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Haji Derip cn de R€publi€k
Indonesie
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Zo sterk war de regensrellinglussen dc Indonesjsche leger- er /asJid. eenreden in hcl Krawangse in de hveedc helfl \,an 1946 dai enkele ondcrdclen van
ii LRDR, in hel biizonder die lan,E1all PaDji, schoonzoon \,an lldil Darip, be.ioren de demarcaticlijn over te steken en wcer in hel Klenderse te gaaD ope:3ren. gen t\lccde reden voor deze bcslissing was dat Panji geen goede machtq
.asis had kunnen opbourven in hcL Kra\rangse, ondat dal gcbicd al overslroomd
nas met allerlei gelvapendc bender. Hel oversteken lan dc denarcarielijn door
jjanji's bende vord plaars in januari 1947. De bcnde moesl vervolgens hard op:reden om ziin voormaliee 'onderdancn' in her Klenderse \reer in dc hand tc
kdjgen. Dir geschieddeop de scbruilelijke wijze door Mtionaliltischc propaganda,
rl\mcde door moord, brandstichtins en bedreisinscn, gcrichl tegen diegenen
lie toch met dc Nederlarders wilden tamcnwerken. NIet lrame door de Nederit]nders benoemde dorplhoolden moesten het onlgelden. RcgelmaLig verdwenen
rij, dat wil zesgen, zij lluchtten of \r€rden ontvocrd cn/of door de /dslkdl \'erDe (ie) kleine Nederlandse trocpcnmacht in het Klerderse had cind 1946
:n begin 1947 de groolste moeite on Panji en dc zijnen uit Ie schakelen.
Ecrst werd seprobeerd Panji h handen te krijgcn door een premie lan I 500,np zijn hoofd tc zetten. Toen dat nict l ktq werd in maari 1947 betlolcn
rm dc Nederlandse iroepenmacht aldaar te versterkcn mct eenheden van 3 9
R I.
3-9 Rl cn de oprichling ian dc HAMOTS
Toen 3 9 RI eind okrober 1946 in de haven van Tandjone Priok aankwam, \!as
de Rcpubliek nog aarl het ondcrhandelen met de Nederlandlc Commissie Cene
.aal in hel bergstadje Linggadjali. Een naand latcr paralterden beide delesaties
een ortwerDovereenkomsl. lndonesii zou \erdeeld worden in een drieul deel
t.alcn (negarar, te \r€ien dc Negald Kalimantan (Boneo), dc Nega/d Indonesia
Timoer (de voormaligc Crote oosr), en de Relrublick Indonesia (Ja\,a en Sumarra). lndonesiii zou dan op korte termijn haar onafhankelijkheid kfijsen als een
ttderale sLaat, zij het binncn ccn Nederlands-lndonesjsche Unie. Aan Ncdcr
landse conservatievckant werd de Linggadjati olcreenkomsl bepaald niet loegej'richt. Men achttc het te ver saar de Rcpublick als vefanlwoordelijke, de &cto
loelercine mogendheid te erkennen. Aan Republikeinsekani belchouwdc dc ovcr
erotc meerderheid lan dc bclolking de ovefeenkomsralt ccn rrmp: dc onallan
keiijkheid waarloor zij ruim een jaar had gevochten werd !€rsnipperd en uitge'
Voor 3-9 Rl was hcL verblijf in Tanserang (novcmbcr 1946 maarl 19'17)een
opleidingsperiodc sc$eest. Zijn eersteechtc oorlogservaring deed het bataljon op in
het Klendcrse. Onda*s een eeretc ge\r€nning en aanpassing aan de Indonctilchc
driidwiire, \eromrustte ctetocnand in Klendef het bataljon stcrk. In hcL stadjc zell'
Nas er geenspEke van gc$apend vefzet, maar daarbuilcn had het Nederlandsegezag
nos nauweliikr bctckenis.Als Nederlandsc nilitairen patrouille liepen op het platle'
lan"dwerd hirD opmars begeleidmet lichtfliisen en lrohnclslagen ler \r'aafschuwins
lan de belolking cn eventuele /asJial ccnhcden ir de buurt. ln plaats van de
ontvluchtc cn vermoorde pfo-Nedcrlandse dorpshoofden was er ecn RcpubUkcins
I lenitoriaalOnder.ornmando
\an Dete.lie,Cen
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binnen de Pasoendanen daardoor hun eigenioekomst zouden kunnen verzekeBavinck bracht zijn idee voor het sebruik van de /ds-tfal half mei 19.17naar
luilenant-generaal
S.H. Spoor.Spoorachtlehet een
vorenbij de legercommandant,
aantrekkelijkplan, want de /as:r,&ar
konden werk verrichten,waarvoorde Nedcr
landsetroepenmindergeschiktwaren.Poliliek vond hij het voorstelook attractief.
Het bestaanvan cendergclijkeIndonesische
hulpeefteid zou duidelijkermakendat
geleidede Nederlands'Indische
regeringterechtsteldedat de door haarvoorgestane
vande be
lijke dekolonisatie
van lndonesiasieungenootbij eenaanzi€nlijk gede€lte
volking. Nog belangri.jker
was echterdat door eenldslkdr eenheidin te zcttenhet
vande 7 Decemberdivisiezouverminaantalslachtoffe$onderde djenstpiichtingen
deren.Na overlegmet de procureur-generaal,
mr HW Felderhof,overhet verienen
aand€ /dr./kdrwat betrefthun optreden
vanvoorlopigejuridischeonschendbaarheid
in Djakarra in de woeligemaandenna de oorlog, werd het loorstel van Bavinck
goedsek€urd.
Bavinckkre€slinancidleruimte om de /ds/kdr van unilormen,lichte
infanteriewapens,
soldij en voedseltc kunnenvoorzien.Hij gaf zjjn nieuwceenheid
de naan Hare MajesteitsOns€res€lde
Troepen,of HAMoTs.s
D€ HAMOTSkregenvanaf half mei eenzckeremale van opleiding,voor velen
eeneersteervaringmet militairetucht en lheorie.Zij blevenactiefalsspionncn,maar
werdenook in toenemende
mateingezetom het smokkelenvan wapens,medicijnen
en anderemiliiair€soederente bestdjden.Daar haddenzi.jeenzekerebekwaamheid
in, want tijdens hun verblijf in het Krawangsewarenzij z€lf zeeractief ge$eestir
dat matier Van eenvolledigesluningvan de demarcatielijnwastrouwensgeensprake,want Bataviazelf kon niet ievenzonderinvoervanrijsl van h€r omringendeplatging hun redelijk soed af, hocwelzij steedsin de
teland.Dezesmokkelbestrijding
verleidingkwamenom zelf weer de€lte nemenaan de illcgalehandel.n
H€t succesvan h€t HAMOI-project leverdeechtcrook weerde nodisemoeiUjk
heden op. Ten eerstekwamen er leel lasykar bij het Klender-kampom zich le
meldenvoor djcnst bjj de HAMOTS.Beginjuni 1947rlaren de HAMOTSal driehonderdman slerk. Veie/arlkdr brachrenook hun familie mce en hel Kampoeng
Soemoerkampementgroeidezo uit tor een dorpjc lan ruim zeshonderdmensen.
Bavincks voorzieningenwaren hierop echter niet berekend.Hij beschikleover
beperktonderdaken overslechiszestigmatrassen.De gebouwen\r'arenoveNol en
sommise/a$rfrarmoestenonderdakzockcnbldten hei kamp. Ook zijn financiele
middelenwarenontoereikend.
Bavinckkon alleenmaar riist van infeieure kwaliteil
kopen,zodatde HAMOTSdie eewendwar€ngoedeKE\rangseijsL vande bevolking
te vorderen,de rijstvan Bavinckweiserden.
Her HAMOTproject kreegin toenenen
slechtgeoutilleerde
sociale
de mateh€t karaktervan eenuit zijn krachtengcgroeide,
inrichting.tr
e Yona Mun chcons, H..t rn Moak dnd tndanesion indepen.lence:a it.D oJ hx relc in Dutth
(ca.nei 19,17),
in:
tndanesianrelatjoB, t945-18(t-Cravenhase,1982)105lot; 'Paitai Ra'jal Pasundan',
ARA, Procgen, inv.no. 3i NFFIS. velkan Ntitiek snuatie-oro.icht ran Ne.lerlaidrh lhtti4. . tt lnei
r94?)en nr 12(4 juni r9,1r),in: ibidcm:NErlS, lc&ot palitiel \it,utie.redicht wn Nedtlan.Rh
1,dr4 nr. 1,1G.a.Liuni19411),
in: ARA, Prcceen,in!.no. 1,11oonocsdaebock2e Inl Brie I Div, 2l mei
19.17,
in:CAD, Archiel ssl 2ehf. Bri!. GrocD,CC ?iAcr dag6la.t(l mei 19.1?);A.H.Nasurion,S.lr'ra.
PeranEKem.r.lekadntn.lanesd (11dlni BaDdune,1977)Iv, ,151.
10Oorlogsdasboel]'9 Rl, neijuni 1947,in: CAD Archiei {al2c inl Bdg. Croep,OC 12.Irte.vicw
lunenanlkolonelbn. K. Bavinck,\ {]ravcnlraac,14 lcbruai 1984.
rr BuurnranlaD Vreedenaan Spoor,ll juni 1947.in: CAq HKGS Nol, CC 18(1947)7158oisen,
rt /rld.m;561 2e lif. Brig. (;ocp, comnandanl (kolonelUylenburg)aan Buurnan van ueeden,9ju
ni 1947iAla.mccn Hoofdk*anicr, aldelinsK. & P aan Ruurtran van liccdcn, 1l jLrni1t47, in: CAD,
IIKCS NOI, CC 18(19.17)
tl58 676;
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oostfront van Djakarta te verdedigen.
Een Bataksearrillerie,eenheid,
BeruangMe
ra, (dt RoJeBaren)gehclen.
{ond !lal lcpeno\efhetgren:cont|olepunl,
ma;r die
eenheidhad nog maar!tcin;8ge\echl\waarde
ran$egehun enthou,id,le
deelname
in de smokkelhandel
overde dernarcatielijn.
De Repubtikeinen
maakrenhier zelf her
$apie over dai Berua s Mela, eigenlijk betekerdereruang meruh ofwel rcod, dw.z.
Nederlands.€eld hebbendNa de B;tuo g Meruh uiteenre h€bbengeslagen,
redend€ HAMOTSsneldoor
jeep\om de Renubtikein,e
in hun mer,,and/alkenbe,chermdc
sachrenbij de \cr
.chrllende
'rarionsIang,de \poof$eguir rc \chalelen.\anuirX tenderrerlrol tegetiJI'efrijdeenBepanr.erde
||einrol Nederland'e
rroeDen
om heroDlrrdcn\an de-HAVOls re sreuncn.
muni e adn lc \oerenen e\eniucctreeengrotereRef'ubtikcin,e
eenheden
op te treden.Vliegruigenvan de luchrvaarrafdcling
vjanher KNIL beschoren!oo(durendhergebicdrondde bruggen
o\er de ljirjaroemom re\ermijdendal
de mrjnendieal onderde bruBlagen.,/ouden
kunnen$ordengedetoneerd.
In de namiddagran 2l juli kwamde gepanr.erde
rreinondcrbe8eleiding
!an de HAMOT\
\erl,gaan op de ao.lcliil,eoever!an dc ljirjafoem. Ib laal l-eeg remandaan
Republikein'e
/iide hetideeom mereenlegelocomolief
de pant.ertrein
re rarnrnen.
Dc bor'ing \ond plaat\ toende lrein al leegop de oo,reliikeoe\erbij de ri\icl
De HAMOTSwarenverderin de polilioneleactieniet erg acriet.Het gebiedren
westenvan Krawangwash€n nagenoeg
onbekend.Na de val van Krawangop 22juli
ondervondende Nederlandse
rroepentrouweff ni€r v€elregenstand
meef.V66r her
staakthct-vurcnbevelvan 4 augustus194?haddende N€derlandse
troependan ook
geh€el WestJava, behalve Bantam, veroverd,alsmede aanzienlijkedelen van
\4idden-en Oo.r ta\a en Sumara.Tro(penran de I Deiembcrdiii\ie beheenren
du' de gehele
krawdnprlalle.
De meeireofticieleReDubtikern,e
r'ijdtrachrenlrotkenterugnaar Midden-Javaof naar d€ bergachrige
gebjedenrord Madjalengka,ren
zuider van Chcribon en rond caroet en Tasikmala.ia,
volgensde nieuw onrworpen
guerrilla-strategie
van Nasution.Er blevenechrerin her Krawangse
nog ve€lklei;ere
aulonomeeenheden
achler:uiteengerlagcn
/dvidr eenheden
en onafhankeliike
eerechrsbendcn.
De,,e{ondeneendlgeheel
he'\tcl\dn de ru.r in het be/c c pebieJin
De activileitenlBn de HAMOTS tra de €€rstepolitioneteactie
Door hun prestaties
tijdensde polirioneleactienamde waarderingvoor de HAMOTS
aan Nederlandse
zijde enormtoe.tsavirckzell wcrdorderscheiden
mer de Militaire
Willemsofdeder vi€rd€kiassevanwesezijn acrivireiren
bi.jhet oprollenvan de bendc
van,ldji Panji en het oprichtenen leidenvan de HAMOTS.AndereNederlands€
bataljons volsdenzijn voorbeeld€n richftenhun eisenIndonesische
hulpeenheden
op.
ln Bavincksbataljonverwachttemer ook veelvande HAMOTSbij de verderczuivaring van het Krawangse.
T€nbehoevevan die pacilicarievormdeBavinckeennieuw
hulpkorpsuit oud-/dstkdl'ensevangenRepublitcinsemilitairen.De HAMOTSnieuwe stijl teldenzesp€lotonsdie re zamentwee-rol driehonderdman relden.Zii wer
den niet alleenzoalsvoor de polirioneleactievoor bewakings-en inlichtingenwerk

la Nlirlion. Setirdf Pemrg ,(emetdekao,Iatlonesia,y, 107,tl3l27 en 159I?OiVt. 266-211.ll3: K.
}rclder, Tisa Doeabelds: Aetlea*rozli J-1? x.r (croningen, 1951)86-89; p Hciibocr. De polrrio"e/e /.
ti6: de strijd an 'tndia 1915/t 9r9 (Annerdam, 1979)1.1l6i 1\t^nSpturs, tti werd.n Eemepen,11 a\
Beilu lndon sid, 24. 26 ir i 1911.
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gebruikt,maar ook voor het patrouillerenir he! gebied.Af en toc ,leende,Bavinck
de HAMOTSzelfs uit aan andereNederlandselesereenheden.lr
\ier dlle.Iiepechrerop rollerje..Panji.die ali roormaliB/a.J,(dr.hoofd
eenbe
langrijkerol speeldein de HAMOTSnaasrBavinck,scheenmerde Republikeinse
ondergrondseautoriteitenin her Krawangset€ hebbenonderhandeld.Ovcr ziin morie
!en i\ nauscl:j[\ ier. betend. Vi*\hien rond hii de roenemendc
miliraire
disciplineringvan de HAMOT5 onverdragelijk.
Misschienzaghij eer kansorn druk
op Bavinckuit te oefenendoor diensvreesvoor desertieaanre wakleren.Her is mogelijk, malr niet ergwaarschijnlijk,dat hij al lang eendubbelspel
speelde
om wapens
en manschappen
te verzamelenvoor toekomsiigverzettesende Nederlanders.
Vol
gensBavinck\\'erdhij toen men zijn verraadin augustN 19.17
onrdekre,opgepakr
en doodgeschoten.
Terwjllevan her moreelvan de HAMOIS wcrd echteraooi :-g
RI een anderclezingvan Panji's dood gegeven.
Her heertedat panii wasonrvoerd
en \ermoorddoor dc TNL '
Panji's gedragwas cchtereen tekenvan tocnemendeontevredenheid
onder de
HAMOT. Na de Nederlandsevcroverinavan de Krawangvlakre
namende miliraire
plichter van de HAMOTSsterktoe. De lacriekvan 3-9 RI in Klenderwaar het door
int€nsiefte patrouillerenen snelte reagerende veiligheidvan zijn lndonesische
medewerkenredelijk kon garanderen,kon njet succesvol
wordenrocgepast
in heLvcel
grolereen onbekendegebiedwaar 3-9 Rl na de polilioneleactie verantwoord€liik
loor was.Om de toestandenigszinsonder controlete kriisen hecft l-9 Rl de HAMOTSop groteschaalingezer.Her wasvermoeienden gevaarlijkwerk. In de eersre
rweeen eenhalvemaandna d€ politioneleacrieverlorenvijfrig HAMOTShet leven.
De levensstijlvan het Djalartaansebendervezen
bood de larl,kdrnooir \,€eluitzicht
op eenvreedzamedood, maar aan dezeverliezenwarenook zij nicl gewoon.Zelfs
met hlrlp van het D€pot SpecialcTioepen,dar in de maandenaugNtusen nov€mber
1947meerderemalenoptrad in het Krawangs€,
kondende Nederlandse
rroepende
toestandniet mcesterworden.Hall no\ember 1947moest 3 9 Rl z€lfs he1sehele
.1oordelijke
!an TiJnBebied.
.rrcekrennooroen!an h;r i',i
eenuirCe.r'ekrc
sedeelre
galiekanaalTjikampek-Kosambi,
ontruimen'r
ceruchtenovereentoekomstigler grrckkenvan de Nedcrlandse
rroeDen.zoals
\a,rselegd
in de | ,npgadjali
o\ereenkorn.r
blcrenJe rondedocn.De NedertrndJe
overwinninavan .juli 1947nam snelde geur aan van cennederlaag.De /a.r],&ar
die
altijd primair aanhun eig€nroekomstdachren,bekekendc siruatiealrhanszo en war€n niet genegenom mer de N€derlandcrsten ond€r te gaan.Individueledcserlies
namento€ er in de nachtvan26 op 27 novemberverUeteengeheeiHAM(:II-Detoron
/ijn pon mer meedeneming
\an I'un se$erenen ecn mo ier. De \(defland.e
\ sB .rna Ind on esio,2 lz Sar 5us t ! \ l94Tihr hc c m s ev r ijs jl l i g e r s 2 e l n l B r i g G r o e p , , 2 r u n i l g 4 3 , e n , C e
\chiedennHAVOT', 20juni 1943,Oorlossdasboek
slai 2c int Brig. Croep.in: c^q archiefraf2c tnt.
Bris. Croep,CC 10,map xll, bijlase llr inr CAD Archief naf 2e Inr. B s. Crocp,cc 7; Sraf2e ht
Bris crocp, ald, Operatian,'Vooriel ors. LaskarRajareenheden.,
28 nolenber 1947,inj cAq HKCS
NOl, CG l3 (1947)Tl5SiRapportoverhet bczockaanher,hervorninesinniruufvandellnt (. Barinck
le Tjilanpek op 6 en 7 oktobd 19.1r,in: ARA, ArchiefAlscmcneSecrerdieI ll-10 I li ,4NEL4-,\r?,rr
(,1aurustus1948).Inlervie$ net luitcnanlkolonelb.d. K. Bavinck,\ (navenhasEt,1fcbrnari 1984.
6 Oorloesdagboek
I 9 Rl, 15auguslus19.11,
iD: C D, Archief Sral2e lnl. tsrig.Croep.CG 12.Aelra
/rdor?ria,24 seprember
l94?rlntcrliew merluilenanr-koloncl
b.d.K, Bavinck,\-C6enhage, t4februari
1934tlrrtroutr€lijk interviessner voonnaligo/asllra
rr OorlogsdaCboek
I 9 Rl, 15atrgulus l/m novembu 194?,in: CAD, tuchief Sraf2eInt, Rrie. (jroe!,
clc 12.RaDporLnr ll (TjileoeDssir
and Klapanoenssal),
5-r februari 1943,in: ARA, Archict Michjelr
Arnold Landen,invno. ll0; J.A, .le Moor, 'Het (orps SrccialeTroepen:ru$en Marechausrefornulc
cn PolitioneleActie',in: C. Teirleren PNl.H, Croen,ed.,D. P.1r,orelea.rtA (Ansledam. 1937)129l!:
Hcjiboci Polr/orele d.ti6- 115.116.
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korporaaldie het p€lotonscommando
voerde,slieptijdensde desertiedoor en slond
eenzaam,maar levenden zondertwi.jfelrogal opgelucht,de volgendeochtendop.'3
Het eindc v de HAIIOTS
Het eindevoor de HAMOTSkwamme1de plannenvande Nederlandse
legertopom
3-9 RI te verplaalsen.De mililaire auloriieitenwisten weliswaardar niemandde
plaatsvan Bavinckzou kunneninnemen,wi€nscharismatische
persoonlijkheiden
persoonlijkekwaliteitenvan essentieel
belangwarenvoor de bruikbaarheidvan d€
HAMoIs, maareendergelijkeerkenningpasleniet in de modernelegervorming.
Bovendienzou 3-9 RI te gelegenertijdweerdienstmoetendoen in Europaen daarbij
zou ge€ntaak ol plaatszijn voor HAMOTS.Van onmiddellijkeontbindingvan de
HAMOTSwaseind 1947nog geensprake,maar hun toekomstwerdtoen al onzekerder. De HAMms zagenhet ook als eenteken aan de wand dat enkelestdjdmakke$
die op verlof in Djakarta waren alsnogwerdengearresteerd
vanwesemootd en
diefsiatin 1945.De eerderroegezegde
voorlopigewettelijkeonschcndbaarheid
van
de HAMOTSwerdplotselingopgeheven
en nog m€er/ds-rtdrdeserteerden
dientensevolgemar de Republikeinse
Door dezege
'pockets'in h€t gebergtevan West-Java.
beurtenissen
verlorende HAMms ook hun eyentuele
kansenom te wordenopgeno
men in de nieuweveiligheidsbaialjons
van de Negd& Pasoendan.
De werversvoor
gavende voorkeur aan individuelew€rvingvan bekwane
de veilicheidsbataljons
mensenen wezeninlijving van bestaande,maar onbetrouwbaregroepen/dstfar. af.
3 9 RI verlietKrawangmidden 1948.Hun plaatswerddoor KNll'eenhedeningeno
men en de resterende
HAMms werdennaar Semarangovergeplaatst
om op kleine
schaal b€wakingstakenen dergeli.jkeuit te voeren. Van hun lot lla d€ soevereiniteitsoverdrachtis weinigbekend,maar men neemtaan dat zij verstandiggenoegwar€n
om in de richting van Krawanete verdwijnenD
De HAMOR hebbeneenbelangrijkerol gespeeldin de poginsvar Nederland
om zijn sezagin Indonesiete herstellen.De Ned€rlandse
rcsedngsins in juli 1947
en december1948overtot de politionelcacliesin de leronderstelling
dat rust en orde
gewapenderhand
hersteldkondenworden.De rol vande HAMOTSbi.jde succesvolle
pacificatievan Klenderv66r de eerstePolitioneleActie en van het KEwanssedaarna, droeger toe bij dat de Nederlands-Indische
leger-en rege ngstopgeloofhad in
d€ goed€afloop van zi.inmilitair ingrijpen.Het voorbeeldvan Klenderwas echrer
slechtsschijn.weliswaarsebruiktende N€derlandse
strijdkrachtenandereIndoncsi
en
schchulptroeperna de tweedePolitioneleAclie, zoalsde ondernemingswachten
de veiligheidsbalaljons,
maar zij warcnnict in slaal om zich meesterte makenvan
het Javaanseplatteland,
In eenwereldvan modernopgeleidelegereenheden
warcnde HAMOTSeenanac]|'ronisme.
Men of ioleace die liefstalslrijbuirers oplraden,kondenzichmet moeite aan de modernemilitaire organisatieaanpassen
€n d€zeop zijn beuri kon hen
slechtsmet moeitc opnemen.Toch werktende omstandigheden
een samenwerking
in d€ hand. De /dslkdr wildenhun toekomstreddenin eenonaftankelijftlndonesia,
leger
waarvanzowelde vorn als de inhoud nog onduidelijkwas.Het Nederlandse
wilde niet alleeneenmilitaireoverwinnirgbehalen,maar ook bet Indonesisch€
element in hun strijdmach!versterkenen benadmkken.De onwaarschijnlijke
coalitie
is uiteindelijkuiteengevallen,
maarniet voordatzij eenrol heeftgesp€eld
in de moei
lijke terustochtvan het Nederlandsgezaeuit lndonesie.
van S"rans, tr,,,ede, c€D?p€,. 122;Daselijksopeatieldppod 2r nov 1947,Oorlossdaaboek
3-9
'r
Rl. lnlcrvicw mcl luitenanrkolonelb.d. K. Balinck, \ Grav.nha8c14 lcbruad 1984.
r'r lnleriew nel luilenant-kolonel
b.d. K. Bavinck,t-GravenhasE14 februari 198,1.

'De onverbloemdewaarheid'.

De internevoorlichtingaan mititairenov€rIndotresid,1945_1950

\cdefland rdaktena de IseedcUeretdoorlog
vrijsel mercenber,okkenbii een
!,olgenrje
oorloB.nametijtJie rn InJone\ic.De uiriocping,rn a. rcprtt,.i .t".i
oe rnooncirne natronalt\ten
5oetarnoen Hal.a op l- auSustL.Ir)4s,lsee dascn na de Japanse
cdnirularie,
uerd door \edertdndop aairrlonlcn,ni.i .,1*i
en pedurende
rier jaa' tel becrrcJen.
,,^set mer potirrereat. mitirairemi.tde
ren. \ladrmateNcderlandmeef \ersr,:\r raatrc in her kolonrdat
confli(r.\oetLle
LleNederlanJ.e
repcr;np.teed,
sterlerde behoetleom /o$et dc Xeae.iana,e
cn
Indonesischebevolkingals de uit re zendenmilitajren en her bujt;ia;;;;;;
i;
sd, er door sommicerbinnende NeJer_
. .lijden. de Iseed€Wereldoorlop
rdn0(ercgenngen mrtrldleterdints
in batling.chaf'
dl geda(hten pc.Droken
o\er
oe nooJ/?ar na Ue oorlo8 \oorl:c\lint o\er Je Nedcfland.e
rege;intl,pohtick
re
sanr \oor grorcJeten;n de be\olkins
"eren. / her mcr refughoudendheid.
'ldrl \-oo_rlrchtrng
ern.proDagandi\ti.che
b:j.maak.,In rei.c moe\l \edertand.;
mer re4) uat o\crtrerd{oorlrchng be etl \an de gronJ at bcginren,ter$ritJe
Denoerre
aJn Intormatteat:maafgrociJe.LeBcr_en marine!oo,lichtins
$.a. /1,
jnnrumenr\oor /osel de milirar,clerdr;c
nogeltx een rog onhekencler
aL dc
-epe'ins..er$ijleen gocd beteidin de,,c.se,,rentrer terr dar tre,_terlan?
nooii
cer0er./on.om\ang'rttetroepenmachl
op de beenndd gebrachrats in de nc_
nooe rv4) ie)(r. JUr.l een eer\te!erei,lewa.. Toen in Iq46 hclend {erd daL
naa'l oorlogruij$rlligc'\(O\ \\ er.r ook Jiensrptijhrisen
/ouden $orden ;ir;;'
/onden.hsam dc tegervoorti.hting
orgdni.a.ori,ch
en belerd,marig
in censrroo-m_
\crine||rng.ue mrtrrarren
dre naar Indone.ie.in8en,merltendadr echrcrnerniq
!tn en haddenJan ool \eel kr:rickop de \ooircn-rins.
of tic\erg.;s; h;i gJ;;i
daaraaD.
\an $. er op her rebred\an
. In dil a ilel $ordr een o!erTichlBeCe\cn
Kflr8\machr\ooltrchtrng
tol stand i\ gebrachtin de periodet9dJ_lqso.tr her
ee-clegecleellc
romendc \er5chillcnde
rnrantie\die zich mcr \oortihrine binren
de krijssmacht bezighieldcnaan de orde Daarna worden de ;;;i,:c.hdr;ffi;-_
delenbehanJeld
dic G;e;c_
_enier \otgcndedeet/at rngranop dc prcbtemen
-ng en oe rcBefterdrng
haddenmer de beleidsonlqikteting
op hcr aebiedv:an
q15laalne ondc.deelkornr ko het eifa ran
de knt!\maclrl\oorlrchting.
Je
\oof cnr.nB.en ddn met ndmcop het morcel!an de locDen.adn bod.
Dc voorlichtingsorg:rncn
Binnende Nederland.e
kriiB\mact-r
hietdeen aanratinsranric,,,ictmer inrcroe
\ooflrcnlrnB..
ddl srl /e$en !oorlichlinBadn mititajren.
be,/ig.tn Den Haas$"-cn oal de Iegenoo ir(hlrng5dicn,r
(IVD)ende \4afine cn de tL(hrmachlioor
rcnxngsdrcn\l-lva'\o
en lu\o). De Dicns L.ege.
Contacren
(DtC, $a. qe\e5risd
In L,rararra.\ret-rflJg,machrgcbonden
organi,aric,/oat\ Je RegcrinC.ioorlici
ring.dien.rtR\Dr en \er\chillendebeta;Benorgari,"rie\,
/oal. dc Nariondte
\ Ovtheidea.rtuhtins.
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