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VOORWOORD 
Jakarta - Arnhem
In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal 

Antara Foto, Galeri Foto Jurnalistik Antara en Museum Bronbeek organiseren een gezamenlijke foto-
tentoonstelling die te zien zal zijn in Indonesië en Nederland, in Jakarta en Arnhem. Het grootste deel van 
deze tentoonstelling laat foto’s zien van de gebeurtenissen in de periode 1945-1950.

De foto’s van Antara zijn afkomstig uit de collectie Indonesian Press Photo Service (IPPHOS), en die van 
Museum Bronbeek uit de collectie Charles van der Heijden, oorlogscorrespondent bij de Dienst Leger-
contacten (DLC). Uiteraard is dit heel bijzonder: foto’s gemaakt vanuit het Indonesische en het Neder-
landse perspectief ontmoeten elkaar in een tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling is om de onafhankelijkheid van de Indonesische Republiek te vieren. Nu is Indonesië 
70 jaar onafhankelijk en kijken zowel Indonesië als Nederland ieder op eigen wijze naar het beeldmateriaal 
van de periode 1945-1950. 

Historisch gezien staat de vrijheid van het Indonesische volk niet los van het verlangen van de jonge 
generatie van toen, zoals Soekarno, Hatta en Sjahrir en uiteraard nog vele anderen, die later de grond-
leggers van het vaderland worden genoemd. Zij hadden een gemeenschappelijk streven: zich bevrijden 
van het kolonialisme en een ommekeer bewerkstelligen voor het Indonesische volk.

Deze expositie is een poging de geschiedenis van twee zijden te belichten. Het is een presentatie in vrijheid 
aan de jonge generatie van nu, een vrijheid zoals de grondleggers van Indonesië toen verwezenlijkt 
hebben. Soekarno, de eerste president van Indonesië, heeft ooit gezegd: “ Geschiedenis mag nooit en 
te nimmer vergeten worden”.

Hermanus Prihatna, Hoofd Antara Foto Nieuwsagentschap
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OORLOG IN BEELD
Conflicten en oorlogen zijn van alle tijden. Er wordt altijd wel ergens op de wereld gewapende strijd gevoerd. 

Een oorlog betekent verlies van levens en afhankelijk van de positie waarin men verkeert, verlies van 
vrijheid. Oorlog is verwoesting, geweld en terreur en soms ook vernietiging van een heel volk.

Oorlog betekent slachtoffers onder militairen maar ook onder burgers; mensen verlaten huis en haard, 
zoeken bescherming, een goed heenkomen elders. Ze vluchten uit vrees om het leven te laten, uit angst 
voor vervolging vanwege ras, religie, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde sociale groep 
behoren. Er zijn al tweede en derde generatie vluchtelingen die in kampen wonen.

Besprekingen en onderhandelingen vormen de aanzet tot mogelijke oplossingen en geven hoop op 
beëindiging van een conflict of oorlog, geven hoop op vrede.

Tijdens de oorlog veranderen zaken als vrijheid, levensbehoeften worden steeds schaarser, beperkende 
maatregelen worden opgelegd. Maar het dagelijkse leven gaat in oorlogstijd gewoon door: eten, drinken, 
een dak boven je hoofd, werken, onderwijs, theater. En de kinderen spelen.

De tentoonstelling is ingericht aan de hand van de thema’s: strijd, verlies, hoop, bescherming en dagelijks 
leven.
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INDONESIAN PRESS PHOTO SERVICE - IPPHOS

IPPHOS werd op 2 oktober 1946 opgericht door de gebroeders Mendur, de gebroeders Umbas, Alex 
Mamusung, Oscar Ganda en Melvin Jacob. Allen waren afkomstig uit de Minahassa, Soelawesi (Celebes). 
In de jaren dertig van de twintigste eeuw werkten Alex en Frans Mendur voor het dagblad De Java 
Bode en het geïllustreerde tijdschrift Wereld Nieuws en Sport in Beeld. Tijdens de Japanse bezetting 
was Alex Mendur fotograaf bij het Japanse nieuwsagentschap Domei en Frans werkte voor het dagblad 
Asia Raya. Ze waren de enige twee fotojournalisten die de proclamatie van Soekarno op 17 augustus 
1945 op foto hebben vastgelegd. Een half jaar later werden hun foto’s van de proclamatie gepubliceerd 
in een speciale editie van het blad Merdeka, waaraan zij toen eveneens als fotografen waren verbonden. 
De gebroeders Mendur verlieten in oktober 1946 het dagblad Merdeka en besloten tot de oprichting 
van een onafhankelijk persbureau Indonesian Press Photo Service (IPPHOS).

IPPHOS was een onafhankelijk nieuwsagentschap en verkeerde daardoor in een unieke positie. Het 
persbureau Antara en het Indonesische staatsfilmbedrijf waren onderdeel van het Ministerie van Voor-
lichting van de Republikeinse regering. IPPHOS fotografeerde niet alleen de ‘spirit’ en heldhaftigheid 
van de republikeinen maar ook de ellende van de Nederlanders en de Indo-Europeanen die het land 
moesten verlaten. 

Om financieel onafhankelijk te kunnen zijn en blijven nam IPPHOS ook opdrachten aan die buiten de 
nieuwsjournalistiek vielen: ze fotografeerden feesten, bruiloften en partijen, maakten foto’s voor bedrijven 
en voor de Nederlandse gemeenschap in Jakarta. IPPHOS bleef kantoor houden in Jakarta, maar opende 
ook een dependance in Yogya. Het persbureau Antara, dat verbonden was aan de Republikeinse 
regering, vertrok uit Jakarta en vestigde zich in Yogya. 

Omdat IPPHOS journalisten zowel voor de pro-Republikeinen als voor de Nederlanders werkten, 
werden zij door beide partijen vaak beschuldigd van ‘verraad’. Ze waren christelijk opgevoed en hadden 
Nederlandse scholen bezocht, maar kozen voor de Republiek en hebben de jongerenstrijdgroep Laskar 
KRIS (Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi, Vereniging ten dienste van het Indonesische volk van 
Soelawesi) mede opgericht. In Yogya was het IPPHOS-kantoor ook de verblijfplaats van de Laskar 
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KRIS en van politieke vluchtelingen. Leden van 
de Laskar KRIS infiltreerden in bijvoorbeeld het 
KNIL. 
In Jakarta was het kantoor gevestigd op Molen-
vliet Oost 30, in een wijk die door de pro-Repu-
blikeinen bestempeld werd als ‘vijandelijk gebied’. 
Door hun goede verstandhouding met de 
Republikeinse regering en de sultan van Yogya, 
konden vele IPPHOS-foto’s tijdens de tweede 
politionele actie verborgen worden in het paleis 
van de sultan. De goede relatie van IPPHOS met 
de Nederlanders in Jakarta zorgde ervoor dat 
hun kantoor aan de Molenvliet razzia’s en 
invallen bespaard bleef.

Het tijdperk Soeharto, vanaf 1965, betekende 
nagenoeg het einde van IPPHOS. In deze Nieuwe 
Orde was voor alles wat aan Soekarno herinnerde, 
geen plaats. IPPHOS verhuisde naar een kleinere 
ruimte met weinig mogelijkheden om de collectie 
goed te conserveren.

Het team van de Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) ontdekte tijdens hun onderzoek tussen 1995-
1997 duizenden foto’s die niet eerder te zien waren. Foto’s van de dagelijkse bezigheden van de burger, 
die ook in tijden van oorlog gewoon doorgang vinden. 
In 2004 werden de publicatierechten van de IPPHOS-fotocollectie overgedragen aan Antara News 
Agency. Het betekende de redding van deze belangrijke, historische fotocollectie.
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CHARLES ERNEST VAN DER HEIJDEN 

Charles Ernest van der Heijden werd geboren op 9 mei 1923 in Amsterdam. Hij groeide op in een links 
georiënteerd gezin en was lid van de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC). Toen de oorlog uitbrak was hij 
zeventien en werkte als jongste bediende bij een verzekeringsbank. Van der Heijden ging in het verzet 
en zou onderduiken in Holten. 

8 April 1945 was de laatste oorlogsdag voor het oosten van Nederland. Nog voor hij naar Amsterdam 
terugkeerde, meldde hij zich vrijwillig voor de dienst. Op latere leeftijd schreef hij: “…in eerste instantie 
niet voor Indonesië. Ik wilde als het kon bij de marine of de koopvaardij, maar uit het zuiden van het land 
zei men ons, er waren al zo veel aanmeldingen daarvoor dat we niet veel kans maakten. Maar in ‘de 
Oost’ moesten de mensen nog bevrijd worden, Japan was nog niet ‘verslagen’ en toen heb ik voorlopig 
getekend voor Indië…”. Hij zat daardoor vast aan een tweejarig dienstverband en voegde toe : “…uiteraard 
niet wetend dat je er in feite niet als bevrijder werd gezien, ook al ging je in geallieerd verband voor het 
South East Asia Command.”. 

Oost-Java werd uiteindelijk de regio waar hij zijn diensttijd in Indonesië doorbracht. Standplaats was 
Soerabaja, later werden dat de plaatsen Pasoeroean en Malang. In de kampongs hielp hij de bataljons-
arts met de medische zorg aan de bewoners, het verzorgen van wonden en het geven van medicijnen 
tegen malaria. Uit hetzelfde relaas: “….ik had tenminste het idee dat ik wat zinnigs deed en het was mij 
wel aangenaam dat men mij Toean Besar of Toean Dokter noemde. Ik moest vooral toezien dat ze die 
tabletten ook werkelijk inslikten…het bleek dat ze de tabletten onder de tong legden en later uit zicht, 
weer uithaalden om te drogen en zo aan een Chinese handelaar te verkopen”. 
Voor hem was Pasoeroean de plaats waar zijn leven op een ‘echt’ soldatenleven begon te lijken. De 
troepen zaten hier in de voorste linie en dat betekende veel patrouilletochten en vuurcontacten. Hij begon 
af en toe te schrijven over het soldatenleven in Indië. Zijn verhalen werden geplaatst in het tijdschrift 
Wapenbroeders en in andere legerblaadjes. Ze kwamen ook terecht in de gewone Nederlands bladen 
in Indonesië. Vanwege zijn gebleken schrijverstalent, kreeg hij het verzoek om te solliciteren bij de Dienst 
Legercontacten, DLC. Zijn werk hield in: het begeleiden van burgerjournalisten op Oost-Java, het faci-
literen van contacten, fotograferen en het schrijven van artikelen. De overgang naar de DLC betekende 
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een bevordering tot sergeant. Hij gaf niet om rangen 
en standen in dienst, maar erkende dat die bevordering 
toch vele voordelen kende. Behalve een hoger salaris en 
extra rantsoen aan sigaretten en jenever, gaf het werk 
hem een ‘vrij’ gevoel: hij kreeg te maken met burgers 
in burgerfuncties, met andere legeronderdelen en met 
het hulp geven aan de bevolking op medisch gebied.

Na Operatie Product in juli 1947 werd alles anders en 
grimmiger. In de gebieden waar de linies van beide 
partijen door elkaar liepen, was veel ellende. De vuur-
contacten werden veelvuldiger. Het bewaken en onder 
controle brengen van de bezette gebieden gaf veel 
spanningen. Het binnendringen van een ‘vijandelijk’ 
gebied met kleine acties of patrouilles met enkel een 
peloton en soms nog kleiner, gaf de militairen een 
verlaten gevoel en het gevoel overgeleverd te zijn aan de vijand. Er sneuvelden meer militairen bij 
kleinere dan bij de grote acties. In deze periode trok Van der Heijden van onderdeel naar onderdeel. Bij 
acties hoefde hij niet te vuren maar had wel een wapen, een parabellum, bij zich voor eigen beveiliging. 
Er was chaos en verwarring: in het ene dorp werden de militairen binnengehaald als bevrijders en in het 
andere kregen ze te maken met guerrilla-aanvallen. Eind 1948 zou hij samen met zijn bataljon na tweeën-
half jaar Indonesië terugkeren naar Nederland. Maar de volgende actie kwam er aan en de terugkeer 
werd uitgesteld. Dat uitstel zorgde bij de militairen voor veel onrust en vechtpartijen. ‘Bijna een echte 
muiterij…’, volgens Van der Heijden. Zijn bataljon moest blijven en werd ingezet.

Op 21 mei 1949 schreef hij zijn ouders dat hij binnen enkele dagen naar Nederland zou vertrekken, wat 
inderdaad ook gebeurde.
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MARIELLE VAN UITERT

Marielle van Uitert is geboren in 1973 te Kerkdriel. Na haar opleiding aan de Hoge School voor Toerisme 
en Verkeer werkte ze als freelance journalist bij BN De Stem. Ze maakte diverse reizen met name naar 
Afrika en Azië. De winnende World Press foto van het meisje Kim Phuc, slachtoffer van een napalmaanval 
in de Vietnamoorlog (1972) inspireerde en bracht haar tot de keuze om oorlogsfotograaf te worden.

Ze volgde een opleiding aan de Fotovakschool in Amsterdam en Boxtel. Daarna reisde ze als freelance 
fotografe naar oorlogs- en conflictgebieden in onder meer het Midden-Oosten en Afrika. Van Uitert 
probeert de oorlog persoonlijk te maken en te laten zien wat een oorlogssituatie doet met een gezin. 
Naast oorlogsfoto’s maakt zij dan ook indringende en ontroerende portretten, waarbij vrouwen en 
kinderen haar bijzondere aandacht hebben. Voor haar werk als fotojournaliste heeft ze deelgenomen 
aan de patrouilles van de International Security Assistance Force (ISAF) grondtroepen in Afghanistan. 
Ze bezocht diverse malen de militaire operatiegebieden in Afghanistan en Irak, zowel onafhankelijk als 
onder bescherming van het ministerie van Defensie. In november 2012 reisde ze naar Syrië, waarbij ze 
samen met haar collega journaliste Irene de Zwaan enkele uren gevangen werd genomen door Syrische 
rebellen. Ze raakte gewond aan een been bij een mortieraanval in Aleppo.

Marielle van Uitert won de tweede prijs van de Zilveren Camera 2011 met een foto van twee gevangen 
genomen Talibanstrijders op een Amerikaanse basis in Afghanistan. In 2011 verscheen de publicatie 
‘Bye Bye Bullshit’, een impressie van de laatste missie van de Nederlandse troepen in Afghanistan. Zij 
deed dit in samenwerking met de inmiddels overleden journalist van het dagblad TROUW, George Marlet. 
Deze deed al vanaf 1996 verslag van de Nederlandse militaire missies in o.a. Bosnië, Kosovo, Irak en 
Afghanistan. Hij was verantwoordelijk voor de teksten.

Van Uitert exposeerde de foto’s die zij gemaakt heeft in onder andere Afghanistan, Irak en Syrië in de 
tentoonstelling ‘Blik op de Oorlog’ in Nationaal Monument Kamp Vught. Haar beelden geven niet alleen 
een impressie van de inzet van de Nederlandse infanterie tijdens hun verblijf in het missiegebied, maar 
tonen vooral de angst en het wantrouwen van de plaatselijke bevolking in een verwoest en verarmd 
gebied.
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STRIJD
KEBAKTIAN RAKJAT INDONESIA SOELAWESI (KRIS)
VERENIGING TEN DIENSTE VAN HET VOLK VAN SOELAWESI

De KRIS werd in Batavia opgericht in oktober 1945 en had als doelstelling: de onafhankelijkheidsstrijd 
voortzetten totdat de eenheidsstaat Indonesia tot stand is gekomen. In hoofdzaak bestond de KRIS uit 
Menadonezen en Makassaren uit Noord- en Zuid-Celebes. Sommigen hadden een KNIL-achtergrond 
en bezochten Nederlandse scholen. In kleine groepen, drie tot vijf personen, voerden ze aanvallen uit 
op Nederlands gebied en infiltreerden binnen het KNIL. Leden van de KRIS met een ‘Westerse’ acht-
ergrond werden vaak ingezet voor spionagewerk en het plegen van sabotage.

In juli 1947 werd de KRIS ingelijfd bij het Indonesische Leger, de Tentara Nasional Indonesia (TNI).
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Het KORPS BARISAN TJAKRA MADOERA

Het Korps Barisan Tjakra Madoera werd in 1831 opgericht. De sultans van Bankalan en Soemenep 
hadden binnen het korps de rang van generaal-majoor, die van Pamekasan de rang van kolonel. Deze 
Madoerese korpsen werden ingezet als hulptroepen van het KNIL. Ze namen deel aan diverse expedities 
buiten Java, waaronder die naar Bali in 1846 en 1849, Borneo in 1854 en Atjeh in 1875. Verschillende 
commandanten van de Barisans werden gedecoreerd met de Militaire Willems-Orde. Na 1900 werd de 
sterkte van de korpsen teruggebracht tot twee compagnieën. Deze kwamen onder commando van de 
zoons van de sultans met de rang van majoor. De soldaten namen vrijwillig dienst in het korps en 
verbleven in hun eigen kampongs wanneer zij niet op expeditie waren. Instructeurs van deze korpsen 
waren Europese officieren en onderofficieren van het KNIL. Een van de instructeurs bij het korps in 
Pamekasan was Cornelis Adrianus Rijnders, die van 1932 tot 1946 commandant van Bronbeek was.
Het Korps Barisan Tjakra Madoera werd heropgericht in 1947. Het bestond uit twee bataljons, die 
 bedoeld waren om ingezet te worden als hulpkorpsen of veiligheidsbataljons ter bestrijding van terreur 
en handhaving van rust en orde. Ze werden geformeerd uit de autochtone bevolking. In verschillende 
deelstaten op Oost-Sumatra, Pasundan, Madoera en Bali werden de eenheden Barisan Pengawal, 
Barisan Tjakra, Prajoda opgericht. Samen met de troepen van de Koninklijke Landmacht, het KNIL en 
de Mariniers moesten zij rust en orde in hun eigen streek brengen.

Op 5 april 1950 ging het Korps Barisan Tjakra Madoera over naar de Angkatan Perang Republik 
Indonesia Serikat (APRIS ), het Indonesische federale leger. De Nederlandse troepencommandant voor 
Oost-Java, generaal-majoor Scheffelaar stelde de 710 man onder commando van de militair-gouverneur 
van Oost-Java, kolonel Sungkono. 

Barisan: korps
Tjakra: rad/wiel. De vorsten van het eiland Madoera hebben als titel Tjakraningrat
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BIJSCHRIFTEN FOTO’S STRIJD

p. 14 Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), waarschijnlijk na februari 1946

p. 15 Solo, 15 januari 1946. Laskar Putri (Vrouwen strijdgroepen) tijdens een oefening

p. 16  Bandung, 23 maart 1946. Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R.) en jongeren bewaken de 
grensposten tijdens de strijd in Bandung

p. 17 Karawang, 5 oktober 1949. TNI troepen aan de frontlinie

p. 18  Afghanistan / Paktika: na de ontdekking van een verborgen wapendepot van de Taliban voeren 
militairen van de Amerikaanse 101 st Airborne Division een nachtelijke bergpatrouille uit

p. 19 Militair op patrouille bij tegenlicht tijdens de 1e politionele actie 

p. 20 Militairen in het oerbos Ardji Soember Brantas tijdens de 1e politionele actie

p. 21  Mariniers trotseren een door de republikeinen kapotgeschoten brug bij Malang op Oost-Java 
tijdens de 1e politionele actie 

p. 23  Barisan Tjakra Madoera - appel van inheemse strijders in Nederlandse dienst
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Van der Heijden schreef zijn ouders op 28 januari 1949. Hij was net terug uit Pasoeroean, na een zware 
tiendaagse actie naar Blitar, Kediri en Toeloengagoeng, waarbij vier jongens sneuvelden en velen gewond 
raakten. Hij raakte met zijn colonne vier dagen lang ingesloten, ze werden zwaar onder vuur genomen.

Uit zijn brief: “…10 R.I. heeft helaas ook vijf gesneuvelden moeten opbrengen…onze jongens hebben 
zeventien uur lang tot vrijwel de laatste patroon, gevochten tegen een overmacht van duizenden goed 
en gedisciplineerde soldaten. Of wij binnenkort naar huis gaan, is niet te zeggen, ofschoon niemand 
begrijpt wat men met onze bataljon nog wil. Van de 830 man, waarmee we kwamen zijn er nog geen 
500 meer over en wat er nog over is, is maar half te gebruiken. De een na de ander verdwijnt naar het 
hospitaal wegens verwonding of shock. Zelf heb ik ook een paar dagen ’t gevoel gehad dat ik elk ogen-
blik zou gaan gillen, maar een broomdrankje heeft me gelukkig weer steun gegeven en nu gaat het wel 
weer. Ik geloof niet, dat ik ooit zulk een brief heb geschreven. Denk in ieder geval niet dat het zucht naar 
sensatie is, maar ik moet me, al is het op papier, even uitspreken…”.

Checkpoint / 12 januari 2008 / Afghanistan / Uruzgan

“Opeens komt er een man het tuinpad op lopen. Ik loop naar de deur en wil zeggen: ‘Wij kopen niet 
aan de deur’, maar hij steekt zijn hand uit en stelt zich voor als iemand van Defensie. Op dat moment 
weet ik: ‘dit wil ik niet weten’. De man komt binnen en vertelt dat onze zoon is gesneuveld tijdens een 
langdurig vuurgevecht. Mijn man huilt en ik kan alleen maar denken: dit kan niet, dit kan niet…” 

Om half drie ’s nachts landt de Hercules met daarin de twee gesneuvelde militairen en hun kameraden. 
De Herculesbemanning brengt een speciale groet: ”Het toestel wuifde als het ware. Heel indrukwekkend.”

De naaste omgeving reageert vol medeleven en begrip. Defensie steunt, stuurt begeleiding en zorgt 
wanneer nodig voor rouwtherapie. Vreemden daarentegen zijn soms hard: “Hij heeft er toch zelf voor 
gekozen.” Alsof gesneuvelde militairen ervoor zouden kiezen om dood geschoten te worden, alsof een 
militair het verdient om dood te gaan.”
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Groene Amsterdammer / 11-04-2012 / Joeri ten Boom / Ten Oorlog 

2006 - Een onderofficier bij de artillerie vertelt na een kort verlof uit Kandahar (Afghanistan), zijn vijfde 
opvolgende missie:

“Het is net of ik niet ben thuis geweest. (...) Ik belde met mijn vriendin, zij heeft hetzelfde gevoel. Aan de 
spulletjes en de restjes shag kon ze zien dat ik er geweest was, maar ze vond het heel onwerkelijk. Je 
kunt in die korte tijd niet los komen van Afghanistan.”

“Zie ik iets, doet het me meteen denken aan Afghanistan. Niets zeggen, denk ik dan. Het heeft geen 
zin een ander daarmee op te zadelen. Ik moet echt mijn best doen een beetje thuis te zijn in die twaalf 
dagen.”

2008 - Een verpleger op de vliegbasis in Kandahar, Afghanistan. Levendig, vrolijk. Hij wilde graag alles 
vertellen over het goede, levensreddende werk dat hij deed in het hospitaal. Daar werden vooral 
Afghanen behandeld, maar ook militairen, meestal slachtoffers van bermbommen - de zogenaamde 
blast victims. Hij toonde graag zijn foto’s en filmpjes van gruwelijke verwondingen, afgerukte ledematen 
in een plas bloed.

Terug in Nederland duurde het niet lang of de verpleger kreeg klachten. Hij bleef maar de geur ruiken 
van verbrand mensenvlees en de beelden van wat hij had gezien bleven hem bestormen. Slapen lukte 
niet meer; hij werd kortaf en agressief.
PTSS luidde de diagnose, een posttraumatische stressstoornis.

De verpleger kon meteen met zijn klachten terecht bij Defensie.
Hij is inmiddels genezen en runt een succesvol bedrijf in de medische sector.
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BIJSCHRIFTEN FOTO’S VERLIES

p. 25 Yogyakarta - evacuatie slachtoffers luchtaanval 1e politionele actie

p. 26  Yogyakarta, 29 juli 1947. Wrakstuk van de Dakota VT-CLA, neergehaald door twee 
Nederlandse P-40 van het ML-KNIL

p. 27 (boven) begrafenis slachtoffers gecrashte Dakota, juli1947

p. 27 (onder) Slachtoffers in hospitaal

p. 29  2010 - Afghanistan/Tarin Kowt: In Kamp Holland brengen militairen een laatste groet aan 
drie gesneuvelde collega’s die naar een Hercules worden gedragen voor repatriëring naar 
Nederland

p. 30  Een gesneuvelde militair wordt met militaire eer begraven op ereveld Kembang Koening in 
Soerabaja, Oost-Java op 8 maart 1947

p. 31 Gevangenen worden afgevoerd in een militair voertuig tijdens de 1e politionele actie

p. 32 Kapotgeschoten toko Hong Gwan in Malang op Oost-Java tijdens de 1e politionele actie

p. 33 Een na een ontploffing gekantelde vrachtauto tijdens de 1e politionele actie
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HOOP

Hoop dat het morgen vrede is
Hoop dat we gauw weer in vrijheid kunnen leven
Hoop dat het stil en rustig wordt, dat we niet bang meer hoeven zijn
A.S. 2015 

In vroeger tijden al was hoop op verandering, op een omwenteling geënt op het kweken van goodwill. 
Met de welwillendheid van de lokale bevolking wordt meer bereikt dan met bruut geweld en onderdrukking. 
Daarin is niets veranderd. Veel tijd wordt dan ook gestoken in het contact met de bevolking, met lokale 
autoriteiten en informele leiders, waaronder ook de geestelijk leiders. De opdracht van ISAF is stabilisatie 
van Zuid-Afganistan, het vestigen van het centrale gezag in Kabul en het scheppen van voorwaarden 
voor wederopbouw. Grootschalig militair optreden is niet opportuun. Het is nodig de steun van de 
bevolking te winnen. De Nederlandse missie is gericht op herstel en wederopbouw. 

Goodwill is daarbij het belangrijkste wapen. In Afghanistan kan de invloed van de Taliban alleen worden 
geëlimineerd als de steun van de bevolking wordt gewonnen. Dit draagvlak is essentieel voor het succes 
van de missie. Door te zorgen voor betere leefomstandigheden, veiligheid op straat en beter Afghaans 
bestuur moet de ‘hardcore’ Taliban worden losgeweekt van hun nog steeds omvangrijke achterban.
Een gedegen campagne voor de ‘hearts and minds’ in combinatie met een vriendelijk, maar robuust 
optreden is noodzakelijk. Om de harten van de lokale bevolking te winnen, worden naast militaire 
slachtoffers, ook burgerslachtoffers behandeld. Dit en herstel bij vernielingen, bouw van scholen et 
cetera, maakt dat op een andere manier naar het westen wordt gekeken. 

Nederlandse militairen hebben inmiddels ruime ervaring met deze aanpak. De ‘Dutch approach’ is een 
combinatie van respect voor de bevolking, kennis van de religie en lokale zeden en gewoontes, waarbij 
het zaak is daarbij zo min mogelijk agressief over te komen.
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geëlimineerd als de steun van de bevolking wordt gewonnen. Dit draagvlak is essentieel voor het succes 
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Nederlandse militairen hebben inmiddels ruime ervaring met deze aanpak. De ‘Dutch approach’ is een 
combinatie van respect voor de bevolking, kennis van de religie en lokale zeden en gewoontes, waarbij 
het zaak is daarbij zo min mogelijk agressief over te komen.
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NEDERLANDERS OP MISSIE

Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië was het westelijk deel van Nieuw-Guinea in Nederlandse 
handen gebleven. Vanaf 1956 verslechterde de verstandhouding met Indonesië, dat de Unie met 
Nederland opzegde waardoor tienduizenden Nederlanders het land moesten verlaten. Door toenemende 
Indonesische infiltratie werd de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea versterkt. In totaal werden circa 
30.000 Nederlandse militairen ingezet. Op 1 oktober 1962 droeg Nederland de soevereiniteit van Nieuw-
Guinea over aan de Verenigde Naties, die deze op haar beurt op 1 mei 1963 overdroeg aan Indonesië. 

In 1950 brak de oorlog in Korea uit. Nederland werd door de VN gevraagd een militaire bijdrage te leveren. 
De regering wilde aanvankelijk alleen een torpedojager te sturen, maar leverde onder druk van de 
Verenigde Staten uiteindelijk een bataljon infanterie. In totaal sneuvelden 123 Nederlanders in Korea. 

In 1979 werd de eerste grote eenheid ter beschikking gesteld van de Verenigde Naties. Het betrof de 
UNIFIL missie in Libanon. Israël was Libanon binnengevallen om Palestijnse aanslagen te stoppen. De 
missie werd gestopt in 1985 met 9 verliezen aan Nederlandse zijde. 

Na afloop van de Koude Oorlog viel het etnisch en religieus verdeelde Joegoslavië uiteen. In Kroatië en 
Bosnië-Herzegovina kwam het tot een burgeroorlog. De inzet van de Luchtmobiele Brigade in de 
Bosnische moslimenclave Sebrenica eindigde dramatisch toen Bosnische Serviërs de enclave in juli 
1995 veroverden en 8.000 Bosnische mannelijke moslims wegvoerden en vermoordden. Internationaal 
ingrijpen dwong de Bosnische Serviërs tot een vredesakkoord. Daardoor kon Nederland zich meer 
richten op wederopbouw. In totaal zijn 30.000 Nederlanders uitgezonden geweest naar de Balkan.

Op 11 september 2001 werden door het moslim fundamentalistische terreurnetwerk Al Quaida meerdere 
doelen op het grondgebied van de Verenigde Staten gelijktijdig aangevallen met gekaapte verkeersvlieg-
tuigen. De Verenigde Staten vielen samen met Britse en Australische troepen Afghanistan binnen waar 
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het Taliban-regime onderdak bood aan Al Quaida. Het Taliban-regime werd ten val gebracht, maar bleef 
in grote delen van Afghanistan de strijd voortzetten. Nederland verleende ondersteuning door het 
beschikbaar stellen van materieel. In 2002 stuurde Nederland circa 300 manschappen naar de Inter-
national Security Assistance Force (ISAF) om de wederopbouw te steunen.

In 2004 nam Nederland deel aan ISAF met luchtmachteenheden en grondtroepen. In augustus 2006 
ging Nederland in de provincie Uruzgan een internationale task force leiden, die vanaf 2007 steeds meer 
kenmerken kreeg van een vechtmissie. Het totaal aantal in Afghanistan gesneuvelde militairen lag in 
2010 op 25.

Na vertrek van de Nederlandse troepen uit Uruzgan in 2010 bleef de Nederlandse krijgsmacht actief in 
Afghanistan via een Politie Trainingsmissie in Kunduz (2011-2013), de al aanwezige F-16’s (tot 2014) en 
de deelname aan het internationale hoofdkwartier.

Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië was het westelijk deel van Nieuw-Guinea in Nederlandse 
handen gebleven. Vanaf 1956 verslechterde de verstandhouding met Indonesië, dat de Unie met 
Nederland opzegde waardoor tienduizenden Nederlanders het land moesten verlaten. Door toenemende 
Indonesische infiltratie werd de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea versterkt. In totaal werden circa 
30.000 Nederlandse militairen ingezet. Op 1 oktober 1962 droeg Nederland de soevereiniteit van Nieuw-
Guinea over aan de Verenigde Naties, die deze op haar beurt op 1 mei 1963 overdroeg aan Indonesië. 

In 1950 brak de oorlog in Korea uit. Nederland werd door de VN gevraagd een militaire bijdrage te leveren. 
De regering wilde aanvankelijk alleen een torpedojager te sturen, maar leverde onder druk van de 
Verenigde Staten uiteindelijk een bataljon infanterie. In totaal sneuvelden 123 Nederlanders in Korea. 

In 1979 werd de eerste grote eenheid ter beschikking gesteld van de Verenigde Naties. Het betrof de 
UNIFIL missie in Libanon. Israël was Libanon binnengevallen om Palestijnse aanslagen te stoppen. De 

Na afloop van de Koude Oorlog viel het etnisch en religieus verdeelde Joegoslavië uiteen. In Kroatië en 
Bosnië-Herzegovina kwam het tot een burgeroorlog. De inzet van de Luchtmobiele Brigade in de 
Bosnische moslimenclave Sebrenica eindigde dramatisch toen Bosnische Serviërs de enclave in juli 
1995 veroverden en 8.000 Bosnische mannelijke moslims wegvoerden en vermoordden. Internationaal 
ingrijpen dwong de Bosnische Serviërs tot een vredesakkoord. Daardoor kon Nederland zich meer 
richten op wederopbouw. In totaal zijn 30.000 Nederlanders uitgezonden geweest naar de Balkan.

Op 11 september 2001 werden door het moslim fundamentalistische terreurnetwerk Al Quaida meerdere 
doelen op het grondgebied van de Verenigde Staten gelijktijdig aangevallen met gekaapte verkeersvlieg-
tuigen. De Verenigde Staten vielen samen met Britse en Australische troepen Afghanistan binnen waar 

het Taliban-regime onderdak bood aan Al Quaida. Het Taliban-regime werd ten val gebracht, maar bleef 
in grote delen van Afghanistan de strijd voortzetten. Nederland verleende ondersteuning door het 
beschikbaar stellen van materieel. In 2002 stuurde Nederland circa 300 manschappen naar de Inter-
national Security Assistance Force (ISAF) om de wederopbouw te steunen.

In 2004 nam Nederland deel aan ISAF met luchtmachteenheden en grondtroepen. In augustus 2006 
ging Nederland in de provincie Uruzgan een internationale task force leiden, die vanaf 2007 steeds meer 
kenmerken kreeg van een vechtmissie. Het totaal aantal in Afghanistan gesneuvelde militairen lag in 
2010 op 25.

Na vertrek van de Nederlandse troepen uit Uruzgan in 2010 bleef de Nederlandse krijgsmacht actief in 
Afghanistan via een Politie Trainingsmissie in Kunduz (2011-2013), de al aanwezige F-16’s (tot 2014) en 
de deelname aan het internationale hoofdkwartier.



46 47



48 49



50 51



52 53



54

BIJSCHRIFTEN FOTO’S BESCHERMING

p. 45  2011: Afghanistan/Paktika: Tijdens een patrouille van de Amerikaanse 101 st Airborne Division 
in het grensgebied met Pakistan wordt iedereen gecontroleerd

p. 46  Kranji-Bekasi, november 1946, demarcatielijn NICA leger met Inheemse soldaten

p. 47  Tegal, Midden-Java, 26 juli 1948. Een Nederlandse militie/landeigenaar bewaakt het land dat 
bewerkt wordt door landarbeiders

p. 48  Jakarta, februari 1949. Inspectie in het kader van de uitbanning van pokken uitgevoerd door 
de gezondheidsdienst van Nederlands-Indie

p. 49  Semarang april 1947. Onderzoek naar de situatie van de inwoners en kinderen in het door 
Nederland bezette gebied

p. 51 Groep Chinezen terugkerend uit Republikeinse gevangenschap

p. 52  (boven) Groepsportret van gewapende militairen die ter bescherming gelegerd zijn bij 
suikerfabriek Perning te Modjokerto op Oost-Java

p. 52  (onder) Een uit zandzakken bestaande, opgeworpen stelling in Batoe nabij Malang op 
Oost-Java

p. 53 Indonesische en Nederlandse militair bij demarcatielijn, Oost-Java 1947

55

DAGELIJKS LEVEN
  2011: Afghanistan/Paktika: Tijdens een patrouille van de Amerikaanse 101 st Airborne Division 

  Kranji-Bekasi, november 1946, demarcatielijn NICA leger met Inheemse soldaten

  Tegal, Midden-Java, 26 juli 1948. Een Nederlandse militie/landeigenaar bewaakt het land dat 

  Jakarta, februari 1949. Inspectie in het kader van de uitbanning van pokken uitgevoerd door 

  Semarang april 1947. Onderzoek naar de situatie van de inwoners en kinderen in het door 

  (boven) Groepsportret van gewapende militairen die ter bescherming gelegerd zijn bij 

  (onder) Een uit zandzakken bestaande, opgeworpen stelling in Batoe nabij Malang op 

DAGELIJKS LEVEN



56

BETAALMIDDELEN

In maart 1943 was een Koninklijk Besluit genomen om de vooroorlogse munt- en bankbiljetten te 
vervangen door een nieuw betaalmiddel, het NICA-geld. De biljetten werden gedrukt in de Verenigde 
Staten en tijdelijk opgeslagen in Australië. De naam NICA is ontleend aan het Nederlandse bestuur, 
Netherlands Indies Civil Administration, dat zou terugkeren naar Nederlands-Indië. In 1944 werd het 
nieuwe geld in omloop gebracht in het onbezette deel van Nieuw-Guinea en in de bevrijde gebieden. 
In januari 1946 moest het Japanse gulden-papier plaatsmaken voor een nieuw betaalmiddel. Om onrust 
te vermijden kwam er een overbruggingsperiode, waarin het mogelijk was het Japanse geld in te ruilen 
voor Nica-geld. Die periode mocht ongeveer een maand duren, daarna had het oude geld geen waarde.

Na de proclamatie in 1945 waren voor de Republiek het Japanse geld, het vooroorlogse gouvernements 
muntpapier en het Javasche Bankpapier wettige betaalmiddelen. In oktober 1945 introduceerde de 
Republiek de Oeang Republik Indonesia, ORI. Het werd ook wel het Witte Geld, oeang poetih, genoemd. 
De kwaliteit van het ORI-geld was slecht: grote verschillen in kwaliteit van papier, drukwerk en kleur. Het 
werd veelvuldig vervalst. Om vervalsing tegen te gaan, voegde de Republikeinse regering onder meer 
een geheime codering toe aan de serienummers.
Bij de uitgifte van het nieuwe betaalmiddel eind oktober 1945 werden het Japanse geld en Javasche 
Bankpapier ongeldig verklaard.
Het NICA-geld werd het Rode Geld, oeang merah, genoemd; dit vanwege het veelgebruikte rode biljet 
van tien gulden maar ook vanwege de doodstraf die gesteld werd door de Republikeinse regering op 
het bezit ervan.
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DIENST VOOR LEGERCONTACTEN (DLC)

De Dienst voor Legercontacten werd op 1 april 1947 in het leven geroepen. De DLC was gevestigd in 
Batavia en was in feite de Indische afdeling van de Legervoorlichtingsdienst (LVD). Organisatorisch viel 
de dienst onder het gezag van de legercommandant. 

De taak van de DLC was om zowel intern als extern voorlichting te verstrekken. Alle troepen die in 
Nederlands-Indië onder legercommando geplaatst waren, moesten geïnformeerd worden en blijven over 
de militaire en politieke gebeurtenissen. De aard van deze berichtgeving moest het moreel van de troepen 
hoog houden en versterken. De Dienst hield zich bezig met het samenstellen van persoverzichten voor 
militaire autoriteiten, publiceerde voorlichtingsbulletins en een weekblad voor de militairen. Daarnaast 
maakte de DLC radio-uitzendingen voor de troepen, vervaardigde en verspreidde films, gaf voorlichting 
aan en legde contacten met de pers, zowel de binnenlandse als de buitenlandse.

De manier waarop de pers de buitenwereld informeerde was belangrijk. DLC moest de banden met de 
pers dan ook goed onderhouden en deze voldoende informeren. De Dienst had als doel om goodwill 
te kweken en in stand te houden, door ook de contacten met buitenlandse correspondenten te onder-
houden. Veel beelden kwamen niet door de censuur heen. Beelden van wreedheden van het Neder-
landse leger tegenover de inheemse bevolking, maar ook van de vrijheidsstrijders jegens de Indo-
Europese bevolking en Nederlandse militairen werden niet openbaar gemaakt. De nadruk moest vooral 
liggen op de vreedzame kant van het ingrijpen, beelden moesten laten zien hoe de troepen de inheemse 
bevolking hielpen. De term oorlog moest hierbij vermeden worden. Toen werd gesproken van politionele 
acties, nu gebruiken we vaak de term vredesmissies. 
Vanuit het hoofdkwartier in Batavia werd bepaald welk beeld er van de acties naar buiten gebracht kon 
worden. Het ging er met name om dat het werk dat verricht werd om Indië zo spoedig mogelijk 
weer op te bouwen benadrukt werd en het belang van de troepen daarbij. Het hoofd van de Dienst, 
luitenant-kolonel W.C. Koenders, onderstreepte dat in Indonesië nooit een oorlog gevoerd was, maar 
dat opgetreden was tegen destructieve elementen ter bescherming van de goedwillende bevolking.
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Ondanks dat de DLC probeerde om een positief beeld van de politionele acties de wereld in te zenden, 
keerde de buitenlandse pers, met name die uit de Verenigde Staten, zich tegen het Nederlandse ingrijpen. 
De VS steunden het Indonesische streven naar een democratische republiek. Toen echter duidelijk werd 
dat de communistische partij in Indonesië ook een rol speelde, zag de westerse wereld dit als een 
bedreiging voor de democratische staat en werd de pers positiever over het Nederlandse ingrijpen. 

Op 22 juli 1950 werd de Dienst voor Legercontacten opgeheven toen het toenmalige hoofd, Luitenant-
kolonel W.C. Koenders, zijn taak en bijbehorende materialen overdroeg aan Kolonel Wirjono Surjokusumo, 
het hoofd van de militaire voorlichtingsdienst van de Republik Indonesia Serikat. 
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kraam van de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) ten tijde van de 
1e politionele actie

p. 64  De heren van de Dienst Legercontacten (DLC) brengen hun vrije tijd door op een voorgalerij 
met een glaasje Indische thee en veel High Way v.l.n.r. filmcriticus Luitenant Grijpink, radio-
technicus en gast de heer Roosendaal, Luitenant Grinsven ook genaamd Roomse Toon, 
Luitenant Jansen, bekend van radio, en fotograaf Kellenbach. Staand de djongos Partaan
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