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Naar het dagboek van Indiëganger Tien van den Heuvel  
  

Onlangs kreeg ik het dagboek van Tien van den Heuvel in handen. Hij beschrijft 

daarin zelf zijn ervaringen en emoties tijdens zijn uitzending naar Nederlands-Indië 

voor de politionele acties 1946-1950. Deze periode heeft diepe indruk op Tien 

gemaakt.  

Na overleg met de familie van den Heuvel heb ik geprobeerd om een aantal 

ervaringen van Tien zo goed mogelijk te verwoorden.  

Tien is in 1926 te Nistelrode op de Bus geboren als oudste van drie kinderen. Na 

de oorlog is Tien getrouwd met zijn grote liefde An van de Ven. Tien is in 

september 2011 in Nistelrode overleden, An in 2014.  

  

  
  

In november 1946 begon voor Tien het leven als militair. Hij moest het gemoedelijke 

Brabantse leven achterlaten om in de Saksen-Weimar-kazerne te Arnhem 

ingekwartierd te worden als soldaat van de Irene-brigade. Samen met een paar 

eenvoudige Brabanders kwam hij terecht tussen mondige stedelingen uit de 

Randstad. In het begin boterde het helemaal niet met deze mensen. Maar na een 

paar stevige aanvaringen werd de verstandhouding langzamerhand verbeterd.   
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Eenmaal in uniform gestoken begon volgens Tien de ellende: tegen hun zin in 

exerceren, veldoefeningen en grote marsen lopen. Na een tijdje kwam er ook 

kaartlezen bij. Maar toen dat eenmaal onder de knie was “lazen” ze de weg naar de 

kroeg en weer terug.  

  

De viering van Kerstmis 1946 en Nieuwjaar 1947 was voor Tien voorlopig de laatste 

keer thuis. De volgende vieringen zouden voorlopig in Nederlands-Indië 

plaatsvinden.   

Na Nieuwjaar gingen de “tropenopleidingen” op de Veluwe in de sneeuw door; er 

werd overnacht in het kapotgeschoten, koud en tochtig hotel Beekbergen.   

  

  
“Tropenoefening” op de Veluwe in de sneeuw  

  

Na al deze oefeningen kwam de tijd dat er op inschepingsverlof gegaan mocht. Maar 

eerst moest er nog in Groesbeek en in Hedel parade gelopen worden ter herdenking 

van het tweede bevrijdingsjaar. Met name was dit in Hedel ter herdenking van de 

gesneuvelde soldaten van de Irene-brigade. Daarna tien dagen naar huis om van 

alles en iedereen afscheid te nemen.   

Vroeg op de maandagmorgen werd Tien door zijn moeder gewekt om voor de laatste 

keer een ontbijt met zijn geliefde roerei te eten. Door de tranen heen vroeg ze hem 

om heel goed op te passen en zich netjes te gedragen. Het afscheid was heel zwaar 

omdat ze dachten dat ze elkaar nooit meer terug zouden zien. Gelukkig is dit niet 

uitgekomen. Zijn zus zou hem in tranen naar de bus naar de kazerne in Arnhem 

brengen; hij vertrok zonder om te kijken omdat hij bang was dat hij dan om zou 

keren. Daarna kwam hij langs het huis van zijn vriendin An en daar werd met heel 

veel tranen afscheid genomen.  

Op woensdagmorgen 3 juni 1947 vertrokken ze per trein naar Amsterdam om daar 

ingescheept te worden op een oude volgepropte vrachtboot de “Tabinta”. Hier 
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zouden ze viereneenhalve week als ratten in een veel te kleine ruimte moeten 

verblijven.  

  
Vrachtboot “De Tabinta”  

  

De lange reis ging via Gibraltar via het Suezkanaal richting Evenaar, waar men door 

Neptunus van landrot naar zeeman omgedoopt werd. Hiervoor ontving iedereen een 

diploma. Het doel van de reis was eigenlijk Batavia (Jakarta), maar dat werd omgezet 

in Semarang op Java. Een tegenvaller, want Tien zou hier een jongen uit de buurt 

treffen. Deze jongen zat er al langer en had beslist informatie over wat er te wachten 

stond.   

  

Op 28 juni liep het schip na vijfentwintig dagen de haven van het eiland Sabang 

binnen. Een idyllisch groen tropisch oord waar iedereen aan wal mocht. Daarna, na 

nog enkele dagen op de boot, kwamen ze op 3 juli in het gloeiendhete Semarang, 

Midden-Java aan. Met auto’s werden ze naar de Djoernatan-kazerne gebracht. Er 

waren hier “mandi-kamers”, waar zij zich eindelijk konden wassen. (Dit zijn 

Indonesische badkamers met een grote bak schoon water en zeep en een schep om 

dat water over je heen te gieten.)   

De eerste zondag mocht iedereen twee uur de stad in. Tien kwam met zijn maten op 

de Pasar (markt) terecht. Maar op de terugweg verdwaalden zij en kwamen ze een 

uur te laat binnen. Dus meteen op rapport en straf: een week lang de stad niet meer 

in.     

De eerste keer dat ze buiten de stad moesten patrouillelopen, kwamen ze kerels 

tegen met een witte broek aan. Er was hun verteld dat die van de vijand waren en je 

als eerste erop moest schieten. Tien had zijn “bren” (luchtgekoeld zwaar wapen) bij 

en heeft gevuurd, maar niet op die mensen gericht. Zijn idee was: “Wie kan er nou op 

een mens schieten die je nooit wat gedaan heeft”.   

  



  4 

  
Op patrouille  

  

  

De eerste militaire actie begon eind juli 1947. De stoottroepen gingen het front aan 

alle kanten uitbreiden en Tien en zijn collega’s moesten daarachter voor de bezetting 

zorgen. Elke dag een andere kant op. Op een gegeven moment moesten ze een 

andere compagnie aflossen, waarvan hun luitenant net gesneuveld was. De mannen 

van Tien zijn compagnie namen de wacht over, maar Tien liep met enkelen nog 

verder door de alang-alang (tropisch grasveld) en kwamen in een uitgebrande en 

verlaten kampong uit. Wel zagen ze een ijzerdraad die het veld inliep. Daar zou wel 

eens iemand aan die draad kunnen trekken, dus die werd doorgeknipt. Een eind 

verder vonden ze de bom en die hebben ze toen op afstand laten ontploffen door 

aan die draad te trekken. Na de ontploffing zat iedereen onder het zand, maar 

kwamen ze met de schrik vrij. In het kamp dachten ze dat Tien en zijn mannen 

omgekomen waren en stonden ze klaar om hen bij elkaar te komen rapen, maar ze 

kwamen ongedeerd terug. Dit was Tien zijn eerste ervaring met gevaarlijke situaties. 

Op de terugweg naar Semarang had Tien nog even met Jo Loeffen uit Vorstenbosch 

gepraat. Dat was voor beiden nogal ontroerend. Het werd nog erger toen Tien daags 

daarna te horen kreeg dat Jo in het plaatsje Ambarawa op 15 augustus 1947, op weg 

naar Salatiga gesneuveld was.     

  

In de kampong Purwosari moesten ze de nacht doorbrengen. Tien en zijn mannen 

kregen nu pas door wat guerrilla-oorlogsvoering in de nacht betekende. Wat waren 

ze allemaal enorm bang en hebben ze op alles wat bewoog geschoten. Gelukkig 

waren het allemaal vuurvliegjes.   

Een paar kilometer van hen vandaan lag bij een bruggetje een sectie van hun 

peloton. Er was gewaarschuwd dat er een bende in de buurt rondzwierf. Toen de 

wacht daar afgelost werd dachten de twee jongens die afgelost zouden worden dat 

het die bende was die aan het rondzwerven was, zodat ze begonnen te schieten. De 

aflossing pakte een handgranaat en gooide die in de schuttersput, want die dachten 

dat de wacht overvallen was. Het gevolg was dat er twee zwaargewonde vrienden 

lagen. Wat een drama was dat.    
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Deze sectie van het peloton werd door Tien en zijn makkers afgelost. Daar zaten ze 

dan, eenzaam in de rimboe. Wat waren ze angstig: “Nood leert bidden”, schreef Tien. 

Na een aantal dagen konden ze verder naar Demak. Hier was weer de voortdurende 

angst voor de guerrilla’s. De kapitein had hun verteld dat ze als eersten moesten 

schieten, want dan heeft de vijand geen tijd om te richten en schieten ze toch mis.   

  

Op 8 september 1947 vertrokken ze op de platte verroeste kustvaarder  

“Vanderwaals” naar Soerabaja, Oost-Java. Hier werden ze in de “Kromhout-Kazerne” 

ondergebracht.   

  

  
  

In deze stad werd een aantal dorpsgenoten aangetroffen. Samen werd meteen op de 

eerste avond een stevige borrel gedronken. Verder trof hij daar in het nonnenklooster 

zuster Gijsberdina uit Loosbroek. Zij stopte voor hem zijn sokken en hadden ze 

samen “gewone praat”, waar Tien veel steun aan gehad heeft.   
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De volgende missie was het bewaken van de Milirip-Sluizen en de brug tussen 

Modjokerto en Soerabaja. Ze zagen hier elke dag wel een aantal lijken in de rivier 

drijven; een angstaanjagende werkelijkheid.   

  

 
Zuster Gijsberdina                   Millirip sluizen  

  

Verder was het hier een rustig leventje, totdat hun compagnie op 9 november werd 

ingescheept om het naburige eiland Madoera te bevrijden. Nadat ze aan wal gegaan 

waren zijn ze per trein en auto naar een verzamelpunt in de bergen gebracht. De 

volgende morgen kreeg iedereen een nieuwe fiets en vertrokken ze richting 

GoeloekGoeloek. Omdat er onderweg geschoten werd stapten zij van de fiets en 

gingen ze te voet kijken wat er aan de hand was. Ze raakten echter veel te ver van 

hun fietsen, waar de rugzakken met proviand nog op zat. Verder en verder ging de 

voettocht tussen omgevallen bomen en de sawa’s tot ze ’s avonds om zes uur in 

GoeloekGoeloek aankwamen. Wat hadden ze allemaal honger en wat waren ze 

bang.   
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Een hutje om te overnachten  

  

Er werd een hutje gevonden om te overnachten en in de kampong werden een paar 

kippen geschoten. Die werden schoongemaakt en om aan de bajonet gestoken 

boven een vuurtje gaar geroosterd te worden. Na een nacht zonder klamboe en met 

heel veel muggen moesten ze ’s morgens weer verder om de volgende post 

Soemenep in te nemen. Gelukkig werden ze ingehaald door een gemotoriseerd 

bataljon, zodat de achtergebleven rugzakken met proviand gelukkig snel opgehaald 

konden worden. Het zou een hele zware mars worden waarbij er velen uitvielen. Ook 

Tien ging uitgeput langs de weg zitten, maar kolonel van Wijk zag Tien zitten en bood 

hem aan om zijn bren naar Soemenep te dragen. Volgens Tien hadden ze nooit 

meer zo’n zware dag gehad.   

Intussen waren ze vlak bij de stad waar ze met enkele mensen van hun sectie een 

toegangsbrug moesten bezetten. Wat waren ze bang, maar ondanks de 

vermoeidheid zijn ze razendsnel over de brug gerend en was die zo ingenomen. Hun 

taak zat erop en konden de mariniers door. Een paar weken later stond er in het blad 

“De Wapenbroeder” dat de mariniers de stad hadden ingenomen, maar niet dat Tien 

en zijn mannen de kastanjes uit het vuur hadden gehaald.   
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Brug bij Soemenep  

  

Daarna zijn ze enkele dagen in Soemenep gebleven en hebben ze niets anders 

gedaan dan mais en kleren uitdelen. De mensen waren zo arm en hadden zo weinig 

te eten dat ze ’s nachts op de grond bleven zitten tot de volgende morgen. De 

daaropvolgende dagen was het rustig op Madoera op een paar incidenten na.   

  

Na ruim een maand mochten hun pelotons terug naar Java. Ze moesten een lange 

reis over land maken. Over bergen en door dalen, slechte wegen en vanwege de 

plensbuien zagen ze er smerig uit. Maar al met al was het een prachtige reis, die met 

een veertochtje van tien minuten eindigde in Soerabaja, Oost-Java. Daarna door 

naar het vertrouwde Mojokerto. Nu kon Tien weer eens terug naar de zusters, lekker 

eten en vooral buurten. Echter om negen uur ’s avonds gingen de zusters slapen en 

gingen ze met zijn allen nog even de levendige stad in. Heel veel “dogkarren” en 

“becaks” (fietstaxi’s). Allemaal schreeuwend om klanten, echt helemaal Indonesië.   
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De maanden daarop, van september tot Kerstmis was het alleen maar wachtlopen bij 

de sluizen van Lengkong, kaarten, brieven schrijven en onder de klamboe liggen.  De 

eerste keer Kerstmis in Indië konden ze naar de kerk. Het was een viering met de 

aalmoezenier en met de dominee samen. Daarna was er een lekker gezamenlijk 

eten. Ook werden er samen kerstliedjes geluisterd die op een grammofoon 

afgedraaid werden. De oud- op nieuwviering was heel saai, iedereen lag in zijn eigen 

klamboe aan thuis te denken Er vloeide volgens Tien toen stiekem menig traantje bij 

die geharde jongens, terwijl er gepraat werd over naar huis gaan.  

In die tijd werd Tien tweeëntwintig jaar, eigenlijk de mooiste tijd van je leven, maar 

dat was daar het beslist niet.   

In maart weren ze overgeplaatst naar Kemirie, een veiligheidspolitiepost (V.P.) wat 

aan de statusquo-lijn lag. Hier kregen ze een rustig baantje: met drie of vier man op 

de fiets langs deze lijn patrouilleren. Ze droegen daarbij een V.P.-band om de arm en 

waren ze in feite politie. Ook hier was het weer tot vervelens toe wachten en 

wachten. Af en toe konden ze naar de kampong als er een feestje was.   

  

 
De statusquo-lijn  
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Op een keer werden ze met zijn vieren met de auto weggebracht om te patrouilleren 

en zouden ze daarna terug moeten lopen. Eerst zagen ze nog een patrouille, maar 

na goed kijken was het hun eigen spiegelbeeld. Ze liepen langs een huis met een 

spiegelwand. Nadat de landkaart bestudeerd was, ontdekten ze dat er een kortere 

weg terug was. Dwars door het “djatiebos” (soort rechte bomen) was het maar half zo 

ver, maar wel met kompas. De tocht ging door het moeras en was ontzettend zwaar. 

Na een tijd kwamen ze echter weer bij het spiegelhuis, dus er was een grote ronde 

gelopen en waren weer net zo ver als een paar uur geleden. Vanwege ijzer van de 

stengun van de kompasdrager was het kompas afgeweken. Onderweg had Tien in 

het moeras zijn schoenen verloren en daarom had hij een fiets gevorderd om naar 

het kamp te fietsen. Helemaal alleen met grote schrik op die fiets. Op het kamp stond 

er al een patrouille klaar om hun te gaan zoeken, want men dacht dat Tien en zijn 

mannen over de statusquo-lijn geraakt zouden zijn.     

  

  

  
Verhuizing  

  

In april werd er weer verhuisd, nu naar de andere kant van Mojokerto naar een oude 

weverij. Ze zaten aan de voet van een berg en moesten veel patrouille lopen. Een 

zware klus, maar wel in een prachtige omgeving. Er woonde hier nauwelijks mensen 

dus het was een rustig bestaan. Bij die weverij was een hoge schoorsteenpijp waar je 

langs de binnenkant naar boven kon klimmen. Daar had je dan een prachtig uitzicht 

over het tropische Indische landschap. Echter weer naar beneden afdalen was 

bepaald geen succes en niet voor herhaling vatbaar.  
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Oude weverij met schoorsteen  

  

Tien liep graag op klompen die hij meegenomen had. Op een morgen zat hij op 

wacht, maar wel met zijn klompen aan. Tegenover woonde een Chinees en die had 

nog nooit klompen gezien. Daarom vroeg hij of hij die klompen even binnen aan zijn 

familie mocht laten zien. Dus die Chinees met een klomp naar binnen, terwijl Tien de 

andere klomp nog aan had. Zoals dat gaat kwamen er net hoge heren langs en Tien 

sprong met één klomp aan in de houding. Tot grote opluchting hadden die heren niet 

gezien dat de wacht slechts met één klomp en niet met twee schoenen aan zijn 

voeten stond.    

  

  

  

Op een gegeven moment kregen ze te horen dat de Tweede Aktie, de bezetting van 

heel Java, zou beginnen. Het bataljon van Tien moest daar ook aan meedoen.  

Iedereen hoopte dat door deze actie een einde aan alle ellende zou komen. Op 17 

december vertrokken ze met een grote colonne naar Lawang. Na een paar dagen vol 

spanning ging het beginnen. Een aantal vrijwilligers moesten de Statusquo-lijn 

oversteken en daar de eerste wachtposten geluidloos overmeesteren. Maar eerst 

kwam de aalmoezenier om hele groepen tegelijk de absolutie te geven. Zeer 

ingrijpend voor iedereen, want dat er een aantal mensen niet zouden overleven was 

duidelijk. Bij het aanbreken van de dag zijn ze de Statusquo-lijn overgestoken. 

Zonder weerstand kwam men al vlug in het stadje Kepandjen en hoorden ze dat er in 

de voorhoede ergens geschoten werd. Na het stadje Kepandjen moesten Tien en 

zijn mannen de voorhoede aflossen. Nu werd er wel op hen geschoten. Tien en zijn 

makkers ervaren de eerste doodsangsten. “Als het een keer raak is, wat voor ellende 

zou dat thuis geven?” En vrijwel daarna valt bij allen de schrik weg en is er maar één 

gedachte: “Waar zit je zodat ik je kan pakken, want anders pak jij mij”. Verder en 

verder ging de patrouille en gelukkig voor de mannen waren de vijanden slechte 

schutters.   
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In Negbroek aangekomen konden ze op versterking wachten die van achteren zou 

komen en daarna de nacht doorbrengen. Er was tot nu toe nog niemand gewond of 

dodelijk getroffen. De volgende morgen moest Tien met enkele maten een brug in de 

omgeving gaan inspecteren. Maar voordat ze bij die brug aankwamen werden ze 

flink beschoten. Omdat ze zonder munitie kwamen te zitten zijn ze terug gevlucht 

naar Negbroek. Hier werd flink wat munitie ingeslagen en daarna moesten ze weer 

terug naar die brug. De vijand lag er nog en er werd weer flink heen en weer 

geschoten. Op het moment dat Tien vooropliep en de brug te zien kreeg, kregen ze 

de volle laag van de tegenstander. Tien liet zich op de grond achter een dijkje vallen 

en had zo enige beschutting. Aan de andere kant schoten ze met automatische 

wapens en de takken vielen van de bomen waaronder Tien in zijn eentje lag te 

schieten. Een wonder dat hij dat overleefd heeft. Het leek hem wel een uur voordat 

er iemand kwam. Maar er kwam versterking en die hebben zoveel liggen schieten tot 

het aan de overzijde rustig werd. Nu bleek dat de brug kapot was en zat hun taak er 

eigenlijk op en konden ze allemaal gezond en levend naar huis terug.    
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Kapotte brug bij Negbroek  

  

Na een paar dagen kwamen ze in Blitar terecht. Dit stadje was daags van tevoren al 

zonder slag of stoot ingenomen en de vijand was op de vlucht geslagen. Dit was 

voorlopig het einde van de opmars, want ze zouden in Blitar blijven om het bezet te 

houden. Overdag was het hier rustig, maar ’s nachts werd er van alle kanten 

geschoten. Uiteindelijk werd het ook ’s nachts rustig.   
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Eind december werd Kerstmis gevierd. Op de dag dat er over de hele wereld “vrede 

op aarde” wordt gezongen werd er daar alleen maar geschoten. Uiteindelijk hebben 

ze toch een mis bij kunnen wonen en zijn er verschillende hete tranen gevloeid. 

Vlakbij hadden ze een Chinees ontdekt die een koe had. Hier is Tien meerdere 

avonden wezen melken en meteen wat melk meegenomen. Wat een feest: na 

anderhalf jaar verse koemelk drinken.   

Op Oudjaarsavond moesten ze een brug bewaken omdat die opgeblazen dreigde te 

worden. Ze hoorden het ergens twaalf uur slaan. Dit was hun Oud op Nieuw 

19481949! Met twaalf man hebben ze toen in die sloot elkaar Nieuwjaar gewenst in 

de hoop dat ze volgend jaar weer in Nederland zouden zijn.    

  

Ze waren met zijn allen met kokosnoten aan het voetballen toen ze plotseling over de 

sawa’s heen flink beschoten werden. De mannen lieten zich vallen en moesten over 

een kaal stukje land thuis zien te komen. Er bleef echter van pure angst één man 

liggen. Terwijl ze teruggingen om de ene op te halen begon de kapitein zo hard te 

schreeuwen dat de vijand gelukkig op de vlucht sloeg.  

Een paar dagen later was er een zuiveringsactie. Nadat ze een paar kilometer 

gelopen hadden en er niets gebeurd was wilden ze omdraaien. Zij werden opeens 
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van alle kanten beschoten. Ze konden niet vooruit of achteruit. Tien stond voor een 

muurtje en liet zich vallen. Meteen daarna sloegen er vijf kogels in die muur! Wat een 

geluk en ook dat allen heelhuids weer thuis aankwamen. Maar de schrik zat er weer 

flink in.    

Na een tijd werd de bemensing in de stad Blitar minder omdat er overal in de 

omgeving kleine groepjes gestationeerd werden. Zo ook het peloton van Tien, dat 

werd overgeplaatst naar Ladojo. Tien had op dat moment de pokken en kon niet 

meeverhuizen, maar bleef achter bij een ander peloton. Echter na een week of wat 

ging er een patrouille naar Ladojo en moest Tien mee. Afgelopen was het met het 

rustig leventje. Eenmaal daar in dat afgelegen dorpje aangekomen trof hij alleen 

bedroefde maten aan. Een van de jongens was daar gesneuveld, eenzaam ver van 

huis en eigen haard. Ladojo was zo slecht bereikbaar dat alle bevoorrading en 

voedsel door de lucht met parachutes gedropt werd.   

  

  
Voedseldropping boven Lodojo  

  

De Inlichtingendienst kwam met het verhaal dat er een aanval op hun kamp zou 

komen en dat die voorkomen moest worden. Dus werden er zeven mannen 

opgetrommeld om er ’s nachts op af te gaan. De angst was op hun gezicht af te 

lezen. De vijand had een laatste bijeenkomst in een moskee en daar gingen ze in het 

donker in doodse stilte op af. Toen het wat lichter werd zijn er een paar mensen van 

hun al schietend naar de moskee toegelopen. Daar kwamen alle vijanden naar 

buiten. Uiteindelijk was de operatie gelukt, niemand gewond of gesneuveld maar wel 

allemaal op van de stress. Volgens Tien wordt gezegd dat tropenjaren dubbel tellen, 

maar wat hij hier in Lodojo meemaakte voelde als tiendubbel!   

  

In juli mochten ze weg uit de hel van Lodojo, terug naar Blitar. Het was inmiddels 

twee jaar geleden dat ze van thuis in Nederland vertrokken waren. En het eind was 

nog niet in zicht. Gelukkig kreeg Tien na zeven maanden intensieve dienst een week 

verlof in Soerabaja bij de zusters om wat op verhaal te komen.      
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Verlof  

  

Terug in Blitar was het weer patrouille lopen. Op een dag liepen ze door een 

kampong voor onderzoek. Er was niets aan de hand dus liepen ze verder door een 

verdiepte weg. Eigenlijk zou er iemand, een goede vriend van Tien voor hem 

uitlopen, maar die goede man was nergens te zien, Daarom van man tot man vragen 

of iemand wist waar die man was, maar niemand wist het. Dan maar weer terug naar 

de plaats waar hij voor het laatst gezien was. Dat was midden in de kampong op een 

kruising. Hier stond een grote cirkel op de grond getekend met een pijl erdoor. 

Daarom gingen ze die richting uit en telkens vonden ze een pijl die ze dan maar weer 

volgden. Ook hebben ze een aantal keer in de lucht geschoten, maar geen reactie. 

Na een flink eind lopen kwamen ze langs een radiowagen zodat ze hulp konden 

vragen. Het bleek dat de man weer terug op de post was en daar helemaal verward 

van de schrik rondliep. Deze man had een jongetje een knaak gegeven om hem de 

weg terug naar de post te wijzen en had hij die pijlen getekend. Wat waren ze 

allemaal opgelucht.  

  

Op 3 augustus 1949 werd het staakt het vuren afgekondigd en moesten ze Blitar 

verlaten. De plaats waar veel doden en gewonden gevallen waren, maar waar de 

mannen een uitstekende verhouding hadden met de bevolking.   

Ze werden allemaal op vrachtwagens geladen en via Soerabaja kwamen ze op de 

plaats waar ze in december over de status quo-lijn waren gegaan. Hier moesten ze 

toezien hoe alles waarvoor zij hun leven hadden gewaagd en zovelen waren 

gesneuveld, overgedragen werd aan de vijand. Een zéér bittere pil, vooral ook omdat 

degenen die hen naar het leven gestaan hadden vrijuit konden gaan. Hun enige 

troost was dat ze langzamerhand naar huis zouden kunnen. In augustus ging hun 

luitenant weg naar huis. Met hem hadden ze afgesproken dat hij een persoonlijk 

bezoek zou brengen aan de ouders. Dat had hij ook gedaan en dat is hem zeer in 

dank afgenomen. Het was heel fijn voor al die ouders om iemand te spreken die de 

afgelopen jaren met hun zoon opgetrokken had.  

Uiteindelijk moesten ze toch weer terug naar Blitar voor de bewaking van een 

Baillybrug. Dit was de brug waar Tien achter een dijkje zo’n grote angsten had 
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gehad. Tot overmaat van ramp werd die brug na een aantal dagen officieel 

overgedragen aan de vijand, de T.N.I. Dit was een gitzwarte dag voor hun allen.   

  

 
Overdracht van de brug aan de T.N.I. Een bittere pil  

  

Hun grootste ellende was: dat het allemaal voor niets geweest was, dat het een 

fiasco was. Het werd allemaal doodgezwegen, maar dat zij er wel op aangekeken 

werden omdat het hun schuld was dat het verloren was.   

Na hun laatste Kerstmis in 1949 en Nieuwjaar 1950, was er steeds de hoop dat ze in 

mei van dat jaar weer thuis zouden zijn. Op 13 februari 1950 gingen ze van Oost- 

naar West-Java om vandaaruit naar huis te varen. Twee dagen vóor zijn 

vierentwintigste verjaardag begon de thuisreis. Via Malang kwamen ze aan in 

Soerabaja. Met de boot ging het richting West-Java, waar ze tenslotte in Bandoeng 

terecht kwamen. Hier zijn ze twee weken gebleven en heeft Tien niet alleen van het 

prachtige landschap genoten, maar ook van de ontmoetingen van Nistelrodese 

dorpsgenoten.  

Eindelijk op 3 maart vertrokken ze met het passagiersschip de M.V. Georgic naar 

Nederland. Het was onwennig dat ze, in tegenstelling tot de heenreis, nu slechts met 

zijn vieren een hut hoefden te delen. Vooral dat ze er een goed bed, lakens, slopen 

en een vloerkleed aantroffen. Iets wat ze in geen jaren niet meer gewend waren. Zo 

gingen ze na vierendertig maanden de eerste nacht tussen de lakens slapen. Wat 

een luxe! De volgende morgen was het echte vertrek.  
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“We stonden met tranen in de ogen toen langzaam Java voor ons verdween. Daar 

lagen onze jonge jaren maar vooral: daar lagen onze vrienden die alles gegeven 

hadden wat ze bezaten en wat ze waren. Vijfenveertig van onze makkers 

moesten we achterlaten onder de Groene Gordel van Smaragd.”  

  

Op 27 maart om 01.30u kwamen ze voorbij Hoek van Holland. Na alle 

plichtplegingen gingen ze met bussen richting huis. Maar toch ook met pijn in hun 

hart vanwege het afscheid van alle goede vrienden. Eenmaal in Nistelrode 

aangekomen was het heel spannend om uit te stappen, want er stonden veel 

mensen langs de weg. Onder andere zijn vriendinnetje An. De ouders van Tien 

waren niet bij de bus, dat was veel te veel emotie voor hen. Maar wat waren ze 

gelukkig om hun zoon weer terug te hebben, ook al was hij dan veranderd. Tien 

kwam thuis in de vastentijd maar zijn zeer gelovige moeder had tegen de pastoor 

gezegd: “Als onzen Tien thuiskomt, hou ik feest. Wel of geen vasten.” Op dit feest 

hebben An en Tien elkaar over alles wat hun de laatste jaren overkomen is verteld 

en wisten ze dat zij voor elkaar bestemd waren.  
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Henk Geurts, Nistelrode, januari 2023.  


