 uur inPangkok een grote onderneming. Meteen begonnen met de
huizen in orde brengen en tussendoor van 12 uur tot 1 uur op wacht gestaan.
18 Dec. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest in Tegal en weer
druk geweest met de legering in orde maken.
19 Dec. Vandaag is de hele afdeling aangekomen en zijn de hele dag
bezig geweest met het installeren. Ik heb een pakje ontvangen.
20 Dec. Vanmorgen begonnen met het leggen van telefoonlijnen voor
de verbinding in het kamp.
21 Dec. De Hele dag druk geweest met het aanleggen van electriciteit,
maar hebben nu dan ook weer goed licht. Vanaf 4 uur heb ik weer wacht
achter de telefooncentrale.
22 Dec. Tot 12 uur achter de telefooncentrale gezeten en vanmiddag
wezen trappen, vannacht moet ik van 3 uur tot 5 uur op wacht.
23 Dec. Vandaag weer begonnen met het schilderen van adressen op
de kisten en vanavond zitten schrijven.
24 Dec. Vanmorgen de cantine versierd vanwege het komende
kersfeest,
vanmiddag naar de voetbalwedstrijd geweest in Tegal 3-12 R. V. A.
tegen 4-11 R. I.
25 Dec. Het is kerstmis en ben om half vier naar de nachtmis geweest in
Slawie. Om 8 uur zijn de kerstpakketten uitgedeeld in de cantine.
26 Dec. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest in Tegal en verder
de hele dag follybalwedstrijden gehouden.
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27 Dec. Vandaag is de dag van de souvereiniteits 0verdracht en zijn
geconsigneerd, hier is alles rustig verlopen.
28 Dec. Vanmorgen weer een werkplaatsje in orde gemaakt en weer
begonnen met het schilderen en letteren van de kisten. Vanmiddag een
voetbalwedstrijd gespeeld.
29 Dec. De hele dag aan het schilderen geweest. De T. N. I is weer op
actie.
30 Dec. De hele dag adressen op de kisten geschilderd, om half zes
was het voetballen en van 7 uur tot 9 uur op wacht gestaan.
31 Dec. Vanmorgen kisten geschilderd en vanavond oudejaar gevierd
met een borrel en bier we hebben het tot 12 uur uitgehouden.
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1 Jan. Vanmorgen om 9 uur naar de kerk geweest en daarna zitten
schrijven.
2 Jan, Druk geweest met schilderen van kisten van 11 uur tot 1 uur op
wacht gestaan en vanmiddag gevoetbald.
3 Jan. Vanmorgen geschilderd en vanmiddag bij mekaar geweest met de
toneelgroep voor bespreking, we treden 1 Maart voor de laatste keer op.
4 Jan. De hele dag aan het schilderen geweest van kisten en s’middags
heeft het ontzettend hard en lang geregend.
5 Jan. De adressen geschilderd op de kisten die klaar waren de
filmwagen is gekomen en zodoende vanavond naar de film geweest.
6 Jan. Verder gegaan met het schilderen van de adressen en vanavond
komt er een kapitein praten over de demobilisatie.
7 Jan. Vanmorgen weer geschilderd vanmiddag wezen voetballen en
vanavond zitten schrijven.
8 Jan. Vanmorgen om 10 uur naar de kerk geweest in Tegal en G.
Splint en H. Geniets weer ontmoet. Het licht aggregaat was weer kapot
en hadden vanavond geen licht, zodat we om half negen al in bed lagen.
9 Jan. Vandaag al het nodige op de kisten geschilderd van de 13
jongens die eerder naar huis gaan. Vanmiddag wezen voetballen
10 Jan. Vanmorgen is de groep vertrokken naar huis en de dag verder
doorgebracht met schilderen vanavond zitten schrijven.
11 Jan. Vandaag kisten geschilderd en moeten een lijst maken van al
onze dienstspullen die we hebben. Ik heb een pakje van thuis
ontvangen.
12 Jan. De afgelopen nacht slecht geslapen veel last gehad van
buikkrampen en de hele dag aan de diarree geweest, maar wel door
gegaan met schilderen.
13 Jan. De hel dag adressen geschilderd op de kisten en met de buik
gaat het gelukkig beter.
14 Jan. Vanmorgen bij de foerier en de administrateur geweest om alle
papieren na te kijken.
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15 Jan. Om 10 uur naar de kerk geweest en daarna zitten schrijven.
16 Jan. De hele dag aan het schilderen en letteren geweest van de
kisten.
17 Jan. Vanmorgen naar Tegal geweest en heb verf gekocht en chablonen voor het letteren van de kisten. Vanavond van 7 uur tot 9 uur op
wacht gestaan.
18 Jan. Vandaag weer hard gewerkt aan de kisten en tevens dienstmateriaal ingeleverd bij de foerier, vanmiddag nog een voetbalwedstrijd
19 Jan. Vanmorgen met de werkplaats over verhuisd naar een fabriek
waar we nu met ze vieren bezig zijn, vanavond om half acht naar de film
geweest.
20 Jan. Weer druk geweest met het schilderen van de kisten en
vanavond naar Hans Kaart geweest in Tegal.
21 Jan. Vandaag tot 5 uur aan het schilderen geweest en de
plunjezakken van de jongens geadresseerd. De berichten over de
demobilisatie zijn zeer gunstig.
22 Jan. Om 10 uur naar de kerk geweest en mijn kastje leeggemaakt.
Vanmiddag weer kisten geschilderd en geletterd.
23 Jan. De hele dag bezig geweest met het adresseren van de kisten,
maar schiet nu aardig op.
24 Jan. Vandaag klaar gekomen met de ruimbagage voor de hele
afdeling.
25 Jan. Vanmorgen begonnen met het adresseren van de handkoffers
en plunjezakken. Vanmiddag hebben we gevoetbald en vanavond naar
de film geweest.
26 Jan. Vandaag nog geschilderd en vanavond zitten schrijven.
27 Jan. Vandaag de laatste handkoffertjes afgemaakt en hebben de
tafels ingeleverd.
28 Jan. Nog steeds geen bericht gehad over de demobilisatie en het is
maar wachten. Vanavond weer film gehad van de welfare.
29 Jan. Om 10 uur naar de kerk geweest in Tegal en daarna zitten
schrijven.
30 Jan. Vanmorgen naar Tegal geweest om inkopen te doen en vanmiddag blikken dicht gesoldeerd.
31 Jan. Vanmorgen op alle kisten oranje driehoeken geschilderd en
hadden vanaf 12 uur Zondagsdienst vanwege de verjaardag van de
Prinses. Vanmiddag zitten schrijven en vanavond om 7 uur is er een
telegram binnen gekomen dat we in Maart op de boot gaan.
1 Febr. Om 9 uur was er appel en is er officieel bekend gemaakt , dat
we in Maart naar huis gaan. Verder vandaag nog een paar kisten
geschilderd
2 Febr. De laatste kisten afgemaakt en mijn kist voor de reis klaargemaakt.
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3 Febr. Vandaag zijn de laatste spullen van de kazerne ingeleverd en
verder is het maar afwachten.
4 Febr. Niets uitgevoerd van betekenis er is een tegen bericht vanwege
de verhuizing gekomen, dat het niet door gaat, vanmiddag zitten
schrijven
5 Febr. Om 10 uur naar de kerk geweest. er is nu bericht binnen gekomen dat we de 22ste Febr. In Batavia moeten zijn. Vanmiddag zitten
schrijven.
6 Febr. Vandaag is het bericht binnen gekomen dat we 8 Maart zullen
vertrekken met de s. s. Skau gun. Ik heb meegedaan met een voetbalwedstrijd tegen de E. Batterij.
7 Febr. Vanmorgen zijn de 8 stukken en munitie en 8 G. M. S. naar
Samarang gegaan om in te leveren. Wij hebben kleren in geleverd bij de
foerier.
8 Febr. De hele morgen niets gedaan , vanmiddag gevoetbald tegen de
E. Batterij. Nu gaan we toch met eigen vervoer naar Thimahi Vrijdag a. s.
9 Febr.
Vandaag alles ingepakt en vanmiddag de grote kisten
ingeladen. Vanavond naar een welfarefilm geweest.
10 Febr. Vanmorgen om 6 uur vertrokken uit Pangka en na een goede
reis kwamen we vanmiddag om 3 uur aan in Thimahi de ligging bestaat
uit bilek barakken.
11 Febr. Omdat het hier s’nachts zo koud is hebben we er een deken
bij gekregen. Vanmiddag naar Thimahi geweest. Er is weer een nieuw
bericht binnen gekomen dat we nu 11 Maart vertrekken met de ss Goya
een Panamees schip. vanavond zitten kaarten.
12 Febr. Om half negen naar de kerk geweest en daarna zitten
schrijven.
13 Febr. Vanmorgen niets gedaan en vanmiddag naar Bandoeng
geweest. Vanavond naar cabaret geweest in de garnizoenscantine.
14 Febr. Vanmorgen zitten kaarten en nu eerst maar weer brieven
schrijven, vanavond weer zitten schrijven.
15 Febr. Vanmorgen Thimahi in geweest wezen winkelen en vanmiddag
naar het voetballen wezen kijken, vanavond zitten kaarten.
16 Febr. Vanmorgen een vaccinatie voor pokken gehad, verder de dag
doorgebracht met kaarten.
17 Febr. De dag doorgebracht met kaarten en er is weer bericht binnen
gekomen dat we nu de 14de Maart vertrekken.
18 Febr. We hebben niets meer te doen en vervelen ons rot , maar weer
zitten kaarten.
19 Febr. Om half negen vanmorgen naar de kerk geweest, daarna
zitten schrijven verder niets gedaan.
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20 Febr. We hebben vanmorgen ons wapen in moeten leveren en voor
controle geweest bij de dokter voor de pokken, vanmiddag zitten
schrijven.
21 Febr. Uit bed gekomen en na het ontbijt zijn we maar weer gaan
kaarten vanmiddag naar voetballen wezen kijken in Bandoeng vanavond
zitten kaarten.
22 Febr. We vervelen ons rot en doen allen maar kaarten en puzzelen.
Vandaag voor 2 maanden Welfare gehad en vanmiddag weer zitten
23 Febr. Het was een dag net als de andere laatste dagen vervelen,
maar vanavond naar de Genie geweest waar ik Joop Gunst en Piet Eype
heb gesproken.
24 Febr. Eerst vanmorgen naar het hospitaal geweest waar we werden
doorgelicht en ben toen begonnen met het schilderen van de naam van
de boot op alle kisten m. s. Fair-Sea.
25 Febr. Verder gegaan met de naam van de boot op de kisten zetten
wat nu klaar is. Om 11 uur kwam er een Kapitein die kwam praten over
de demobilisatie.
26 Febr. Het enigste wat ik vandaag gedaan heb is dat ik om half negen
naar de kerk ben geweest en heb zitten schrijven en kaarten.
27 Febr. Vanmorgen Pakian en andere uitrusting gehaald bij de foerier
en vanavond om 7 uur op wacht gegaan 12 uurige wacht.
28 Febr. Om 7 uur van wacht afgekomen maar er was geen tijd om te
slapen. Eerst de douanepapieren ingeleverd en daarna de kisten weggebracht. Ben vanmiddag gaan slapen.
1 Maart Er is vanmorgen bericht binnen gekomen dat we nu weer op
8 Maart vertrekken. Ik ben ingedeeld bij de bagageploeg. Vanavond is
Piet Eype hier geweest en zijn samen naar de film geweest.
2 Maart Vanmorgen de kisten omtrokken met bandijzer en het collynummer op de kist gezet, daarna op de auto geladen.
3 Maart We hebben ons pakian geperst en verder de dag doorgebracht
met kaarten en schrijven.
4 Maart Vandaag weer niets gedaan dan wachten en vanavond voor de
laatste keer naar Bandoeng geweest.
5 Maart Eerst vanmorgen om half negen naar de kerk geweest en daarna zitten schrijven en kaarten.
6 Maart Vanmorgen naar de bureau geweest en nog aan paar brieven
geschreven.
7 Maart De hele dag ons lopen vervelen en kregen een behoorlijke domper toen het bericht binnen kwam dat ons vertrek 2 dagen was uitgesteld
8 Maart Er valt over vandaag helemaal niets te melden.
9 Maart Eindelijk is het dan zover, vanmorgen alles ingepakt en vanmiddag om half twee met de trein vertrokken uit Thimahi. We waren om 6
uur inTjantjon Priok en om 7 uur ingescheept op de m. s. Faer-Sea.
58

10 Maart van slapen is vannacht niets gekomen, we liggen in het ruim
maar wel op vaste bedden met lakens. Vanmiddag om 5 uur zijn we de
haven uitgevaren toen we afstand namen van Priok was het doodsstil op
de boot want iedereen dacht aan de jongens die we daar in het verre
oosten achter moesten laten.
11 Maart Vanmorgen om 7 uur is de grote reis begonnen.

Dit is het relaas van 35 maanden in de tropen opgetekend in een
dagboek en na 50 jaar het is nu October 1999 verwerkt in de computer

20 Oktober 1999-

H. Bierman
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