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Begin 2013 geeft de HVR i acte de présence in zorgcentrum Onderwatershof aan de 
Van Vredenburchweg in Rijswijk. De voorzitter van de vereniging, Hans van Ros-
sum, vertoont aan de twaalf belangstellenden, inmiddels historische, films over Rijs-

wijk. De bekende speeltuin Drievliet 
en het zogenaamde vliegfeest op 
vliegveld Ypenburg komen voorbij 
op het witte doek.  
Mijn taak is te vertellen wat de werk-
groep Verteld Verleden zoal doet en 
om vervolgens te vragen wie er geïn-
terviewd zou willen worden. Twee 
personen geven zich op, waar-onder 
Theo den Hollander. Ik spreek nader 
met hem af: het wordt niet héél zijn 
levensverhaal, maar de drie jaren die 
hij als militair tijdens de Politio-nele 

Acties ii in Indonesië, toen nog Nederlands-Indië genoemd, heeft doorgebracht. 
Woensdag 30 januari is het zover. Theo weet veel te vertellen over hoe het er toenter-
tijd in Indonesië toeging. Hier volgt het relaas. Het begint met de belangrijkste mo-
menten uit zijn leven vóór hij als militair naar Indonesië ging. 
 
 
 
Theo, hoe luiden je namen voluit? 
‘Theodorus Johannes den Hollander.’ 
 
Je vertelde al, dat je aan de Ieplaan bent geboren. Hoe groot was jullie gezin? Ik be-
doel het gezin waar je als kind geboren bent. Hoeveel kinderen hadden je vader en 
moeder? 
‘Een. Ik ben enig kind.’ 
 
Heeft dat invloed op je leven gehad? 
‘Nou kijk, ik heb de oorlogsjaren natuurlijk meegemaakt en ik ben vrij jong, nadat de 
oorlog afgelopen was, naar Indië gegaan. Een stuk van mijn jeugd was ik kwijt. Dat 
stuk heb ik eigenlijk in Indië liggen.’ 
 
Wat is je geboortedatum precies? 
‘14 augustus 1926.’ 
 
Kun je iets over het ouderlijk milieu vertellen, hoe het was thuis aan de Ieplaan als 
enig kind bij je vader en moeder? 
‘Ja, ik had natuurlijk weinig aanspraak, alleen mijn vader en moeder. Mijn vader was 
heel kalm en rustig. Mijn moeder is, populair gezegd, gestorven met een zeem, een 
lap en een stofdoek. Ze was zó schoon. Als ik thuiskwam was het niet “Hallo, Theo”, 
maar “Veeg je je voeten?” Zulke dingen.’ 
 



Heb je misschien daarom geprobeerd om je vertier buitenshuis te zoeken? Om aan-
sluiting te vinden bij vrienden? 
‘Ik had een vriend aan de Lindelaan wonen, waar ik van jongs af aan mee omgegaan 
ben. Die vriend was enige jongen: hij had een zuster. Daar ben ik mee opgegroeid.’ 
 
Is die vriendschap altijd gebleven? 
‘Die is altijd gebleven, tot enkele jaren geleden. Ze hebben hem toen dood thuis ge-
vonden. Er is een ader in zijn lichaam gesprongen, weet je wel, dus dan ben je ineens 
dood. Toen in naar Indië ging - in 1945 ben ik al in dienst gegaan - had ik aanspraak 
genoeg. En in 1950 leerde ik mijn vrouw kennen, doordat zij gitaar speelde en ik ac-
cordeon.’ 
 
Waar was dat? 
‘Haar oom, Gerard Verbeek, had een toneelclub in Rijswijk. Daar hoorde ook een 
bandje bij. Het heette “De Amateurs”. Arnold van Rijn, die ken je ook waarschijnlijk, 
was de drummer.’ 
 
Ja, Arnold van Rijn heb ik geïnterviewd. 
‘Dus ik kwam in dat bandje terecht en daar leerde ik mijn vrouw kennen. De eerste 
avond heb ik haar thuis gebracht en voor de deur nog een praatje gemaakt. Ik zei toen 
dat ik enige jongen was. Ik vroeg: “Met hoeveel zijn jullie thuis?” Ze zei: “Met mijn 
vader en moeder erbij zijn we met elf personen. Ik heb twee zussen en zes broers.” 
Vanaf het moment dat we elkaar leerden kennen, ging ik iedere avond naar haar toe.’ 
 
Was het gezellig daar? 
‘Het was hartstikke gezellig! Ze had een heel lieve moeder en haar vader was gewel-
dig.’ 
 
Hoe heet je vrouw? 
‘Haar voornamen zijn Antonia Gerardina Maria, roepnaam Tonnie.’ 
 
Haar achternaam is? 
‘Van der Starre.’ 
 
Maar nu mevrouw Den Hollander. Al zestig jaar? 
‘Ja, we hebben in augustus 2012 ons zestigjarig huwelijk gevierd.’ 
 
Waar heb je dat gevierd, als ik vragen mag? 
‘Op de dag zelf is de burgemeester geweest. Nee, het was anders: we zijn éérst voor 
de wet getrouwd, in maart ’52. Dat gold voor de gemeente en dat was weer nodig om 
een huis te kunnen krijgen. We konden zolang inwonen bij haar tante aan de Kerk-
laan.’ 
‘Vlak voor ons feest kregen we een brief van de gemeente, van de burgemeester. Die 
is hier op bezoek geweest, een uur lang. Ineke van der Wel, die kende ik al van her-
denkingen en zo. Maar op de dag zelf - op16 augustus zijn we voor de kerk getrouwd 
– hebben we het gevierd in ‘Van Ouds ’t Nest’ 
 
Het kerkelijk huwelijk was het echte huwelijk? 
‘Ja, dat voor ons wel.’ 
 



Maar om een huis te krijgen wilde je eerder trouwen? 
‘Doordat ik later bij de gemeente kwam te werken, leerde ik wethouder Brederode 
kennen. Die was toentertijd loodgieter. Die heeft bij mij nog in de gang, in het huis 
waar we inwoonden, een afvoer gemaakt voor een klein keukentje. Te Werve West 
werd opgeleverd en ik kon het huis uitzoeken dat ik wilde. Dat kón toen nog bij onze 
grote vriend – ik noem hem een vriend, eigenlijk een tweede vader – de heer Nigge-
brugge, misschien heb je ook wel eens van hem gehoord.’ 
 
Nee. Ligbruggen, versta ik het goed? 
‘Niggebrugge. Zijn zoon is nu, als enige nog van het gezin, werkzaam bij de gemeen-
te, Lex Niggebrugge. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Zijn moeder is pas 
overleden. Die kende ik ook heel goed. Dus gingen we naar de heer Niggebrugge toe. 
Die was chef huisvesting. Ik zeg tegen hem: “Meneer Niggebrugge, zo en zo.” Hij 
vroeg: “Waar wil je wonen?” Dat ging toen gemakkelijk.” 
 
En het werd? 
‘De Generaal Berenschotlaan. Daar ben ik begonnen, met vier kamers. Daarvandaan 
ben ik naar de Pater van Lithstraat verhuisd, daar waren vijf kamers. We kregen uit-
breiding van het gezin. Ze gingen toen bouwen aan de Klaroenstraat, in de muziek-
buurt. Dus vroeg ik aan meneer Niggebrugge: “Is daar geen eengezinswoning voor 
mij?” Hij zegt: “Die is er wel, maar die is een beetje duur voor jou.” Want ik was chef 
bode op het stadhuis. Hij zegt: “Er komt aan de Idenburglaan een eengezinswoning 
vrij. Dan zit je meteen dicht bij het stadhuis.” Nou, dat heb ik geweten als chef bode 
zijnde. Voor ieder geintje ’s avonds of ’s nachts en in het weekend werd ik gebeld en 
moest ik komen opdraven. Dus van de Pater van Lithstraat naar de Idenburglaan en 
van de Idenburglaan naar de Mgr. Bekkerslaan.’ 
 
Ja, en van de Mgr. Bekkerslaan naar hier. 
‘Ja, naar hier toe.’ 
 
Nu hebben we het vooral over de periode van je huwelijk, over 1952 en daarna. Maar 
ik zou het graag met je willen hebben over de periode ervóór, over je oorlogervarin-
gen. Kun je aangeven hoe dat begonnen is, je belangstelling voor de oorlog? 
‘Eigenlijk is het begonnen met die razzia’s door de Duitsers. Ik werd uitgezonden 
naar Duitsland.’ 
 
Waar je het zojuist in het voorgesprek over had? 
‘Ja.’ 
 
Dat was aan het eind van de oorlog, he? 
‘Dat was 9 januari 1945. Kun je nagaan.’ 
 
9 januari 1945. Toen was de oorlog bijna ten einde. Wat gebeurde er precies? 
‘Alle Duitse jongemannen, zeg ik maar, werden opgeroepen voor dienst. Dus ze had-
den geen mensen meer. Maar op 9 januari stond er op het Centraal Station, wat toen 
Staatsspoor was, een colonne klaar van allemaal goederenwagons. Daar werden we in 
gestopt. Maar onderweg wisten ze eigenlijk niet meer, wat ze met ons aan moesten. 
We hadden bewaking meegekregen en op een gegeven moment – dat was in Niede-
renhausen, ongeveer een uur over de grens – werden we op het emplacement neerge-
zet met al die goederenwagons: geen eten, koud, niks, midden in de winter .....’ 



 
Zou het ook Oberhausen kunnen zijn? 
‘Nee, Niederenhausen.’ 
 
Daar stonden jullie, zonder eten. 
‘Zonder eten. Een van de jongens die in ons gezelschap zat, sprak een beetje Duits. 
Die is naar het dorp gegaan, Niederenhausen, naar de burgemeester. Die heeft de 
dorpsomroeper – die had je daar toen nog – het dorp ingestuurd om te zeggen: “Om 
11.00 uur komen er Hollandse jongens en die moeten eten hebben.” Dus de mensen 
moesten zoveel mogelijk pakketjes klaarmaken met brood of wat ze dan ook hadden. 
En om 11.00 uur ging die hele colonne het dorp in en de mensen stonden allemaal 
netjes in de deuropening. We moesten binnenkomen, ik ook. Ik moest vertellen wat er 
eigenlijk aan de hand was. Dat wisten die mensen nog niet. Ik zei: “We zijn voor de 
Arbeitseinsatz hier terecht gekomen.” Afijn, we zijn later toch weer doorgereden. Op 
iedere plek onderweg werd een er een stel jongens uitgezet en moesten ze zich mel-
den bij de Bahnführer. Ze hadden geen papieren meer. In Bebra moest ik me ook 
melden bij de Bahnführer. Hij vroeg: “Hoe is je naam?” Ik zeg: “Hollander.” Hij 
vroeg nog eens: “Wie heissen Sie?” Ik zei: “Hollander.” En toén had hij het eindelijk 
door en zei: “Du bísst Hollander und du heísst Hollander!”  
‘Ik werd toen zo’n beetje op de afdeling locomotieven opgeleid. We moesten die lo-
comotieven klaarmaken voor vertrek. In 1942 of 1943 waren er al jongens uitgezon-
den van de Nederlandse Spoorwegen. Daar kwam ik bij terecht. Nou, ik heb er geluk 
aan gehad. Want ondertussen had ik buitendienst en moest ik daar locomotieven 
klaarmaken, vuur erin en zand. Toen was er één van die Hollandse jongens - hij zat op 
zo’n draaischijf, ik weet niet of je die dingen kent - je had er een heel grote locomo-
tievenloods, halfrond, en daar zat een draaischijf voor. De locomotieven werden 
daarmee binnengehaald. En die jongen stond daar op en zegt tegen mij: “Joh, ik moet 
even naar de wc. Wil je even opletten? Als er eentje komt, zo’n machinist die weg 
moet, moet je zeggen dat hij even wacht.” En inderdaad, toen die jongen aar de wc 
was, kwam er zo’n machinist aan. Hij zegt: “Ich muss sofort abfahren!” Ik had zo’n 
beetje geleerd bij die jongens hoe zo’n draaischijf werkte. Het waren héél grote loco-
motieven. Je moest dan aan de voor- en achterkant kijken of hij wel goed stond. Zo 
goed mogelijk heb ik dat gedaan. En ik aan dat ding draaien, nou het ging goed. Maar 
bij het laatste stukje hoorde ik ineens kraken: was er een stuk rails te groot en ging dat 
krom staan. Ze dachten, dat het sabotage was. Nou, ik heb moeten praten als Brug-
man, moeten vertellen dat dat niet zo was, dat ik die jongen afloste en dat de machi-
nist vlug weg moest. Gelukkig heeft men het toen met een korreltje zout genomen.’ 
 
Je vertelde in het voorgesprek, dat je voor die razzia de keuze had “Of mijn vader 
gaat naar Duitsland of ik”. Kun je daar nog iets over vertellen? 
‘Mijn vader zat bij de GGD. Maar daar had men niets mee te maken, want hij was 44 
jaar. Ik was van ’26 en dus de jongste natuurlijk. Toen mochten we kiezen: of m’n 
vader of ik. Ik zeg tegen mijn vader: “Laat mij maar gaan. Ik ben nog jong.” Nou, dat 
was niet leuk natuurlijk.’ 
 
Maar hij stemde er wel mee in? 
‘Hij zegt: “Als je dat wil, doe het dan maar.” Niet te weten wat er boven mijn hoofd 
hing. Want doordat ik bij die jongens van de spoorwegen terechtkwam, bij die loco-
motieven, had ik vuil werk. We hadden niets: water kwam druppelsgewijs uit de 
kraan. Je kon jezelf niet behoorlijk wassen. Zegt een van die jongens: “Joh, laat je af-



keuren.” Ik zeg: “Ik ben kerngezond. Maar ik word op het ogenblik opgevreten door 
de luizen.” Ik had allerlei luizen doordat ik mij niet meer waste. Hij zegt: “Dan gaan 
we naar de Lagerartz toe.” Dat moest via via gebeuren. Ik mocht uiteindelijk toch 
naar die dokter toe. Ik zeg: “Ik heb nogal last van plassen.” Ik kreeg een puist tablet-
ten mee en een doos kamillethee. Die moest ik halen bij de apotheek, maar ik heb al-
les weggedonderd. Want ik mankeerde niets. Na een week moest ik terugkomen. Die 
arts zegt: “Hoe is het er nu mee?” Ik zeg: “Nou, het heeft niets geholpen.” Toen 
kwam de kardinale vraag: “Maak je je bed nat?” Ik dacht: “O jee, wat moet ik nú zeg-
gen. We sliepen op strozakken. Nou, als je daarin plast, gaat het stinken als een ..... “ 
Ik dacht: “Wat kan mij het schelen.” Ik zeg: “Ja.” Hij zegt: “Sie sollen sofort nach 
Hause gehen.” 
 
Hij dacht aan heimwee? 
‘Ik had geen heimwee. Mijn buik was helemaal vervuild. Hij zegt: “Je mag naar huis 
toe.” Dat was in maart ’45, nét na het bombardement van het Bezuidenhout. Er zou 
een ziekentrein naar Holland vertrekken. Die andere jongens hadden allemaal bericht 
gekregen, maar ik niet. Maar ik moest naar huis van die dokter. Na veel vijven en zes-
sen ben ik er weer terecht gekomen. Ik zeg: “Dokter, de afgekeurden mogen naar huis 
toe. Maar ik heb nog niets gehoord.” Hij schrijf een briefje en, ja hoor, ik mocht mee 
met het ziekentransport.’ 
 
Maar nog eventjes: jij gaf aan, dat je je bed nat maakte. Wat zou die dokter dan ge-
dacht hebben, zodat je naar huis kon? Want dat snap ik namelijk nog niet. 
‘Nou, die dokter wist dondersgoed dat wij bij die locomotieven werkten en vuil werk 
hadden,’ 
 
En dat het daardoor werd veroorzaakt? 
‘Dat werd daardoor veroorzaakt. We werden op transport gesteld en ik zal je vertel-
len, dat we onderweg veel bombardementen hebben gehad, dat de trein niet meer kon 
rijden, dat we moesten lopen ..... Toen kwamen we in Bentheim-Oldenzaal terecht, 
dat is de grensovergang. Daar zijn we vanuit de trein naar het badhuis ..... (er wordt gebeld: 

een korte onderbreking) ..... Waar waren we gebleven? O, Bentheim-Oldenzaal. We hadden 
enkel één lijst bij ons voor controle. Daar stonden de namen op van wie afgekeurd 
waren. Voor de rest hadden we niets. Zelfs geen bewijs of zo. Dus we gingen het bad-
huis in. Er stond een broeder, of een zuster, aan de deur. Die hadden briefjes bij zich 
en die controleerden ons op wat we hadden: hoofdluis, lijfluis, kleerluis ..... Ik moest 
naar de kapper. Daar werd ik helemaal kaal geschoren. Ook van onderen, helemaal. 
Dan was er een volgende zuster die ons insmeerde met petroleum en met een of ande-
re zeep of zo. Daarna gingen we onder de warme douche, nou je wist niet wat je 
meemaakte. Zo werd ik gereinigd.’ 
‘Bij Oldenzaal moest ik nodig plassen. En ik had toch een jeuk hier (Theo wijst naar zijn 

kruis)! Ik ging tellen: ik vergeet het nooit, vierentwintig luizen had ik bij mijn ge-
slachtsdelen zitten. En hier was het helemaal rauw gevreten en op m’n hoofd ook. 
Dus we hadden een papiertje, dat we gereinigd waren. Toen gingen we de volgende 
dag weg, weer met de trein naar Utrecht. Die trein ging niet meer verder. De begelei-
ding zegt: “Je mag wachten tot er een trein komt naar Den Haag.” Nou, die kwam 
niet. We zijn toen met een stel jongens gaan lopen van Utrecht naar Woerden. Zonder 
afkeuringbewijs. We kwamen langs Duitse posten. Die waren ons ter wille. Die zei-
den: “Je moet zo en zo lopen, dan heb je geen controle.” Van Woerden zijn we naar 
Bodegraven gelopen. Daar kwamen we bij een Rode-Kruispost terecht. Omdat we dat 



papiertje hadden, mochten we daar ’s nachts slapen en kregen we ook wat te eten. 
Maar nog géén trein. De volgende dag gingen we verder via Benthuizen – dat is bij 
Gouda – en daar stond net een paardenwagen van Piet van der Touw van het slacht-
huis in Den Haag. Die stond suikerbieten te laden voor de gaarkeuken. Ik zeg tegen de 
koetsier: “Gaat u naar Den Haag?” Hij zegt: “Ja, we zijn zo klaar.” Ik zeg: “Mag ik 
meerijden?” Hij zegt: “Ja, hoor.” En ik boven op die bok. Ik was als enige overgeble-
ven. De andere jongens waren afgevallen. Ik zat daar met een suikerbiet in mijn hand. 
Zo ben ik tot aan de Geestbrug gekomen. Daar ging hij de Caan van Necklaan op en 
ik moest naar de Ieplaan toe. Ik heb het laatste stukje gelopen.’ 
‘Ook op de heenreis heb ik er negen dagen over gedaan om in Bebra te komen: daar 
heb ik gezeten, Bebra aan de Fulda. Daar moest ik gaan werken.’  
‘Jaren geleden waren we in Winterberg en toen had ik de kaart bij me. Ik zeg tegen 
mijn vrouw: “Joh, ongeveer 150 kilometer hier vandaan is Bebra. Daar gaan we op 
een zondag naar toe.” Ik ben er wezen kijken: het was allemaal nog precies hetzelfde. 
De locomotievenloods was er nog en de plek waar ik gelegen had.’ 
‘Ik ben dus in maart ’45 teruggekomen uit Duitsland met een kale kop en weinig kle-
ren. Ik ben toen weer bij de giro gaan werken. Ik mocht er weer terugkomen.’ 
‘Op 29 april 1945 - mijn ouders waren toen twintig jaar getrouwd - kregen we de 
voedseldroppings op Ypenburg. Omdat ik bij de luchtbescherming was, werd ik opge-
roepen en heb ik dagenlang voedsel geraapt op Ypenburg.’ 
‘Daarna kwam de bevrijding en was ik dus weer werkzaam bij de giro. Daar waren 
meer jongens die zich vrijwillig gemeld hadden voor Indië. Toen heb ik mij ook ge-
meld als vrijwilliger. Dus .....’ 
 
Daardoor ben je op het idee gekomen om naar Nederlands-Indië te gaan? 
‘Ja.’ 
 
Was er ook een oproep om je te melden? 
‘Ja, maar we hadden geen leger meer. Bij de bevrijding hadden we alleen maar ver-
zetsmensen en mensen die tijdens de oorlog in de ondergrondse zaten. Daar is een 
nieuw leger uit voortgekomen. Want we hadden niets.’ 
 
Je hebt dus eigenlijk ook niet in militaire dienst gezeten? 
‘Jawel, ik was oorlogsvrijwilliger.’ 
 
Je kwam als oorlogsvrijwilliger meteen ook in militaire dienst. Begrijp ik het zo? 
‘Klopt.’ 
 
En daar heb je de eerste weken ook geleerd wat de rekruten vroeger leerden: marche-
ren, schieten ..... ? 
Ja. Er was niet veel. Er was bijvoorbeeld een tankgracht in Den Haag. De Duitsers 
dachten, dat de Engelsen maar even zouden oversteken en dat ze Nederland zouden 
bezetten. Maar zo was het niet. Dus die Duitsers hebben een tankgracht aangelegd 
.....’ 
 
Waar precies? 
‘Die tankgracht liep bij de Groothertoginnelaan, die kant uit. Je had er posten: Hout-
rustbrug, Goudenregenstraat, de Boetzelaerlaan en nog meer van die posten. Daar 
hadden wij de controle over. Maar zonder uniform! Weet je wat we aan hadden?  



Ons burgerpakkie met een Duitse koppel, bajonet en een Duitse karabijn. En een 
blauwe band om met ‘corps diplomatique’.’ 
 
Dat was vóór je als vrijwilliger naar Indië ging? 
‘Nee, toen was ik al in dienst als oorlogsvrijwilliger.’ 
 
Je bent als oorlogsvrijwilliger in dienst gegaan. Hoe lang heeft het geduurd voordat 
je naar Indië ging? 
‘Van juni tot januari. Op 1 januari 1946 zijn we vertrokken.’ 
 
En in dat half jaar heb je wacht moeten houden? 
‘Ja, de wacht. Pas later kregen we een uniform, battle dress, je kent ze wel. Die En-
gelse uniformen waren van gesneuvelde militairen. De kogelgaten waren dichtgenaaid 
en ze waren gestoomd. Zo gingen we weg. We hadden niets.’ 
 
Wat heeft jou er toe bewogen om naar Indië te gaan, behalve dat je het van de jon-
gens bij de girodienst hoorde? Het was toch niet alijd een pretje, zoiets? 
‘Nee, helemaal niet. Het was toen al bekend dat ik op moest komen als dienstplichti-
ge. Terwijl ik al in Utrecht in werkelijke dienst zat als oorlogsvrijwilliger bij 1.-1.R.I., 
dat is: eerste bataljon eerste regiment infanterie, kreeg ik thuis een oproep van de ge-
meente om mij te melden voor de keuring voor militaire dienst. Kun je nagaan, wat 
voor een rommeltje het nog was. Het was een leger in opkomst.’ 
 
Maar omdat je je als oorlogsvrijwilliger had gemeld, ben je in Utrecht in militaire 
dienst gekomen? 
‘Nee, in Kijkduin al. In juni. Daar ben ik in werkelijke dienst gekomen. Tot eind ’48. 
Toen werd ik gedemobiliseerd.’ 
 
Gedemobiliseerd? 
‘Ja, ja (Theo haalt een album met diverse certificaten), ik heb hier allerlei dingen. Hier is een dankbe-
tuiging van prins Bernhard. En dat is het certificaat ..... o, hier, wij hebben “Orde, rust 
en dienst” gedaan .....’ 
 
(Ik kijk even mee) in het gebied van Noord-Sumatra ..... 
‘Ja, en dan hier het certificaat over het orde- en vredeteken, dat we dat mogen dragen  
(Theo bladert verder). Dit is door de schoonheid van mijn moeder, door zeepmiddelen, nat 
geworden. Het was van de minister .....’ 
 
Welke minister? 
‘De minister van oorlog. Ja, wie was dat toen. iii Ik zal het niet meer weten. Ik kan het 
ook niet zien.’ 
 
Nee, het is ook niet te lezen. 
‘Nee.’ 
 
Maar het is altijd terug te vinden. 
‘Ja natuurlijk (Theo bladert verder). O, dat is van de burgemeester dat ik dat ding uitgereikt 
krijg.’ 
 



Zullen we daar straks even verder naar kijken? 
‘Ja, dat mag ook. Dus door dat ik al wist dat ik toch in dienst moest, ben ik maar als 
vrijwilliger gegaan.’ 
 
Ik vat hem. En op 1 januari 1946 naar Indië? 
‘Ja, toen zijn we vertrokken.’ 
 
Dat was een reis met een omweg hoorde ik in het voorgesprek. Zou je daar iets over 
kunnen vertellen? 
‘In Kijkduin waren we een aanvullingsbataljon. Ieder bataljon dat naar Indië vertrok, 
moest op oorlogssterkte gebracht worden. Dat is per bataljon 800 man.’ 
 
En dat ging weg bij Kijkduin en dus moest er een ander bataljon voor in de plaats 
komen? 
‘Nee, er zijn hele happen uit Kijkduin - wij waren met een compagnie, geloof ik - 
naar Utrecht verplaatst, want de 1.-1.R.I. moest op sterkte gebracht worden. Wij, uit 
Kijkduin, zijn aangevuld. Er is een afdeling uit Amsterdam naar 1.-1.R.I. gekomen, 
dus toen die op sterke was, zijn we vertrokken. Er was wat gehannes, dus vertrokken 
we uit Utrecht met een oude trein van de spoorwegen – kapotte ruiten en toestanden – 
naar Oostende in België. Daar lag een boot klaar die ons overbracht naar Engeland. 
Daar hebben we vier weken in een invasiekamp van de Engelsen gelegen, met nissen-
hutten iv , een klein beetje opleiding. Tolbomen Hij zei in zijn toespraak: “Als het 
mogelijk is, kom ik jullie in Engeland ook nog gedag zeggen.” Op een gegeven dag 
moesten we allemaal aantreden, het hele bataljon, en wie kwam daar aan in z’n jekker 
met bontkraag? Prins Bernhard! Kwam hij ons wéér gedag zeggen. Hij zegt: “Naar 
Indië mogen wij nog niet als koninklijk huis, maar ik wens jullie alle goeds.” Ja, we 
hebben er 6.000 jongens gelaten, waarvan 22 uit ons bataljon.’ 
 
Waarom ging je eerst naar Engeland? Had dat te maken met de toestemming die En-
geland moest geven? 
‘Ja, we waren eigenlijk ingedeeld bij het leger van Montgomery, want Nederland had 
geen leger. Dus we zijn naar Engeland vervoerd in afwachting van toestemming om 
naar Indië te vertrekken. Uit Engeland zijn we, héél luxe, met de Nieuw Amsterdam 
vervoerd. Veel was wel afgetimmerd, hoor, maar we zaten allemaal in hutten. Ik heb 
de oorlogsjaren meegemaakt, de Hongerwinter, maar op de Nieuw Amsterdam kregen 
we grandioos te eten.’ 
‘Toen naderden we Singapore, Malakka, en kregen we bericht dat we Indië niet bin-
nen mochten.  Er was nog geen toestemming voor. Toen zijn we gedropt op Malakka 
in een groot tentenkamp met 2400 man, drie bataljons. Vier weken. Er was niets, zelfs 
geen water. De waterwagen kwam ’s morgens naar de keuken. In een messtinnetje 
konden we drinken halen. De helft dronk je op en de andere helft gebruikte je om je 
een beetje te scheren.’ 
 
Verstond ik nu messtinnetje? Was dat een tinnen kan die je in de mess gebruikte? 
‘Nee, ik heb het niet meer bij de hand. Ze zijn nog te koop die dingen. Het is een 
vierkant blikje, zo hoog ongeveer (Theo gebaart) met nog eentje erin. In het ene kon je 
drinken halen, in het andere, als er brood was, deed je daar je boterhammetjes in. Be-
leg, dat waren muisjes. Want er waren jongens met een hekel aan marmeladejam. Zo 
hebben we met noodrantsoenen gezeten. Er waren geen matrassen, niets was er. We 
sliepen gewoon op de kale vloer, op een mat.  



Want het kamp op Malakka was ingericht op een grote olieplantage. Door de Jappen 
en de inwoners was er een vliegveld aangelegd, van rode klei. Nou, het was net in de 
moessontijd, we hadden een kakipakje onderweg gekregen, een broek en een jasje, dat 
zat allemaal onder de rode klei. Toen het versleten was, zat die klei er nog in. Die 
krijg je er nier meer uit.’ 
 
Daar heb je een maand gezeten, zeg maar. 
‘Ja, vier weken.’ 
 
Daarna mocht je Indonesië binnen? 
‘Ja, daarna mochten we Indonesië binnen.’ 
 
Waar kwam je toen terecht? 
‘In Soerabaja. Op Java, Oost-Java. Toen we daar kwamen, ik hoor het onze bataljons-
commandant nog zeggen: “Jongens, misschien keren we over een jaar weer naar 
huis.” Nou dat jaartje werd drie jaar.’ 
 
Heb je in die drie jaren nooit naar huis gewild? 
‘Nee, eigenlijk niet.’ 
 
Waarom niet? 
‘Ik weet het niet. Omdat je misschien jong was. Je was onder de jongens, onder el-
kaar. Het was één grote familie. Nee, ik was wel blij dat ik naar huis ging, maar in die 
tussentijd, nee ..... ’ 
 
Maar hield je ook schriftelijk contact met thuis? 
‘Ja, want mijn vader was heel correct: hij had briefpapier laten maken met zijn naam 
erop, G.J. den Hollander. Ik kreeg iedere week een brief van hem en ik stuurde iedere 
week een bericht terug. Als we dan iets ernstigs meegemaakt hadden, dan schreef ik 
dat niet, maar kreeg ik een brief terug met: “Waarom heb je dit niet geschreven, 
waarom heb je dat niet geschreven?” Dan schreef hij bijvoorbeeld: “Jullie hebben ac-
tie gehad, jullie hebben dit gedaan, dat gedaan.”  
‘Ik ben héél stom geweest - ik heb er nog spijt van - ik heb al die brieven bewaard, 
van mijn vader, en op een gegeven moment was ik het zat thuis en dacht “Wat moet 
ik met die rommel?” Toen heb ik alles weggegooid.’ 
 
Dat is jammer, ja. 
‘Ja, dat is héél jammer. Maar nee, dat contact was heel goed.’ 
 
Hadden ze begrip voor je keuze om oorlogsvrijwilliger te worden? 
‘Eigenlijk wel. Mijn moeder tilde er niet zo zwaar aan: die kwam uit een groot gezin 
uit Wassenaar. Ze hadden ook armoede. Die schreef ook wel eens een paar letters, 
hanenpoten: “Lieve Theo, hoe maak je het?” En dit, en dat. “Wij maken het ook 
goed.” Mijn vader schreef altijd keurig netjes. Hij was bestuurslid in Rijswijk van de 
arbeidersbond en zo, weet je wel. Ja, met mijn vader - met mijn moeder ook wel, hoor 
- kon ik héél goed opschieten. Ja, die was heel rustig en ..... ’ 
 
Maar ze stonden achter je besluit om naar Indonesië te gaan? 
‘Ja, ja. Mijn vader zei: “Je had toch in dienst gemoeten.”  
 



Wat voor idee had je toen je naar Indië ging: we gaan 
de opstandelingen afstraffen, we gaan het land her-
overen. Wat voor beeld had je nu? 
‘Ja, dat was ons uitgangspunt. Toen we aankwamen in 
Soerabaja stond er al met grote letters op de muren: 
“De blanke tijgers zijn in aantocht.” Dat waren wij. 
“Pas op, de blanke tijgers.” In Soerabaja heb ik dat 
nog niet zo meegemaakt, maar op Sumatra wel. We 
zaten daar in Medan – ik weet niet of je dat kent – dat 
was eigenlijk ons oord, richting Tobameer. We zijn in 
Medan begonnen met zuiveren. Waar we ook kwamen 
stonden kampongs in brand, niet door ons, maar door 
die opstandelingen, die rebellen. De mensen van de 
kampongs waren allemaal gevlucht, de bergen in.’ 

 Met de hand getekend kaartje van Medan  
 en omgeving 
 
Was dat de ‘tactiek van de verschroeide aarde’? 
‘Nou ja, zo kun je het wel noemen.” 
 
Ik hoorde je zojuist zeggen “Toen we het daar gezuiverd hadden in Medan” ..... 
‘ .... zijn we steeds verder getrokken.’ 
 
Maar wat hield dat zuiveren in? 
‘Nou, alle ongure elementen eruit vissen. We hadden later een demarcatielijn – ik 
weet niet of je dat iets zegt – met als afspraak dat de zwarten er twee kilometer van-
daan moesten blijven. En wij ook twee kilometer. Wij deden dat, maar die zwarten 
niet: die zaten tegen de lijn aan. Ze kwamen er ook wel eens overheen. Wij hadden 
dan zuiveringsacties en dan kwamen we die gasten tegen. Ik weet niet of je wel eens 
van een snijper gehoord hebt, wel, dat is een scherpschutter. Die zat dan in een boom 
en zag ons in de verte aankomen. Als wij dan het eerste schot van hem hadden ge-
hoord, wisten we ongeveer waar die zat. We moesten dan wel oppassen. Dat noemden 
wij dan gevechtspatrouilles. Menigeen van ons is ook gesneuveld, he.’ 
 
Die snijpers hoorden tot de ongure elementen? 
‘Ja.’ 
 
Hoe wist je nu wie onguur was en wie niet? 
‘Nou, dat wist je niet precies, want als we over sawa’s 
(rijstvelden – red.) trokken om ergens te komen, waren er 
ook deserteurs van de Duitsers en van de  Engelsen. 
Dat waren scherpschutters. Maar als wij dan op ge-
vechtspatrouille waren en ze zagen ons aankomen, dan 
hadden wij een foefje: we gingen achter een glooiing 
liggen, het geweer rechtop, helm er bovenop en hoorde 
je “kkk kkk”. Ze schoten erop, omdat ze dachten dat 
wij eronder zaten. Maar dat was niet zo.’         Theo op patrouille in alang alang (oerwoud) 

 



Dan kon je bepalen waar ze zaten? 
‘Ja, ongeveer. Als je over zo’n sawa trok, waren die zwartjes aan het werk en dan was 
het “Tabee toean”, goeiedag meneer, en dit en dat, en als je dan een paar honderd me-
ter verder was, hadden ze naast zich een geweer liggen en begonnen ze op je te schie-
ten.’ 
 
Jullie mochten wel over de demarcatielijn heen of ..... ? 
‘O nee.’ 
 
Dus je deed dat binnen het gebied dat afgegrensd was? 
‘Ja, daar hielden wij ons ook aan.’ 
 
En dat moest je zuiveren? 
‘In Medan hadden we de eerste en tweede politionele actie.’ 
 
Die zijn mij bekend. 
‘De eerste heb ik meegemaakt.’ 
 
Toen ging je wel over de demarcatielijn heen? 
‘Ja, toen was het over.’ 
 
Had die eerste politionele actie nog een bepaalde naam, de tweede heette ‘De kraai’? 
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Want we kregen alleen het commando “Dan en dan ver-
trekken we”, dus we zijn van Medan vertrokken richting Tobameer, met alle ups en 
downs die daarbij horen.’ 
 
Tijdens de eerste politionele actie? 
“Ja.’ 
 
Dat was juli begin augustus 1946. 
‘Ja. Nou, ’47 volgens mij.’ 
 
Ja, herstel. 
‘Op een gegeven moment waren we door al die opbrekingen heen: bomen die ze ge-
kapt hadden en over de weg hadden gelegd, die wij moesten opruimen om verder te 
trekken.’ 
 
Ze maakten het jullie moeilijk, de nationalisten zal ik maar zeggen, de mensen van het 
TNI. v 
‘Ja, heel moeilijk. Toen waren we eindelijk bij Brastagi, maar zijn verder gegaan en 
toen kregen we ineens het bevel “Staakt het vuren!” We mochten niet meer verder.’ 
 
Wat was de oorzaak? 
‘De overheid, he.’ 
 
Zou dat de VN geweest kunnen zijn of ..... 
‘Die had een heel grote inspraak. Want terwijl wij op de wagens zaten om op patrouil-
le te gaan, zaten de heren te vergaderen in Medan. Ja, daar hebben we niet zo’n goed 
woord voor over.’ 
 



Heb je echt heel hete gevechten meegemaakt? 
‘Nou, ja. Maar wat mijn kleinkinderen betreft - dat viel mij een beetje tegen – vroeg 
ik: “Hebben jullie op school iets over Indië geleerd?” “Nee, opa, nee.” Ik heb de oud-
ste kleindochters, een tweeling, met heel veel interesse voor wat ik gedaan heb, alles 
zo’n beetje verteld. Er was bij ze maar weinig bekend over de toestand in Indië. Het is 
eigenlijk maar goed ook, want het is, ik weet het niet, ik ben gelukkig heel terugge-
komen.’ 
 
Wat is het spannendste moment geweest, wanneer zat je echt in je rats? 
‘We hadden bijvoorbeeld van de compagniecommandant gehoord: “We hebben mor-
gen gevechtspatrouille in de buurt van het Tobameer.” Dan gingen we, met artillerie-
steun, op pad. De artilleriesteun gooide proefgranaten om uit te zoeken waar we heen 
moesten, maar toen kreeg de artillerie ineens bericht: “Stoppen! Niet meer vuren! 
Want aan de andere kant is ook een Hollands bataljon op patrouille.” Toen hebben we 
echt wel in onze knijperd gezeten. Op een gegeven moment zagen we door verrekij-
kers, dat ze ons aan het omsingelen waren. Nou, als je dán onder die gasten komt.’ 
 
Wie waren aan het omsingelen: mensen van het TNI of die Nederlanders? 
‘Mensen van het TNI.’ 
 
En hoe deden ze dat? Wat gebruikten ze voor wapens? 
‘Van alles. Ze hadden nog voorladers van de KNIL, van de Jappen hadden ze ver-
schillende wapens ..... Toen moesten we terug, maar o wee, we moesten over sawa-
dijkjes: als je dan gewonden krijgt, valt het niet mee. Natte moesson, regenbuien, nee, 
dat was niet best.’ 
 
Heb je ook kameraden verloren? 
‘Ja, we zijn er 22 kwijtgeraakt.’ 
 
Van het bataljon van 800 man? 
‘Ja.’ 
 
Kende je die 22 ook? 
‘De meesten wel. Met een paar van onze compagnie moesten we bijvoorbeeld de an-
dere dag op gevechtspatrouille en dan hadden we het die avond nog gezellig, met een 
drankje. En de volgende dag gingen we op pad en kwamen dan met twee man minder 
terug. Die waren gesneuveld.’ 
 
Een compagnie is een onderdeel van een bataljon? 
‘We hadden vier compagnieën, een ondersteuningscompagnie en de stafcompagnie.’ 
 
Die zitten samen in het bataljon? 
‘Die zitten samen in het bataljon.’ 
 
Dus een compagnie is ruim honderd man. 
‘Ja, ruim honderd man.’ 
 
Die kende je waarschijnlijk allemaal? 
‘De meesten wel. Niet allemaal, natuurlijk. Want 800 man, dat is nogal wat.’ 
 



Waarom ging je terug naar Nederland na drie jaar? 
‘We moesten terug.’ 
 
Vanwege het aanstaande vredesver-
drag, de soevereiniteitsoverdracht? 
‘Terwijl wij als eersten weggingen, 
werden er al bataljons gevormd. 
Dienstplichtigen moesten ons af gaan 
lossen. In mijn ogen is dat een beetje 
rommelig geweest. Want het eerste be-
richt van onze bataljonscommandant 
was: “Jongens, over een jaar zit het er 
voor ons op.” Maar dat was niet zo.  
Het werd drie jaar. Die schepen gingen 
maar af en aan. Het was gewoon tijd dat 
we teruggingen.’ 
 
Het was gewoon tijd dat je terugging? 
‘Ja, wij waren aan de beurt om afgelost 
te worden.’ 
 
 
Begrijp ik het dan goed dat je ongeveer 
drie jaar daar bleef? 
‘Ja, de bedoeling was eigenlijk een jaar. 
Maar ze hebben zich erop verkeken. 
Want het was niet zo.’           
Theo met zijn vader voor Ieplaan 100 bij zijn thuiskomst op 18  

             oktober 1948 
 
Dus het werd verlengd. 
‘Het werd allemaal verlengd.’ 
 
Het werd steeds verlengd? 
‘Ja, ja.’ 
 
En op een gegeven ogenblik was je eindelijk eens ..... 
‘.... aan de beurt.’ 
 
Maar je keek er niet eens zo heel erg naar uit om terug te gaan? 
‘Nee, want ik heb, heel onbegrijpelijk, drie keer geelzucht gehad in Indië. Terwijl hier 
bekend is, dat het over is, als je het één keer gehad hebt. Maar ik heb het drie keer ge-
had, waarvan één keer dat ze dachten: “Nou!” Toen hebben ze de hele nacht bij mij 
gewaakt. En toen het zover was, dat we naar huis mochten, kregen we inspectie van 
de bataljonsarts. Hij zegt: “Hollander, je oogwit is nog wat geel.” Ik zeg: “Ja, vindt u 
het gek: ik heb drie keer geelzucht gehad.” Hij zegt: “Ga toch maar naar het hospi-
taal.” Toen was het wéér raak! Ik ben niet eens meer bij mijn bataljon teruggekomen. 
Ik moest een maand langer wachten. Ik moest het hospitaal in.’ 
 



En na een maand was het voldoende over om terug te kunnen gaan? 
‘Ja, toen was het zover. Toen ben ik met de ‘Groote beer’ teruggegaan. Een gewon-
denschip was dat. Daarmee ben ik teruggekomen. Ja, eindelijk!’ 
 
Heb je in die drie jaren dat je er was contact gehad met Indonesiërs die je wel ver-
trouwen kon? 
‘Ja, het begon al in Soerabaja. In de wijk waarin wij zaten, woonden hoofdzakelijk 
Ambonezen. Die waren op en top voor Holland natuurlijk. We raakten er met mensen 
in gesprek en dan mochten we ’s avonds, als we vrij waren, langskomen, bijvoorbeeld 
om een borreltje te drinken. Zo ging dat in Soerabaja, maar in Medan niet.’ 
 
Medan is islamitisch, he, als ik het goed heb? 
‘Ja, ja. We hebben hoofdzakelijk op buitenposten gezeten.’ 
 

Wat bedoel je precies met 
buitenposten? 
‘Nou, als wij met de com-
pagnie een plaats bezet had-
den, moesten we buiten pos-
ten met secties van ongeveer 
tien man. We werden daar 
neergeplant, of het nu een 
hutje was of tentje, daar 
leefde je.’ 
 
Was het ook letterlijk een 

Theo op wacht op post West aan de Serdangweg, de eerste post buiten Medan             buitenpost, buiten de be-  
        woonde wereld? 

‘Ja, dat was dan bijvoorbeeld langs een doorgangsweg van Brastagi naar Pematang 
Siantar, een doorgaande weg die ook naar het Tobameer leidde.’ 
 
Maar wel op strategische punten? 
‘Ja, daar vandaan gingen patrouilles lopen of 
wachtlopen.’ 
 
Je zat er met een sectie van een man of tien. 
De patrouilles deed je ook met een man of 
tien? 
‘Ja, maar er moesten er een paar achterblij-
ven. Of je ging met zo’n zes of acht man een 
kampong bekijken om te zien of het er goed 
ging.’ 
‘Ik stond eens op wacht, ’s morgens vroeg, 
ook op zo’n buitenpost, en ik zag in de verte     Theo bivakkeerde vaak in een tentje 

een stipje. Later kwam dat dichterbij. Toen  
was het een missionaris. Die stopte bij mij en ik zeg: “Pater, waar gaat u naar toe?” 
Hij zegt: “Ja, ik heb gehoord, dat jullie het aardig bevrijd hebben hier. Ik ga eens kij-
ken hoe het met mijn schaapjes is.” Nou, dat vond ik dapper. Zó zijn we die jaren 
doorgekomen. Op een gegeven moment dat we terug moesten richting Medan voor de 
inscheping naar Holland en ..... 



 
Weer op de ‘Nieuw Amsterdam’? 
‘Nee, ik ben met de ‘Groote beer’ gegaan en het bataljon zelf met de ‘Zuiderkruis’. 
 
Dat is wel een bekend schip. 
‘Ja, heel bekend. Meer van die 
schepen waren in de oorlog in 
dienst geweest bij de Engel-
sen. Op een daarvan, de ‘Zui-
derkruis’, was het niet zo best 
als op de ‘Nieuw Amster-
dam’. 
 
Je bent met de ‘Zuiderkruis’ 
meteen naar Nederland ge-
gaan en niet via Engeland? 
‘Nee, nee, nee, ik ben met de 
‘Groote beer’  ..... 
 
Sorry. Ja, ja, de ‘Groote beer’. 
 ‘ ..... rechtstreeks naar Amsterdam gegaan. We hebben ongeveer drie weken geva-
ren.’ 
 
Hoe was het weerzien hier in Holland? 
‘Ja, we zijn eigenlijk een beetje stom opgevangen. Je kwam van boord, de bussen wa-
ren ingedeeld en stonden klaar. “Daarheen. Daarheen.” Je kreeg honderd gulden.’ 
 
Dat was wel heel wat in die tijd. 
‘Nou, je moest er alles mee doen. We hadden geen kleren, geen schoenen. Daar moest 
je je helemaal van kleden. Het enige voordeel was een paar weken vrij reizen. Ja, ja, 
maar daar hoeven ze nu niet meer mee aan te komen. Als je ziet hoe die jongens naar 
Afghanistan gaan, hoe ze uitgerust worden, nou, dat hebben wij niet gekend.’ 
 

Dat begrijp ik. 
‘Van Soerabaja naar Medan werden 
we overgezet met één bataljon, één 
bren carrier. Ik weet niet of je weet 
wat een Bren Carrier vi is?’ 
 
Nee, dat weet ik niet. 
‘Dat is een open rupsvoertuig. We 
hadden één bren carrier, godsie 
pietsie.’ 
 
Je ging over land, van Soerabaja 
over Java en dan ..... 
‘Nee, met de boot.’ 

  Bren carrier met v.l.n.r. Huib Schellingerhout, Theo en Jan Slingerland 
 



Met de boot? 
‘Ja, naar Medan.’ 
 
Dus die bren carrier ging op de boot. 
‘Ja, één bren carrier voor een heel bataljon. In Soerabaja hadden we de mariniersbri-
gade ..... 
 
De Ierse? Ik versta het even niet. 
‘De mariniersbrigade, mariniers.’ 
 
Ah, de mariniersbrigade! 
‘Ja, ja, die hadden hun opleiding in Amerika gehad. Als je díe tegen kwam in Soera-
baja, nam je er je petje voor af. Zoals die er bij liepen, keurig netjes! Die hadden tanks 
..... maar wat doe je met tanks in een sawa. Die zakken zo weg.’ 
 
Wat deden die Amerikanen daar? 
‘Nee, dat waren Hollandse jongens, Hollandse mariniers.’ 
 
Die waren in de Verenigde Staten opgeleid? 
‘Ja, opgeleid. Ja, het was helemaal uit de kunst. Daar waren wij maar kleine jongens 
bij.’ 
 
Wanneer hoorde je voor het eerst dat Nederlanders daar ook minder mooie dingen 
gedaan hebben tijdens die politionele acties? 
‘Nou, je zat zó afgelegen, je hoorde weinig. Als je wat hoorde, was het doorgelekt, 
doorgesluisd uit Holland vandaan. Dat geval dat nu nog speelt .....’ 
 
Rawagede. 
‘ ..... dat ze een hele kampong hebben uitgemoord, daar wisten we niets van.’ 
 
Heb je dat pas kort geleden gehoord of weet je het al langer ..... 
‘Kort. Sinds dat het hier bekend werd.’ 
 
Hoe kijk je nu terug op de situatie van toen? Hebben we het goed gedaan in Indonesië 
of ..... ? 
‘Nou, in onze ogen goed. We zijn van het standpunt uitgegaan om er orde en vrede te 
brengen. Dat hebben we ook geprobeerd en ik kan zeggen van ons bataljon, dat er 
geen rottige toestanden geweest zijn. Wij hebben zoveel mogelijk de mensen terugge-
haald naar hun woonplaats, naar hun kampong. We hebben hen verteld, dat wij er wa-
ren om hen te helpen bij het opbouwen.’ 
‘We hadden een kapitein – onze compagniecommandant was kapitein – die hier in 
Holland erg actief is geweest in het verzet, vooral met het wegsluizen van joden. Hij 
heeft er ook een hoge onderscheiding voor gekregen vanuit Israël. Toen hadden bij-
voorbeeld die extremisten – zo noemden wij ze altijd – een kerk platgebrand. We 
hebben met z’n allen, toen we vrij waren, onder leiding van onze kapitein en met 
mensen uit de kampong een heel nieuwe kerk gebouwd van bamboe. We hebben ge-
probeerd het de mensen zo goed mogelijk naar de zin te maken.’ 
 



Ik hoorde je zojuist zeggen “Mensen terughalen naar de kampong”, waarom waren 
die mensen dan niet in de kampong? 
‘Die waren gevlucht, omdat die zwarten, die extremisten gezegd hadden: “Jullie moe-
ten vluchten, want de Hollanders zijn in aantocht. Die gaan jullie uitmoorden.” Maar 
zo was het niet. Want kwam je tijdens de politionele actie Medan, Brastagi of Seribo-
dolok, ik noem maar iets, Seribodolok binnen, stond er een hele rij huizen in brand. 
Maar wat bleek? Daar hadden Chinezen in gewoond. Die hadden ze vermoord, niet 
wij, maar die zwarten. Die hadden die Chinezen vermoord en de huizen in brand ge-
stoken.’ 
 
Ze waren niet aardig voor de Chinezen, ze waren niet aardig voor de Ambonezen, 
waren ze wel aardig voor de gewone inlanders? 
‘Die moesten ook naar hun pijpen dansen. Ze waren alleen maar tégen ons: we deden 
het niet goed. Maar in onze ogen deden we het natuurlijk wél goed. We hebben de 
mensen geholpen. Op een gegeven moment zaten we op een buitenpost en kregen we 
een Rode-Kruisteam uit Holland vandaan. Dat kwam daar eens in de week polikliniek 
houden. De mensen kwamen van tien, vijftien kilometer ver daar naar toe gelopen om 
geholpen te worden.’ 
‘Even een tussendoortje: ik hielp daar als ik geen dienst had. Toen was er een oude 
man, die was strompelend naar ons toegekomen, naar die polikliniek en die had híer 
een gezwel (Theo wijst naar zijn kruis). Die dokter zegt: “Jezus Mina, wat moeten we nou?” 
Met hulp van de zusters hebben ze dat gezwel open gemaakt en schoon gemaakt. 
Maar die man kon bijna niet meer lopen. Toen zegt die dokter: “Hollander, wil jij die 
man naar huis brengen?” Ik enthousiast: “Ja, ja.” Ik had geen rijbewijs, maar omdat ik 
in dienst af en toe in een jeep reed, kon ik aardig rijden. Dus heb ik die man ingeladen 
in een jeep en gevraagd waar hij heen moest. “Doorrijden, doorrijden.” Kwamen we 
op een gegeven moment op een punt dat ik herkende. Daar hadden we de dag tevoren 
een gevechtspatrouille gehad. En ik was iets té enthousiast in die jeep gekropen zón-
der wapen. Ik zeg tegen die man: “Sorry hoor, is het nog ver?” “Nee, ik ben bijna 
thuis.” Ik zeg: “Je moet er hier uit.” Ik ben als een gek terug gereden met het gevoel 
dat ik aangevallen kon worden. Maar ik heb het gelukkig overleefd. Zulke dingen 
maakte je allemaal mee, weet je wel.’ 
‘Goed contact zoeken met de mensen in de kampong en zo ..... Op een gegeven mo-
ment zat ik op een buitenpost aan de weg naar het Tobomeer, ook een kampong, en 
daar hadden ze een meisjeskoor. Het was in ’47, tegen de kerst. Ik zeg tegen het kam-
ponghoofd: “Wat doen jullie met de kerst?” Dan zou er een missionaris komen. Ik 
zeg: “Nou, dan maken wij er iets moois van.” Heb ik in mijn gebrekkige Maleis een 
hele toespraak gehouden. Nou, dat vonden ze geweldig. Dat meisjeskoor zong, de 
kerk versierd, zulke dingen deden we, alleen maar goede.’ 
‘We hadden ook de bewaking van de plantages, rubberplantages bijvoorbeeld, maar 
dat konden we niet volhouden. Want we moesten verder met patrouilles en dergelijke. 
Dan kwamen de planters steeds naar ons toe met de vraag: “Kunnen we al op eigen 
gelegenheid naar de plantages?” In het begin kregen ze ondersteuning van ons en gin-
gen we met hen mee, maar dat konden wij niet volhouden. Toen hebben ze een stel 
van die ondernemingsmensen een beetje opgeleid .....’ 
 
..... zodat ze zichzelf konden verdedigen?  
‘Ja, ze kregen een blauwe overall aan – wij noemden ze ‘blauwpijpers’ – en voor het 
eerst van hun leven hoge schoenen.’  
 



Want ze liepen altijd op blote voeten? 
‘Ja, die kregen ook een wapen en die werden ondergebracht bij onze secties. Dan wa-
ren ze ’s avonds wel eens aan het praten en hadden we ook een Amsterdammer als 
waterwagenchauffeur. Die zegt: “Goh meneer, ik heb wel eens op u geschoten.” Dat 
was toen hij nog aan de verkeerde kant stond. Toen zegt die Amsterdammer: “Waar-
om heb je niet raak geschoten?” Want die cabine was gepantserd. Hij zegt tegen die 
waterwagenchauffeur: “U reed zo hard.” Ze konden niet mikken.’ 
‘Maar we hebben er ook eentje gehad – we hadden inmiddels een paar bren carriers 
meer -  die ging ook mee op patrouille.  Je hebt dan de chauffeur, de helper ernaast en 
dan een paar man erin. Op een patrouille hebben ze die chauffeur doodgeschoten, ge-
sneuveld.’ 
 
Zo! Jij hebt geen mensen hoeven te doden?  
‘Nee, nee, nee, gelukkig niet! Ik heb er wel eens voor gestaan dat er eentje aankwam 
en dat ik dacht: “Wat moet ik eigenlijk?” Je kunt ze beter in levende lijve gevangen 
nemen dan doodschieten, want dan weet je niets. Want we gingen ze natuurlijk on-
dervragen als ze gevangen genomen waren. Dat was de beste manier: je werd dan wat 
wijzer. Waar de verkeerden zaten en zo. Ik dacht toen: “Nee, niet doen.” 
 
Maar als je erop terugkijkt dan denk ik, dat je kunt zeggen: “Ik heb er goed werk ge-
daan.” 
‘Ja, ons bataljon ook. We hadden ook hospikken. Stond ik een keer in Soerabaja bij 
een oud KNILfort op wacht, komt er zo’n oud inlandertje: hij komt strompelend aan-
lopen. Ik zeg: “Wat is er?”  Hij zegt: “Ik ben ziek.” Ik zeg: “Wat heb je dan, wat voel 
je dan?” Deed hij z’n broek naar beneden, was z’n penis aan het rotten. “Nou, ga maar 
mee naar de hospik.” En die heeft hem doorgestuurd naar het hospitaal.’ 
‘Weet je, zulke dingen maakte je mee. Ook dat je op patrouille was, ’s avonds of ’s 
nachts, dat je in de verte hoorde huilen. Dan ging je op dat geluid af. Dan was er een 
vrouwtje in de kampong aan het bevallen. Nou, ze hebben geen bijstand nodig. Je 
probeert dan toch wel ..... Ze gaan rustig langs de weg zitten en baren dat kindje. Zul-
ke dingen allemaal. Ik kan eigenlijk van ons bataljon zeggen, dat we nooit verkeerde 
dingen hebben gedaan en ook nooit gehoord hebben, nooit. Nee.’ 
 
Zullen we het daarbij laten, Theo? 
‘Ja.’ 
 
Ik vind het een heel mooie afsluiting. 
‘Ik vind het een heel mooie afsluiting, ja, ja.’ 
 

 



Maar de echte afsluiting komt nog: 
Theo bladert nu vol aandacht door 
het album met oorkonden en certifi-
caten. Ik kijk mee. Trots toont hij 
mij de inhoud. Het oudst is de 
dankbetuiging van de Territoriaal 
Troepen Commandant voor Noord-
Sumatra, generaal-majoor P. Schol-
ten, voor Theo’s bijdrage aan het 
handhaven van de orde, rust en vei-
ligheid in dat gebied. De dankbetui-
ging is in juni 1948 te Medan on-
dertekend, vlak voor Theo’s terugkeer naar Nederland. 
Ná de erkenning door Nederland van de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 de-
cember 1949 - dat was tijdens het eerste kabinet Drees - betuigt de Minister van Oor-
log uit datzelfde kabinet, Mr. Willem Frederik Schokking, zijn respect voor het werk 
dat de Nederlandse militairen in het toenmalige Nederlands-Indië heb- 
ben verricht: Theo ontvangt een eremedaille met lint en drie gespen, één voor elk jaar 
dat hij in Indië gediend heeft: 1946, 1947 en 1984. Theo laat het bijbehorende certifi-
caat zien (zie foto hierboven). 

In de loop der jaren komen er diver-
se medailles bij. Theo heeft ze naast 
elkaar aan een ‘balkje’ zitten dat op 
een handige manier in het revers van 
zijn uniform gestoken kan worden. 
In vol ornaat heeft hij meerdere ma-
len acte de présence gegeven langs 
de route die de konin-gin op Prins-
jesdag naar het Binnen-hof aflegt. 
Maar in uniform en met  de medail-

les is hij ook één van de bijna 20.000 oud-Indiëmilitairen, familieleden en nabestaan-
den die op de eerste zaterdag in september in Roermond hun dierbaren die in Neder-
lands-Indië gesneuveld zijn te herdenken. Die herdenking vindt plaats bij het Natio-
naal Indië-Monument 1945-1962. Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en 
van de toenmalige strijdkrachtonderdelen leggen dan ongeveer honderd kransen. 
Kortom, het Indische verleden van Theo is nog springlevend! 
 
 
 
 
 
 

 
i Historische Vereniging Rijswijk 
ii De zogenaamde Politionele Acties kort na de Tweede Wereldoorlog waren bedoeld om de orde en rust te herstellen toen Indo-
nesische nationalisten pogingen ondernamen om Indonesië onafhankelijk te maken.  
iii Mr. Willem Frederik Schokking 
iv Een nissenhut is een noodonderkomen, bestaande uit een gebogen dak van golfplaat. De voor- en achtergevel zijn opgemetseld 
of bestaan eveneens uit golfplaat. Deze onderkomens werden na de Tweede Wereldoorlog veelvuldig door het Amerikaanse 
leger gebruikt. De nissenhut dankt zijn naam aan Peter North Nissen (overleden 1930), een Canadese luitenant-kolonel in dienst 
van het Britse leger, die de hut tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917 uitvond.  
v TNI is de afkorting van Tentara Nasional Indonesia, het Nationale Indonesische Leger. 
vi Een Bren Carrier is een licht gepantserd voertuig. Het werd vaak en veel gebruikt ten tijde van de politionele acties in Neder-
lands-Indië. De omgeving werd ermee verkend, maar het diende ook ter ondersteuning van de manschappen en om hen te ver-



 
voeren over ruig terrein.  

 


