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J WELKOM IN INDIË J 

DUTCH GO HOME!
Jakarta, maart 1946.

 Johan staat aan de boordrand van het schip, aangemeerd in de 

haven van Jakarta. De loopplank is bijna uitgerold en de jonge, wit-

te soldaten verdringen elkaar om het schip te verlaten. Johan be-

hoort tot de eerste lichting vrijwilligers die zich heeft aangemeld 

voor de bevrijding van het Nederlandse wereldrijk. Voor dit mo-

ment hebben de 3500 soldaten een maand lang op deze boot geze-

ten. Het afscheid van zijn moeder op het busstation van Arcen voelt 

als een herinnering uit een vorig leven.

 Leunend op de boordrand denkt hij terug aan de voorbije weken. 

Nadat prins Bernhard in Engeland de troepen had uitgezwaaid, wa-

ren ze langs plaatsen gevaren die voor zijn voorouders niet meer 

dan sprookjesachtige namen in avonturenboeken waren. Gibraltar. 

Algiers, met zijn varende handelaren. De kust van Tunesië. Port 

Said. Suez. Aan boord volgde hij Maleise lessen en bezocht hij kerk-

diensten. 

 Onvermoeibaar had het kolossale schip de jongens voortge-

stuwd. Bloedhitte en stormen wisselden elkaar af. Ze dobbelden en 

kaartten op het dek. En steeds vond hij zichzelf terug bij de ‘land-

kaart van Nederlandsch-Indië’, die op het bovenste dek was opge-

hangen. In het centrum van Jakarta was een fotootje van de leider 

van de Indonesische terroristen geplakt met de tekst: ‘Soekarno, 

wij komen je halen.’ 

 Na Aden werd de zee ruimer en het weer onstuimiger. Tijdens 

een kerkdienst op het bovendek woei de missiekelk bijna over-

boord. De meeste jongens schreven driftig brieven over de hache-

lijke omstandigheden aan boord. 

 Johan niet, hij had niemand om naar te schrijven.

 De toiletten waren permanent defect, veel jongens deden hun 

behoefte liever overboord. Bij het passeren van de evenaar viel een 

van hen in zee en verdronk. Het schip minderde vaart, een zoek-

tocht werd opgezet. Een dag later hield Johan zijn adem in toen het 
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lichaam van de dode met een plons aan de zee werd toevertrouwd. 

 Na bijna drie weken varen werd de kust van Ceylon even zicht-

baar. Haaien maakten zwemmen onmogelijk. Af en toe klonk er uit 

de luidsprekers van scheepsradio ‘Het Kraaiennest’ nieuws over de 

situatie in Indië: Soerabaja zou in handen zijn van Soekarno. Op alle 

dekken klonk uit talloze kelen een luid boegeroep. Bij het binnenva-

ren van de haven van Jakarta zongen ze spontaan het Wilhelmus.

Johan schrikt op uit zijn dagdroom door opgewonden geschreeuw. 

Het hek van de loopplank zwaait open. Hij loopt de boot af, zoekend 

en rondkijkend, en voelt nu pas hoe fel de zon brandt op zijn witte 

Hollandse huid. 

 Op de kade zijn soldaten en koelies bezig met het transport van 

goederen uit het schip. Een klein gamelanorkest speelt het Wilhel-

mus. Het klinkt hem futloos in de oren, heel anders dan eerder op 

het schip. Onder aan de loopplank staat een soldaat die hem een 

pakje sigaretten in de hand duwt.

 ‘Welkom in Indië. Welkom makker!’

 Johan laat zich meevoeren met de grote stroom en komt terecht 

bij een rij tafels met kaartenbakken waarachter soldaten zitten. 

Met een zakdoek wist hij het zweet van zijn voorhoofd en bekijkt 

het pakje sigaretten dat hij net heeft gekregen. ‘highway’ staat 

erop.

 ‘Heimwee,’ hoort hij achter zich iemand zeggen. 

 Hij draait zich om en ziet een jongen van een jaar of achttien 

staan, met donker haar en hetzelfde postuur als hijzelf. 

 ‘Wat?’

 ‘Heimwee.’

 Johan kijkt hem niet-begrijpend aan. ‘Wie heeft er heimwee, ik 

of jij?’ 

 De jongen lacht. 

 ‘Zo noemen ze die sigaretten hier. De kok aan boord rookte ze 

ook. Heimwee-sigaretten.’

 Johan kijkt nog eens naar het pakje en grijnst. Terwijl de rij op-

schuift steekt de jongen zijn hand uit. 

 ‘Mattias, aangenaam.’ 

 ‘Johan.’



15

 ‘Ik kom uit Leiden. En jij?’

 ‘Uit Arcen. Dat ligt in Noord-Limburg, bij Venlo.’

 ‘Toe maar. Daar is goed gevochten, het zat daar vol met die gore 

nsb’ers.’

 Zo zo, denkt Johan bij zichzelf, die is aardig op de hoogte. Hij 

hoeft gelukkig niet te reageren, omdat hij aan de beurt is. Hij knikt 

naar Mattias, draait zich om en laat zich ondervragen door een ou-

dere militair. 

 ‘Naam.’

 ‘Johan Leonard Maria de Vries, meneer.’

 ‘Nummer en onderdeel.’

 ‘T-brigade, 4e regiment, Driebergen, meneer.’

 ‘Geboortedatum.’

 ‘6 juli 1928, meneer.’

 ‘Je bent een van de jongsten hier.’

 Johan ontspant zich en zegt: ‘Jong geleerd is oud gedaan, dat zei 

mijn opa altijd.’

 De administrateur knijpt met zijn ogen. ‘En weet je wat mijn 

opa altijd zei? Dat je godverdomme andere mensen niet van hun 

werk moet houden met die verhalen over je achterlijke opa. Ben je 

uitgeluld De Vries?’

 ‘Ja, meneer.’ Johan slaat zijn ogen neer.

 ‘Je gaat naar Semarang, B-divisie. Meld je bij loket 15 voor verde-

re uitrusting.’

 Johan salueert naar de militair, maar die kijkt al naar Mattias.

Op de kade is het erg druk. Johan baant zich een weg door de men-

senmassa, op zoek naar loket 15. Achter de loketten staan drie open 

vrachtwagens met militairen erop, die kledingpakketten naar be-

neden gooien. 

 ‘Tropenoutfit. Korte broek, lange broek, twee overhemden, een-

tje met korte mouwen. Schoenen. Tweemaal handtekening zetten 

bij het kruisje.’

 Een gebruinde militair van ergens in de twintig stipt alles aan, 

zodat hij zeker weet dat het allemaal klopt. 
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 ‘En, waar ga jij heen?’ vraagt Mattias, die inmiddels weer achter 

Johan staat.

 ‘Semarang.’

 ‘Ik ook. Dat schijnt wel een rustige plek te zijn.’

 ‘O ja? Als het maar niet té rustig is,’ zegt Johan. Hij kan zijn te-

leurstelling niet verbergen. 

 Wanneer de kar voorbijkomt en ze hun oude kleren erin willen 

gooien, probeert een potige jongen die wat verderop staat, hun aan-

dacht te trekken. 

 ‘Psst... gooi je broek daar maar niet in.’

 Johan kijkt hem verbaasd aan.

 ‘Je moet al je kleren bewaren. Semarang toch? Er zit daar een 

kleermaker die voor een pakje sigaretten van je lange broek twee 

korte maakt. En geloof mij maar, met deze hitte ga je ze nog nodig 

hebben.’

 ‘Hoe weet jij dat zo zeker?’

 ‘Mijn broer zit al maanden in Semarang. Hij hoorde bij de eerste 

lichting.’

 De soldaat steekt zijn hand uit. ‘Werner.’ 

 Johan stelt zich voor en stopt zijn oude broek in zijn plunjezak.

Vergezeld door Werner en Mattias loopt hij naar een andere loods, 

die van onder tot boven gevuld is met houten kisten. Na het noe-

men van hun namen krijgen ze daar een geweer uitgereikt.

 ‘Lee-Enfield. Bewezen kwaliteit.’

 De soldaat legt er twee magazijnen en vijf dozen patronen bij. 

Vervolgens werpt hij drie boekjes op de tafel. Johan leest de titels: 

Handleiding Indonesië, Voorschrift voor het optreden van het leger en Be-

strijding van geslachtsziekten.

 ‘Tropenhandboeken. Van voor tot achter lezen en elke letter 

kennen. Dat verkleint de kans op een vervroegd enkeltje naar huis 

in een houten pak. Handtekening hier en hier. Goed doornemen, 

jongens. Vooral dat laatste boekje. Condooms zijn duur, dus het 

beste advies is: hou je ogen open en je gulp dicht! Volgende!’

Een uur later zit Johan met honderden andere soldaten in een gro-

te loods. Wanneer een paar militairen het podium oplopen, wordt 



17

het meteen stil. Iedereen staat op. Een oudere militair met een licht 

buikje loopt naar de microfoon en geeft de zaal een saluut. In één 

beweging salueert de hele zaal.

 ‘Op de plaats rust!’

 De jongens gaan zitten.

 ‘Mijn naam is majoor Penders. Namens Hare Koninklijke Hoog-

heid Koningin Wilhelmina heet ik u welkom in Indië.’

 Kortstondig stijgt een luid gejoel op, dan wacht de zaal gespan-

nen op wat komen gaat.

 ‘Ook wil ik u bedanken namens het moedige Nederlandse volk, 

dat na vijf zware jaren onder de moffen thuis is achtergebleven en 

op dit moment hard werkt om ons land weer op de rails te krijgen. 

Velen van u hebben een lange reis achter de rug, vol ongemakken. 

Ik ben blij dat u aangekomen bent, want er wacht u hier een groot-

se taak. Een taak waarvan de vervulling ons land trots zal maken: 

de bevrijding van ons Nederlands-Indië. Velen van u zijn voor de 

eerste keer hier, maar u zult merken dat u zich hier snel thuis gaat 

voelen. En dat komt doordat Insulinde en Nederland één zijn.’

 Een luid gejoel stijgt op.

 ‘U krijgt de schone taak dit prachtige werelddeel te bevrijden. 

Naïevelingen zullen zeggen dat Indië al bevrijd is. Japan heeft im-

mers gecapituleerd. Maar u weet wel beter. In Europa hebben we de 

nazi’s eruitgetrapt, maar hier lopen ze nog vrij rond. De Jap heeft 

zijn giftige ideeën in de hoofden van onschuldige Indonesiërs ge-

plant. De welwillende Indonesiër wordt verpest met ideeën over 

zelfbestuur.’

 Johan kijkt rond. Honderden soldaten kijken geconcentreerd 

naar de majoor.

 ‘Een slimme Indonesiër zou begrijpen dat zijn land nog zeker 

honderd jaar nodig heeft om helemaal op eigen benen te staan. 

Maar die zogenaamde onafhankelijkheidsstrijders zaaien alleen 

maar dood en verderf. Hun enige methode is terreur. Ze hebben het 

niet alleen gemunt op de weerloze Nederlanders in de kampen. Ze 

moorden ook elkaar uit. En Den Haag doet ondertussen niets dan 

praten en praten.’

 Majoor Penders wacht heel even en kijkt de zaal rond.

 ‘Maar u... u gaat die schande uitwissen. En wel vanaf vandaag. 
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Met uw komst zal het tij keren. U zult helpen goed van kwaad te 

scheiden. U zult helpen de kwaadwillende Indonesiër te onder-

scheiden van de welwillende boer die in vrede zijn rijstveld be-

ploegt. U bent het instrument waarmee wij een klein maar hard-

nekkig deel van de bevolking terugleiden naar het juiste pad. U zult 

helpen de denkfout van de Indonesiër te herstellen.’

 Honderden soldatengezichten absorberen de woorden, die voe-

len als het begin van een nieuwe tijd. Penders laat weer een korte 

stilte vallen. 

 ‘Ik ben blij met uw komst. U behoort niet tot een krijgsvolk, 

maar bent de brenger van vrede en veiligheid. U gaat mooie tijden 

tegemoet. U zult veel leren. U zult tegenslagen kennen. Onthoud u 

van daden die de toets van kritiek niet kunnen doorstaan. Weet dat 

uw kameraden, uw commandanten, uw Koningin en God u zullen 

hoeden op uw pad. Lang leve het Koninkrijk en lang leve de Konin-

gin!’

 Luid gejuich onder de jongens. Er worden dia’s vertoond van Ne-

derlandse militairen die medische hulp verlenen en eten uitdelen 

aan kinderen in kampongs. Johan kijkt Mattias aan en knikt hem toe.

TIETEN ALS MANDARIJNTJES
Mattias geeft Johan een por.

 ‘Moet je kijken, daar!’

 Ze rijden in een konvooi van drie open vrachtwagens over een 

hobbelige weg, en door de diepe kuilen moeten ze zich met beide 

handen vasthouden om niet uit de wagen te worden geslingerd. 

Het lijkt wel of het landschap in brand heeft gestaan. Kapotgescho-

ten gebouwen en uitgebrande legerjeeps trekken aan hun ogen 

voorbij. Bij een kruising minderen ze vaart. Langs de kant van de 

weg staat een oudere man, met wie Johan oogcontact probeert te 

maken. Maar de man draait zijn ogen weg en Johan kan niets uit 

het gerimpelde gezicht afleiden.

 ‘Daar, op die schutting!’

 ‘dutch go home!’ leest Johan in bloedrode letters.

 ‘En even verderop: ‘indonesia never again the life-blood of 
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any nation!’ En: ‘hé hollandse soldaat, waarvoor ga je eigen-

lijk dood?’

 De jongen naast Mattias graait in zijn jasje en biedt sigaretten 

aan.

 ‘Originele Lucky Strikes! Hoe kom je daaraan?’

 De soldaat steekt zijn hand uit: ‘Tsja... Ik ken iemand die iemand 

kent in de haven van Jakarta. Eén pakje kost twee vijftig. Drie voor 

vijf gulden.’ 

 De jongens steken een sigaret op.

 De soldaat gaat met een sterk Amsterdams accent verder: ‘Hey 

Johnny Weissmuller, zo’n grote kerel als jij zal wel veel honger heb-

ben, toch?’ Hij tilt een rugzak op en toont een paar blikken Ameri-

kaanse cornedbeef. ‘Snap je? Twee blikken voor een gulden...’

 Werner schudt zijn hoofd.

 ‘Wacht maar, na twee maanden alleen maar rijst vreten piep je 

wel anders. En de bieb is ook gewoon open.’ De soldaat toont een 

tijdschrift met een naakte Amerikaanse meid erop.

 De vrachtwagens rijden over een brug waarvan alle balken los 

op de overspanning liggen. De trillingen eisen het maximum van 

de vering. Links en rechts springen kinderen van de brug in de ri-

vier.

 Werner is ondertussen gaan staan en houdt zich vast aan een 

stalen bint van de laadbak. ‘Niet slecht toch, voor een boerenzoon 

uit Gorssel. Wie had dat gedacht! Tot drie maanden geleden was ik 

ons dorp nog nooit uit geweest.’

 Johan en Mattias moeten lachen.

 ‘Anders had ik nu mest uit de schuur staan scheppen,’ zegt 

Werner.

 ‘Toe maar,’ zegt Johan, ‘een man van de wereld!’

Nu doet Mattias een duit in het zakje. ‘Ik heb me twee dagen na 

de bevrijding ingeschreven voor het leger. Ik wilde met de Ameri-

kanen naar Berlijn oprukken en in een tank die stad inrijden, ter-

wijl we op de laatste overgebleven nazi’s zouden schieten. In plaats 

daarvan hoorde ik eerst zes maanden lang niks, totdat ik een brief 

kreeg waarin stond dat ik hier nodig was. Ik had nu verdomme in 

het bed van de Führer moeten liggen naast een Tiroler meid met 

zulke grote borsten.’
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 De jongens lachen.

 ‘Ik kan je nu vast vertellen dat je in dit land veel kunt vinden,’ 

valt Werner in, ‘maar een meid met grote borsten zit daar niet bij. 

Mijn broer zegt dat alle grieten hier twee turven hoog zijn, met tie-

ten zo groot als mandarijntjes.’ 

 ‘Nou, ik hou wel van mandarijntjes,’ zegt de soldaat met het Am-

sterdamse accent. 

 Met zijn handen maakt hij het gebaar alsof hij kleine borsten 

vast heeft. Er wordt gelachen in de bak. Ook Johan lacht mee. 

 Opeens springt Werner overeind. Hij gaat op de bank staan en 

schreeuwt in de lucht: ‘We komen jullie halen, vieze klootzakken!’

 Johan kijkt omhoog naar deze gekke boer uit Gelderland. Hij 

mag hem wel. Als Werner zijn strijdkreet nogmaals inzet, staan 

meer jongens in de wagen op en schreeuwen mee. Ook Johan en 

Mattias. ‘We komen jullie halen, vieze klootzakken!’

 ‘Enne... we komen al jullie mandarijntjes opeten!’ voegt de Am-

sterdammer daaraan toe. Hij steekt zijn hand uit: ‘Charlie. Sjaak 

Rondhuis heet ik eigenlijk, maar iedereen noemt me Charlie.’

Na uren rijden naderen ze het militaire kamp. Johan ziet een hoog 

opgetrokken omheining met prikkeldraad. De wachtposten kijken 

streng en controleren wagen voor wagen. Als de poort opengaat 

en de vrachtwagen naar binnen rijdt, geeft Johan zijn ogen goed 

de kost. Meteen achter de poort staan grote borden met instructies 

wat te doen bij aanvallen op het kamp. De vrachtwagen stopt bij 

een barak en de jongens springen eraf.

‘Homojong!’ 

 Een stevige jongen komt luid schreeuwend op hen af lopen. Zijn 

gebruinde huid verraadt dat hij al langer in Indië is.

 ‘Homojong!’ 

 Werner lacht en versnelt zijn pas. ‘Tinus! Tinus, man, hoe kom 

jij hier?’

 Ze beginnen onmiddellijk te stoeien. 

 Johan en Mattias lachen. Als Werner uiteindelijk op de grond 

ligt, gaat Tinus triomfantelijk op hem zitten.
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Het is druk op de kazerne. Mensen zijn bezig met het bouwen van 

extra barakken en een groepje soldaten rent rondjes over het plein.

 Tinus voert het woord. ‘Jullie zitten in Barak 4, dat ding is nog 

helemaal nieuw. Jullie mogen blij zijn met Barak 4, want toen ik 

hier kwam was er niks en konden we beginnen met een dak boven 

ons hoofd bouwen. Die kutjappen hadden alles gesloopt.’

 Johan neemt het terrein in zich op. Kleine groepjes verslepen 

kisten, verrichten herstelwerk, schrijven brieven. Verderop wordt 

geschoten. Hij hoort hoe Engelssprekende commandanten instruc-

ties geven bij het touwklimmen. In oude olievaten worden kleren 

gewassen. 

 ‘Verder zijn drie dingen belangrijk. Eén is schijten. Hier links 

achter zijn de latrines. Als je moet schijten, doe je dat vóór tien uur 

’s ochtends. ’s Middags is het soms vijftig graden in die schijthok-

ken. Er zijn al een paar jongens van hun stokje gegaan en wakker 

geworden met hun hoofd in de stront. Een andere optie is buiten 

het terrein in de bosjes gaan, maar dan loop je weer de kans dat je in 

je reet wordt gestoken door een pelopper. Schijnt een soldaat te zijn 

overkomen, net buiten Priok. Ze vonden zijn lichaam twee dagen 

later terug, zonder hoofd maar wel met een kris vijftien centimeter 

diep in zijn reet. Zijn broek zat nog op zijn knieën. Hoe vind je die? 

Ander gevaar is dat de wacht denkt dat je een rampokker bent en je 

hoofd erafmaait met een Bren. Enige voordeel daarvan is dat je dan 

nooit meer hoeft te poepen.’

 ‘Het is verdomme al gevaarlijk om gewoon te schijten in dit 

land,’ zegt Charlie.

 ‘Absoluut. Tweede ding is wassen. Twee keer per dag. Anders heb 

je binnen de kortste keren overal uitslag en wormen. Onze blanke 

lichamen zijn niet gemaakt voor deze temperaturen. Nou ja, in ie-

der geval niet om er hard in te werken. Heeft Werner jullie getipt 

over korte broeken?’

 De jongens knikken.

 ‘Top. De uniformen hier zijn een samenraapsel van tweede-

hands restjes. Er zou zelfs Duits spul tussen zitten met de kogel-

gaten er nog in. En sommige jassen zijn gemaakt voor de Schotse 

winters.’
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 Tinus laat een stilte vallen en als hij de volle aandacht heeft, zegt 

hij: ‘Maar het derde ding is het allerbelangrijkst: ver-trouw nie-

mand hier. Die zwartjes hier zijn ons liever kwijt dan rijk. Dank-

baar dat we hierheen zijn gekomen om hun problemen op te los-

sen? Ho maar. Ze staan voor hun huis lachend naar je te zwaaien 

terwijl je voorbijloopt, maar zodra je uit het zicht bent werken ze 

verder aan de bom die ze ’s nachts onder je jeep leggen.’

Johan neemt alles goed in zich op. Op het middenterrein staan twee 

kanonnen van flink kaliber. De lopen staan recht omhoog en die-

nen als palen waartussen een volleybalnet is gespannen. Een groep 

bezwete militairen speelt een wedstrijdje. 

 Johan kijkt er vol verbazing naar. ‘Hé, zijn die kanonnen soms 

flak-luchtafweer?’

 ‘Iemand hier heeft zijn huiswerk gedaan,’ zegt Tinus. 

 ‘Zijn die dingen kapot?’ 

 ‘Nee hoor, niks mis mee. Topmateriaal, oerdegelijk nazispul. 

Kregen we mee op de boot van de heren uit Den Haag. Alleen heb-

ben we ze helemaal niet nodig.’

 Johan kijkt verwonderd naar Tinus.

 ‘Omdat we hier vechten tegen boeren met machetes en middel-

eeuwse karabijnen. Het enige wat we uit de lucht kunnen schieten, 

is het arrogante idee dat die apen dit land zelf wel kunnen bestu-

ren.’

 Tinus draait zich naar de groep en zegt in één adem door: ‘Ver-

geet alles, echt álles wat je tot nu toe hebt geleerd. Het is heel anders 

dan jullie van de legervoorlichting te horen hebben gekregen. Niet 

zoals in de boekjes.’

 Johan zit vol vragen, maar houdt zijn mond.

VERZETSLIEDEN HEBBEN EERSTE KEUS
Het is zes uur in de avond en al bijna donker. De Indische scheme-

ring valt vroeg in. De jongens gaan op zoek naar hun slaapplaats. 

Bij vier lege plaatsen naast elkaar gooien ze hun plunjezakken op 

de grond.

 ‘Dames, deze bedden zijn gereserveerd. Dus oprotten!’
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 Johan kijkt op. Een nors kijkende kerel, met drie meelopers om 

zich heen, staat voor hem.

 ‘Wie zegt dat?’ vraagt Mattias.

 ‘Ik zeg dat, Eddy is de naam. Verzetsleden hebben hier eerste 

keus.’

 Johan klemt zijn kaken op elkaar. Zou het aan hem te zien zijn?

 Eddy wijst naar de drie strepen op zijn mouw. ‘Wat betekent dit, 

dames?’

 ‘Eh... drie strepen, wat is dat ook alweer? Ik ben het even hele-

maal kwijt,’ zegt Charlie langzaam.

 Johan kijkt Charlie peinzend aan, laat een stilte vallen en richt 

zijn blik dan op Eddy: ‘Het betekent in ieder geval niet dat je zomaar 

een bed mag uitkiezen. Laat staan dat je je als een paardenlul moet 

gedragen.’

 Eddy en zijn helpers komen nu dreigend om de nieuwkomers 

heen staan. ‘Ik geef je nog precies vijf seconden om op te rotten.’ 

Twee van zijn handlangers stropen hun mouwen al op.

 Werner zit op de rand van een bed en draait langzaam zijn hoofd 

naar Eddy.

 ‘Kameraad, je kan beter doorlopen als jij en je vriendinnetje van-

avond nog onder dezelfde deken willen slapen.’ 

 Eddy knijpt zijn ogen samen. ‘Sta op en zeg dat nog eens. Kom 

maar op!’

 Enigszins verveeld staat Werner op. Hij is een kop groter dan 

Eddy.

 ‘Ik zei: je kan beter doorlopen als jij en je vriendinnetje van-

avond nog onder dezelfde deken willen slapen.’

 Johan kijkt hoopvol naar Werner. Er volgt wat duw- en trek-

werk. Eddy wil uithalen naar Johan, maar slaat mis.

 Op dat moment komt kampcommandant Mulder met zijn adju-

dant, luitenant Hartman, de zaal binnen. De soldaten gaan meteen 

in de houding staan en salueren.

 ‘Heren, er wordt hier niet gevochten. Jullie hebben een lange 

dag gehad, dus ik hou het kort. Welkom op kamp Matjan Liar. Dit 

is een nieuw kamp, dus een schoon kamp, en ik wil dat dat zo blijft. 

Dat Indië een vies land is, betekent niet dat wij er ook vies in moe-

ten leven. Avondschaft is zo meteen om negentien uur. Daarna is er 
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nog vrije tijd tot eenentwintig uur en dan gaan de lichten uit. Goed 

slapen is vannacht hard nodig, want morgenochtend beginnen jul-

lie in drie groepen met patrouilles. Deze patrouilles zijn erg belang-

rijk, omdat ze de lokale bevolking geruststellen: wij zijn hier om ze 

te beschermen en samen met hen het land weer op te bouwen.’

 Vanuit een zijdeur wordt een enorme kist naar binnen gedra-

gen. Luitenant Hartman neemt het woord. ‘Prins Bernhard heeft 

er persoonlijk op toegezien dat jullie post vanochtend al met het 

vliegtuig binnen zou komen. Wen daar maar niet aan.’

 Mulder en Hartman salueren strak en verlaten de zaal. Een sol-

daat gooit het deksel van de postkist open en kijkt Werner aan.

 ‘De Val, Werner.’ Een pakketje brieven belandt op Werners bed. 

 ‘Cohen.’ Een stapeltje brieven voor Mattias.

 Met tegenzin noemt Johan zijn achternaam.

 De postsoldaat zoekt vergeefs door de stapels. ‘Misschien naar 

het verkeerde kamp gestuurd, dat gebeurt wel vaker,’ zegt de sol-

daat. Johan ordent zijn kleding en zwijgt.

De eetzaal is midden op het kampterrein. Het is eigenlijk niet meer 

dan een dak op palen – een plek om samen te komen, een kumpulan. 

 De avond is gevallen en de jongens zitten tegenover elkaar aan 

vier lange tafels. Voor hun neus staan nog onaangeraakte borden 

met nasi goreng. Werner kijkt ernaar met een misprijzende blik.

 ‘Krijgen we dit zevenhonderd dagen lang?’

 ‘Ssstt!’

 Een man aan het hoofd van de eerste tafel schraapt zijn keel en 

neemt het woord. Onder zijn groene legerjas is de witte boord van 

een prediker zichtbaar. ‘Jongens, ik ben hier jullie aalmoezenier. 

Mijn naam is Janssen. Omdat onze missie beschermd wordt door 

God, zal ik elke maaltijd voorgaan in het gebed.’

 ‘Ook dat nog,’ fluistert Werner in Johans oor.

 Die glimlacht, maar blijft toch luisteren naar de aalmoezenier. 

Hij vouwt zijn handen en sluit zijn ogen.

 ‘Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel...’

 Langzaam opent Johan zijn ogen. Zonder zijn hoofd te bewegen 

draait hij zijn ogen. Hij ziet tientallen gebogen hoofden. Hier zitten 
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ze dan, met honderden soldaten in een land dat iedereen vreemd 

is. Wat weten ze van dit wonderlijke land? En nu zitten ze hier te 

bidden, alsof ze thuis zijn. In uniform!

 Had hij dit een jaar geleden kunnen denken? Toen was zijn 

toekomst nog een zwart gat. Maar alles is beter dan thuis zijn met 

moeder. Alles beter ook dan het verplichte wekelijkse bezoek aan 

zijn vader. Elke week die bewakers met hun afkeurende blikken. 

Elke week het zoeken naar woorden. Het eindeloos wachten op de 

behandeling van vaders zaak.

 ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schul-

den, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet 

in bekoring, maar verlos ons van het kwade. En daarom staan wij 

hier vandaag voor U en vragen U om kracht voor de taak die wij als 

christenen hebben gekregen en geaccepteerd. Amen.’

 Johan laat zijn gedachten over de woorden gaan. Heeft hij een 

taak gekregen? Van wie dan? Nee, hij is het zelf die deze taak op zich 

heeft genomen: ovw, oorlogsvrijwilliger. Zijn eigen keuze. Schoon 

schip. Vanaf nu zal geen God, geen vader hem meer vertellen hoe de 

wereld in elkaar zit.
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J WIJ HEBBEN GEEN J
PROBLEMEN, TUAN

WAARNEMINGEN IN DE NACHT 
In de barak vallen de meeste jongens doodmoe van alle indrukken 

in slaap. Werner snurkt meteen hard. Johan en Mattias wisselen 

een blik van verstandhouding.

 Johan kan de slaap niet vatten. Onsamenhangende indrukken 

van de afgelopen dag schieten door zijn hoofd. Voorzichtig pakt hij 

uit zijn plunjezak een schriftje en een potlood, maar stopt ze me-

teen weer weg uit angst dat Mattias het ziet. Hij probeert zich een 

voorstelling te maken van de plaats waar hij is. De barak, het kam-

pement, de bewakers op de hoekpunten, de sawahs die om het kam-

pement heen liggen. Kampongs in de wijde omgeving, verspreid 

tegen de heuvelruggen. Nog verder begint het bevolkte gebied rond 

Semarang. Veertienduizend kilometer tussen hem en zijn moeder.

 Mattias lijkt in slaap gevallen. Johan slaat zijn laken half weg 

en glipt op blote voeten de barak uit. Hij draagt zijn schoenen in 

de hand. Eenmaal buiten sluit hij behoedzaam de deur en kijkt om 

zich heen. Hoge kamplichten op de hoekpunten van het terrein. 

Daarachter totale duisternis. In de verte roept een tokeh. Hij steekt 

zijn voeten in zijn schoenen, zonder de veters aan te trekken, loopt 

door tot de volgende barak en probeert daar ongezien naar binnen 

te kijken. In een goedverlichte ruimte ziet hij kampcommandant 

Mulder met enkele officieren een fles port soldaat maken. Met ge-

strekte arm schenkt Mulder de hele kring bij, terwijl hij het hoog-

ste woord voert.

 ‘Dus ik zeg tegen die vent: weet je wel tegen wie jij het hebt! Weet 

je wat-ie daarop zegt? Hij zegt: “Groentjes zoals jij moeten eerst dit 

land maar eens leren kennen voordat ze gaan rond commanderen!” 

Stel je dat eens voor, zo’n Molukse blaag van het knil, zo brutaal als 

de pest. Eerst hebben ze met het knil de oorlog tegen de Jap verloren 

en nu verwachten ze van ons dat wij de rotzooi opruimen.’

 ‘Niet accepteren, niet accepteren,’ roept een officier die duide-

lijk te veel heeft gedronken. Er valt een glas op de grond.
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 Johan bestudeert het schouwspel aandachtig. Dan loopt hij door. 

Vijftig meter verder komt hij bij de achterdeur van de keuken, waar 

Indonesisch personeel op de hurken bezig is grote pannen af te 

wassen. Buiten spelen kinderen met enkele zwerfhonden tussen 

het afval. Een Indonesiër loopt langs. Johan knikt, maar de man re-

ageert niet.

 Net als Johan besluit terug te keren naar zijn bed, wordt zijn 

aandacht getrokken door een schim verderop tussen de barakken. 

Zachtjes loopt hij naar de achterkant van de keuken en steekt voor-

zichtig zijn hoofd om de hoek. Hij ziet een soldaat naar het hek lo-

pen, bukken en iets uit de grond trekken. Een deel van het hek komt 

los en Johan hoort hem sissende geluiden maken. 

 Drie schimmen komen uit het gras omhoog. Het zijn soepele 

gedaanten, jonge lichamen in sierlijke gewaden gehuld. Ze komen 

dichterbij, meisjes zijn het nog. Giechelend kruipen ze door het 

gat in het hek. Johan volgt het gezelschap in een halve sluiphou-

ding. Bij de achteringang van de barak van commandant Mulder 

wordt het groepje naar binnen geduwd. De soldaat sluit de deur. 

Het wordt weer stil en Johan staart in het pikzwarte niets.

Als hij terugkeert naar zijn eigen barak hoort hij vlakbij gesis.

 ‘Hé, pssttt!’

 Johan kijkt opzij en ziet een meter of tien verderop een soldaat 

achter een groot machinegeweer zitten in een daaromheen gebouwd 

hokje. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat een tweede soldaat op de 

grond ligt, zo te zien in diepe slaap.

 ‘Jij bent één van die nieuwen toch? Heb je sigaretten?’

 Johan pakt zijn pakje uit zijn borstzak en geeft hem er een.

 ‘Dank. Hou je even een oogje in het zeil voor me?’

 De wachtsoldaat gaat op de grond liggen en Johan neemt plaats 

achter de mitrailleur. De soldaat zuigt diep aan de sigaret en strekt 

zijn benen. ‘Ik ben het zitten achter dat ding spuugzat.’

 ‘Is er al wat actie geweest vanavond?’ vraagt Johan.

 ‘Actie?’ zegt de soldaat half spottend. ‘Als dat eens kon! Ik ben 

hier al bijna drie maanden en ik heb nog niet één pelopper te grazen 

kunnen nemen.’

 ‘Lig je daarom op de grond te roken? Ben je niet bang dat een 
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sniper je brandende sigaret ziet en je onder vuur neemt?’

 ‘Om de zoveel nachten wordt er geschoten vanuit die bosjes 

daar. Maar zo snel als ze schieten, zijn ze ook weer weg. En niemand 

van de lokale bevolking heeft ooit iets gezien of gehoord.’

Terug in bed leest Johan in een boekje: Voorschrift voor de uitoefening 

van de Politiek-politioneele Taak van het Leger in Nederlandsch-Indië.

 ‘Het leger heeft tot taak het verzekeren van binnenlandsche 

rust, orde en veiligheid.’ Klinkt redelijk.

 ‘Het geven van steun aan het gezag en het afdwingen, waar no-

dig, van gehoorzaamheid.’ Hoe bepaal je als soldaat wanneer ge-

hoorzaamheid nodig is?

 Johan bladert terug naar de inhoudsopgave en ziet dat de in-

structies voor het ‘optreden tegenover de bevolking’ overzichtelijk 

zijn gescheiden van instructies voor het ‘optreden tegenover ver-

zetslieden’.

 ‘Het beschermen van de goedgezinde bevolking tegen kwade 

elementen.’

 Hij leest over het herkennen van voortekenen van verzet. Hoe je 

patrouille moet lopen. Hoe je een snelstromende rivier kan overste-

ken. Hoe je een kampong omsingelt en de bewoners ondervraagt. 

Hoe je verdachten arresteert, vastbindt en op patrouille voor je 

uit laat lopen. En hoe je een deugdelijk verslag van zo’n patrouille 

maakt. 

 Voor het eerst in zijn leven voelt hij zich een man met een missie. 

PATROUILLE 
Het is vroeg in de ochtend. Broeierig warm. Begin van de eerste 

patrouille. Twaalf soldaten lopen over de dijkjes door de rijstvel-

den. Johan voorop, daarachter Mattias, dan Charlie. De spieren 

van Werner dragen een machtig stuk staal van meer dan tien kilo: 

de Brengun, een zware mitrailleur. Tot op vele honderden meters 

kunnen doelen dodelijk worden getroffen. Ook een reserveloop en 

meer dan tien magazijnen bevinden zich in Werners uitrusting. De 

blikken zijn gespannen. Balancerend met hun zware bepakking en 
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bewapening lopen ze over de dunne dijkjes. Een stuk verderop lo-

pen luitenant Hartman en aalmoezenier Janssen. 

Na enige tijd zien ze op een van de velden een boer, die zich direct 

uit de voeten probeert te maken. Maar Johan roept hem terug, zijn 

Maleis vertaalboekje in de hand.

 ‘Tuan! Tuan!’

 De man werpt schielijk een blik in hun richting en versnelt zijn 

pas. Johan roept nog wat harder. 

 ‘Tuuaan!’

 De boer blijft aarzelend staan. Johan loopt naar hem toe:

  ‘Tuan, heeft u verdachte personen gezien?’ 

 De boer kijkt naar de grond, prevelt enkele klanken en trekt zijn 

schouders op. Johan herhaalt de vraag. 

 Intussen is luitenant Hartman naderbij gekomen. ‘Zegt hij iets?’ 

 ‘Ik denk dat hij de vraag niet heeft begrepen,’ zegt Johan aarze-

lend.

 Hartman herhaalt de vraag in iets vlotter Maleis.

 De man prevelt enkele onverstaanbare zinnen en houdt zijn 

blik onafgebroken op de grond voor zijn voeten gericht.

 Hartman richt zich tot Johan. ‘Hij zegt dat hij van niets weet en 

dat hij liever niet met ons gezien wordt. Als ze in zijn dessa zien dat 

hij met ons praat, kan hij problemen krijgen.’

 Johan leest voor: ‘De terroristen die u lastigvallen zullen wij op-

sluiten en berechten. Vrees niet voor deze mensen, wij zijn hier om 

jullie te beschermen.’

 De man reageert helemaal niet op Johan en mompelt iets.

 ‘Hij zegt dat hij weer aan het werk moet,’ zegt Hartman.

Even later lopen ze weer door de sawah.

 ‘Nou, die vent had er geen zin in!’ zegt Mattias.

 ‘Hij had vast iets te verbergen,’ vult Charlie aan. ‘Hij zit nu in zijn 

hutje een bom te bouwen van kokosnoten. Ik weet het zeker.’

 Werner heeft de hele tijd nog niets gezegd, maar ineens klinkt 

er een diepe zucht uit zijn mond. ‘Godnondeju, wat is het allejezus 

heet hier! Ik zie het zo voor me staan: een glas ijskoud bier.’

 ‘Wanneer heb je dat voor het laatst gehad?’



30

 ‘De avond voordat we vertrokken, ben ik met ons vader in Am-

sterdam naar een café gegaan. Hij vond dat ik een keer dronken 

moest worden en een lekker wijf moest hebben geneukt voordat 

ik naar Indië zou gaan. Zo heeft hij het ook met mijn broer gedaan. 

Toen heb ik echt goed bier gedronken!’

 ‘Wát?’ zegt Johan. ‘Heeft je pa je naar de hoeren gebracht?’

 Werner knikt.

 ‘En heeft-ie ook voor je betaald?’

 Werner knikt opnieuw. ‘Hij had alle verhalen over die wijven 

hier gehoord.’

 Mattias fluit een hoge toon. ‘En hoe was dat dan? Vertel op, be-

gin bij het begin.’

 ‘Nou ja, we kwamen met de trein aan in Amsterdam en konden 

eerst ons hotel niet vinden...’

 ‘Nee, niet dat begin, lul. Begin bij die temeier.’

 ‘We hebben eerst een rondje over de Wallen gelopen en daar 

heb ik er toen eentje uitgezocht.’

 De jongens in de groep komen dichter bij elkaar lopen om het 

verhaal goed te kunnen horen.

 ‘Hoe zag ze eruit dan? Het is mijn stad, misschien ken ik haar 

wel,’ zegt Charlie.

 ‘Een geweldig mooi wijf, ze leek een beetje op Rita Hayworth.’

 ‘Na tien bier lijken ze allemaal op Hayworth. Zelfs veldprediker 

Janssen lijkt dan op Hayworth.’

 Hoongelach alom.

 ‘Ja, lach maar. Wat waren jullie eigenlijk aan het doen die avond? 

Waarschijnlijk lagen jullie al in bed, lekker ingestopt door je moe-

der.’

 De jongens zwijgen.

 ‘Dat dacht ik al. Nou, nadat we hadden onderhandeld over de 

prijs betaalde mijn pa, en ging ik naar binnen. Ze deed het gordijn 

dicht en zei dat ik me moest uitkleden en op het bed moest gaan 

zitten, terwijl ze een muziekje opzette.’

 ‘Wat voor muziek?’

 ‘Weet ik veel, van die langzame negermuziek.’

 ‘Dat heet jazz, Werner,’ zegt Mattias.

 ‘Als jij het zegt. Daarna kleedde zij zich ook uit. Ze kwam voor me 
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staan, pakte mijn handen en legde die op haar borsten.’

 ‘En hoe voelde dat? Lekker zeker.’

 ‘Dat voelde wel goed, ja. Daarna ging ze heel langzaam naar 

beneden met mijn handen, helemaal tot tussen haar benen. Daar 

begon ze een beetje op en neer te wrijven met haar doos over mijn 

twee duimen.’

 ‘Dat vond ze zeker wel lekker, hè. Werd ze er een beetje nat van?’ 

Charlies stem klinkt opgewonden.

 ‘Nou, een beetje is nog zacht uitgedrukt. Ik dacht op een gegeven 

moment dat ik mijn emmer en kruk eronder moest zetten!’

 Bulderend gelach klinkt over de sawah. Johan kijkt om zich heen 

en voelt dat de groep veel te dicht op elkaar loopt.

 ‘Ja, dat zijn die kolenschoppen van jou van de boerderij. Die ken-

nen ze in de grote stad niet. En toen?’

 ‘Toen pakte ze mijn hoofd vast en drukte dat ertegenaan.’

 ‘Spreiden jongens, spreiden!’ Het lachen is Johan vergaan. 

 De groep reageert nauwelijks.

 ‘Wat? Met je gezicht in haar natte kutje?’ zegt Mattias verbaasd.

 ‘Werner, heb jij die hoer gebeft?’ Ook Charlie is vol ongeloof.

 Werner kijkt onzeker om zich heen.

 ‘Gadverdamme,’ zegt Mattias. Ook Johan trekt een vies gezicht, 

maar tegelijkertijd roept hij nog een keer hard: ‘Spreiden!’

 Terwijl Charlie de aanwijzing opvolgt, geeft hij Werner nog een 

goede raad. ‘Werner, beloof ons één ding. Wat je ook doet in dit 

land, bef absoluut geen hoeren meer. Oké?’

Meer dan twee uur later lopen ze een dessa binnen. Het kampong-

gehucht bestaat uit enkele tientallen hutjes. Op een dorpspleintje 

scharrelen wat vrouwen. Jongens spelen met een varken binnen 

een krakkemikkige omheining. Verderop zit een oude man voor 

zijn huis.

 Johans kleren plakken aan zijn lichaam. Hij heeft jeuk op zijn 

rug en de banden van zijn bepakking hebben zijn zweterige schou-

ders pijnlijk geschuurd.

 ‘Nou,’ zegt Charlie, ‘het welkomstcomité heeft zich denk ik ver-

slapen.’

 Johan kijkt rond en vraagt zich af waar deze mensen mee bezig 



32

waren voordat hij hier kwam binnenwandelen.

 Luitenant Hartman richt het woord tot de oude man, die het 

dorpshoofd blijkt te zijn.

 De man groet ogenschijnlijk vriendelijk. ‘Alles goed, tuan? Is er 

een probleem?’

 ‘Geen problemen. Alleen maar wat vragen. Zijn er nog verdachte 

mensen in uw kampong geweest?’

 ‘Nee, meneer. Niemand. Wij hebben geen moeilijkheden hier. 

Niemand gezien.’

 ‘O nee? Volgens onze inlichtingen komen hier regelmatig gewa-

pende groepen langs. Terroristen.’

 Het dorpshoofd schudt zijn hoofd. ‘Nee hoor, wij hebben geen 

problemen.’

 ‘Aha,’ zegt Hartman op rustige toon. ‘Als dat zo zou zijn, kunnen 

we hier rustig een tijdje wachten en kijken of er iemand op komt 

dagen.’

 Het dorpshoofd lacht geforceerd. ‘Niet nodig, meneer.’

 ‘Weet u het zeker?’

 ‘Zeker meneer.’

 Hartman legt zijn rugzak af en maakt aanstalten te gaan zitten. 

Hij gebaart naar enkele soldaten dat ze strategische posities moe-

ten innemen rond het plein.

 ‘Wij hebben dorst,’ zegt Hartman tegen niemand in het bijzon-

der. ‘Mijn mannen moeten wat drinken voordat ze doorlopen.’ 

 De lucht zindert boven de stoffige dorpskern. Het dorpshoofd 

gebaart met enkele snelle bewegingen. Vrouwen en een paar klei-

ne jongens komen nu van meerdere kanten aanlopen. De jongens 

hebben grote kapmessen aan hun middel hangen. Ze rennen naar 

de bomen rond het pleintje en klimmen erin. Johan bekijkt nauw-

keurig de soepele spieren in hun benen. Hun voeten lijken tegen de 

boomstammen te kleven. Als gekko’s schieten ze omhoog, zonder 

angst en gewichtloos. Bovenin halen ze de machetes uit hun gor-

dels en kappen enkele kokosnoten los. Behendig dalen ze weer af.

 ‘Het zijn net aapjes, die inlanders! Niet normaal,’ zegt Werner.

 Eén jongen komt met een kokosnoot in zijn hand naar Johan 

toegelopen, gaat vlak voor hem staan en slaat met zijn kapmes de 

top van de vrucht eraf. Met een klein lachje biedt hij de vrucht aan. 
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Wanneer Johan de jongen aankijkt, ziet hij dat deze maar één oog 

heeft.

‘Terima kasih,’ zegt Johan en geeft de jongen een legerbiscuit.

Hartman zegt niets terwijl hij een kokosnoot aanneemt.

Er hangt een vreemde rust.

‘Lekker?’ vraagt het dorpshoofd.

‘Ja,’ zegt Hartman tussen de slokken door. ‘Als u problemen 

krijgt of verdachte personen ziet, dan dient u dat aan het leger te 

melden. Als ik merk dat hier wel misdadigers zijn geweest terwijl u 

ons dat niet meldt, dan krijgt u problemen met ons.’

 Het dorpshoofd glimlacht onpeilbaar. ‘Natuurlijk, tuan. Maar 

dat zal niet gebeuren. Hier zijn alleen maar vredelievende mensen.’


