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 OORWOORD

0, wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! 0, brave new world,
That has such people in 't!

William Shakespeare
(The Tempest, V,i,I82-I86)

Het schrijven van een proefschrift is geen rimpelloos gebeuren. Veel noeste arbeid
moet worden verricht. Eigen motivatie en doorzettingsvermogen zijn van belang
naast de omgevingsfactoren en personen, die de auteur hebben geinspireerd en bij-
gestaan.
Het uiteindelijk afronden van deze studie is dan ook een vreugdevol gebeuren.
Hiervoor ben ik veel dank verschuldigd aan allen, die - in welke vorm ook - een bij-
drage hebben geleverd.
Teveel mensen uit mijn buiten - en binnenwereld zijn het om allen hier met naam
en toenaam te noemen. De hartelijke wijze echter, waarop zij hun waardevolle bij-
dragen hebben geleverd, houd ik graag in mijn herinnering.

Mijn promotoren, prof.dr. J.M.L.M. Soeters en prof.dr. A. de Ruijter wil ik danken
voor het feit, dat zij mij in staat hebben gesteld door hun enthousiasmerende bege-
leiding op dit proefschrift te promoveren. Hierbij niet te vergeten dr. Vivian Soeters
en dr Selma van Londen voor hun inspirerende en zorgvuldig ondersteunende acti-
viteiten.

Last but not least dank aan mijn partner in goede en slechte tijden: Evert.

Hopelijk biedt het boek veel leesplezier en dierbare herinneringen.

Sophia Kruyswijk-van Thiel

november 2003
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HOOFDSTUK 1

inleiding

"Un libro de cienca tiene que ser de cienca, pero tambien tiene que ser un libro"

(Ortega y Gasset)

"Ergens bij Klender en Warogngdjengkol nog in de beginperiode van ontreddering
en snipers. De weg gen slordige verzameling van kuilen en gaten onder een centi-

metersdikke laag modder. Langs de weg huisjes met kogelgaten, een stationnege
met zandzakken en geschonden door een jurieus vuurgevecht, gen ajgebrande pas-
san Tuinen vol onkruid en kapot geslagen huisraad. Militaire posten achter prikkel-
draad, haastig opgeworpen stellingen. De regen ruist somber over de miserabele

wereld. Over de weg gen masterjeep, kantelend en zwaaiend over de kuilen, dikke

modderlagen spuiten weg onder de banden. Een meisie achter het stuur, een slonzigejas
over de schouders. De wagen zwaait het e'fop· -'Ha, diejongens' - 'Ha, die Loesie' -
De soldaten komen van de veldbedden en gaan rond de tajel bij haar zitten.
En dan ontstaan de gesprekken met oneindig gekanker, gelach en sterke verhalen.
De regen valt over de kapotte ontredderde wereld; alles is triest en oneindig doelloos.

Maar over de weg gaat een mastejeep, glibbert weg naar de bermen, van post naar post.
Overal waar soldaten zijn stapt Ben nat geregend meisie uit met een hartelijke arm-
zwaai en gaat bij hen zitten en praat honderduit; over bij hen thuis, hun vrouwen, hun
ouders en kinderen. En zij laat overal in de ontreddering en sombere verlatenheid iets
achter, dat geurt naar een vliugle parfi,m"
"Zij werd op java geboren en groeide op tussen de eindeloze rietvelden van een

plantage.  In de crisigaren vertrok het gezin naar Indo-China,  maar na enkele jaren
hitte en efinattend gezwoeg werd de vader afgekeurd voor de tropen. De overgang
naar ;let koude, mistige Nederland zou te groot zijn en van het spaargeld ging het

gezin eerst acclimatiseren in Frankrijk. De oorlog overviel hen in een huisie in de

Bergerac; uitw(iken naar Nederiand was niet meer mogelijk, noch de vlucht over de
Spaanse grens. Toen Franknijk bezet werd, schaarde het meisle zich in de r(len van
de vogelvrijverklaarde partisanen, het ondergrondse leger van de Maquis. Jaren later

kwam de bevrijding; de vader lag op een kruispunt van wegen achter een brenmi-
trailleur en zij deed koeriersdiensten. Enkele maanden na de bevrijding moesten de

vrouwen hit leger van de Maquis verlaten; het meisje meldde zich bij het Rode
Kruis. Na enige tijd merkte zij, dat sommige elementen gebruik maakten van het
embleem om contrabande te smokkelen; zij nam ontslag en meldde zich bij het
Amerikaanse consulaat. Zij leirde motorrijden en trok als ordonnance van het corps
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0664 met de Amerikaanse legers Duitsland binnen. Duitsland capituleerde en hit
meisje reisde terug naar Parijs. waar gen Nederlands bureau jonge mannen en vrou-
wen vroeg om de strijd in de Pacijic te helpen uitpechten. Zij meldde zich en werd
op transport gezet naar Nederland; na enkele maanden stak zij met het eerste con-
tingent over naar Engeland om een doorvoerkamp voor Nederlandse oorlogsvrijwilli-
gers in orde te brengen. Door mist en regen reed zij trucks van Londen naar Malvern-
Wells. Toen ging zij naar Australit aan boord van het ms. Curagao, waar zij als          1
assistent-machiniste in de machinekamer stond. Het schip reisde via Amerika.
In het Panamakanaal kwam het bericht van Japans capitulatie; de machinisten en
stokers veegden hun smerige handen af aan een dot poetskatoen in staken hun
knuisten uit: - Gefeliciteerd Bolletje -. Enkele maanden adempauze in Australie,
toen op transport naar Java, waar ze midden in de ergste schietperiode vogt aan wai
zette. Dit is geen roman; dit is de chau use-monteuse 'Bolletie'. twintigiarige
sergeant tweede klas van het VK-KNIL, die slechts din hartewens h<4: - na dit alles
ga ik trouwen.-„1

Deze studie gaat over een groep jonge vrouwen die in militair verband dienst heb-
ben gedaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indie. Zij maakten
deel uit van het vrouwenkorps, later te noemen VK-KNIL. Dit was een officieel
onderdeel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het werd door luitenant-
gouverneur-generaal dr Van Mook met Staatsbesluit no. 1 in Australie op 5 maart
I 944 opgericht. Hiermee was het VK-KNIL het eerste Nederlandse militaire
Vrouwenkorps.
Als een gevolg van de Soevereiniteitsoverdracht werd op 26 juli I950 het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger ontbonden. Dit betekende eveneens dat het VK-KNIL op
die datum werd opgeheven.

I0I9 jonge vrouwen hebben gedurende een periode varierend van zes maanden tot
drie jaar, in militair verband geleefd, gewerkt en lief en leed gedeeld. Zij deden dit in
een niet-westerse omgeving, ver van huis.
OP 5 maart I949 werd het eerste lustrum van het VK-KNIL gevierd in Batavia, het
huidige Jakarta. De toenmalige legercommandant in Nederlands-Indie, luitenant-           generaal S.H. Spoon gaf een dagorder uit om het Vrouwenkorps te feliciteren.
Hierin zei hij onder meer:

I uit:"SOLDAAT OVERZEE". Dit boek, uitgegeven bij H.L. Smit & Zoon te Hengelo in I947· is               '
een reportage van het leven en werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het
Koninklijk Nedrlands-Indisch Leger in de periode die ligt tussen Nederlands-Oost-Indie en
Indonesie samengesteld door drie hunner, "die naamloos wensen te bliiven als de wapenbroe-
ders, die met hun daden dit werk schreven in zweet, stofen modder en aan wie dit boek is opge-
dragen in kameraadschap"
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Het jubilerende Vrouwenkorps kan ondanks haar nog slechts korte bestaan reeds
bogen op een meer dan uitnemende staat van dienst. Zowel ti idens de achter ons lig-
gende oorlog als onmiddellijk daarna. toen het tezamen met de eerste militairen op
Java voet aan wal zette, is het korps onder uiterst moeiliike en gevaarvolle omstan-
digheden de legerleiding tot een grote steun geweest en ook thans nog vervult het
korps op tal van plaatsen in ons leger haar taak op voorbeeldige wijze. lk prijs mi j
gelukkig het Vrouwenkorps, sieraad van het KNIL, onder mijn bevelen te hebben en
ik spreek de hoop uit dat het leger nog tot in lengte van dagen in zijn gelederen mag

"

rekenen op de steun en de medewerking van de Nederlandse vrouw.

Deze gedenkwaardige woorden over het VK-KNIL zijn ruim vijftig jaar later een rea-
liteit geworden, nu de vrouw in de krijgsmacht een feit is.

Zelf heb ik deel uitgemaakt van het VK-KNIL gedurende de jaren I948 tot 1950·  Ik
was werkzaam bij de Inlichtingendienst (NEFIS) te Padang (Midden-Sumatra). Ik heb
het dagelijks leven met mijn collega's in het toenmalige Nederlands-Indie gedeeld.
Na mijn terugkeer in Nederland na de Souvereiniteitsoverdracht is de band met de
collega's van het VK-KNIL gebleven. Deze contacten met mijn ex-collega's zijn mede
de inspiratiebron geweest voor dit onderzoek.
Het idee voor dit onderzoek is ontstaan tiidens een reunie in I994, die door mij en
drie ex-VK-sters werd georganiseerd. Dit ging als volgt. Na het eerste lustrum in
I949 in het voormalig Nederlands-Indie werd de tweede lustrumreunie in
Amersfoort gehouden in I969. Het dekoloniserende Indie had zijn KNIL-vrouwen
(en niet alleen hen) in I950 successievelijk teruggestuurd naar het moederland, waar
iedereen zijn plaats in de Nederlandse samenleving weer probeerde in te nemen.
Maar de herinnering aan het verblij f in de Oost bleef en reunies van Indische mili-
tairen werden een  'must'.  Zo ook voor het VK-KNIL. De reunie in I969 in
Amersfoort van het VK-KNIL had een totale opkomst van ongeveer 450 vrouwen.
Daarna werd het stil rondom het korps. De VK-ster die de reunie in 1969 had geor

ganiseerd, wilde absoluut geen reunies meer voor het VK-KNIL organiseren, omdat
het haar enorm veel energie had gekost. Zij hield wel de namenlijsten in haar bezit.
Na veel overredingskracht kreeg ik deze lijsten van haar, zodat ik tezamen met drie
collega's van het voormalige VK-KNIL, het initiatiefkon nemen orn twintig jaar later

opnieuw een relanie te organiseren. Deze reunie vond plaats in Arnhem op het land-
goed Bronbeek, waar onder meer oud-KNIL militairen uit het voormalig Nederlands-
Indie ziin gehuisvest. Deze reunies werden in I992 en I994 herhaald en vol
enthousiasme bezocht. Dit verschijnsel treft men overal aan bij reunies van oud-
militairen. De militaire dienstplicht, vervuld in oorlogstijd, blijkt van grote beteke-
nis te zijn zowel voor mannen als voor vrouwen. Momenteel wordt voor het VK-
KNI L elk jaar in maart een reunie georganiseerd.
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Het verschil met 'burger'-reunies is opmerkelijk: het gaat er bij militaire retanies niet
om of je al die jaren ongeschonden bent doorgekomen en iets bereikt hebt in je
leven, het gaat om gedeelde herinneringen aan oorlogssituaties die je hebt overleefd.
Er is in oorlogstijd -al dan niet vrijwillig- dienstplicht vervuld en jaren later herinner
je je allerlei situaties waarin je hebt verkeerd onder niet altijd gemakkelijke omstan-
digheden. Deze uitwisseling van herinneringen aan gebeurtenissen die onder vaak
bizarre condities plaatsvonden en hoe iedereen daar mee omging, is de kern van de
militaire reunie. En, het feit dat je het kunt navertellen.

Het VK-KNIL omvat een groep vrouwen, die in de leeftijd van twaalf tot negentien
jaar de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Zij woonden toen in Nederland,  in
het voormalig Nederlands-Indie of elders in de wereld. Gesteld kan worden, dat hun
besluit om in militaire dienst te treden voor uitzending naar Indie voor die tijd
gewaagd was voor een vrouw Voor het merendeel van de in Nederland geboren vrou-
wen, moet het een grote stap geweest zijn naar het verre Indie, naar een niet-wester-
se cultuur te gaan. Naar een land dat bovendien nog bezet was door de lapanners.
Voor degenen die geboren waren in India uit Nederlandse ouders of Indische ouders
of gemengde ouders (meestal moeder Indisch, vader Nederlands) is wellicht heim-
wee de grootste drijfveer geweest om dienst te nemen. Andere redenen om dienst te
nemen waren nog geinterneerde familieleden in de Japanse kampen, en/ofhet vol-
gen van een geliefde, die als dienstplichtig militair naar Indie was gegaan. Ook zin
in reizen en avontuur en de behoefte aan activiteit na het passief doorkomen van de
Tweede Wereldoorlog hebben waarschijnlijk bijgedragen aan het besluit in dienst te
treden.2
De vrouwen van het eerste uur, vrouwen van Nederlandse en/of Nederlands-
Indische afl<omst, meestal uit welgestelde koloniale kringen, troffen een nog door de
Japanners bezet land, met duizenden gevangenen in Japanse kampen.

De vrouwen echter die na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog vanuit
Nederland dienst namen in het VK-KNIL en naar Nederlands-Indie vertrokken, trof-
fen weliswaar een land aan dat bevrijd was van de Japanse bezetting, maar dat nu
verwikkeld was in een nieuw conflict tussen Nederland en de Republikeinen. De situ-
atie in het land was chaotisch, onrustig en gevaarlijk, zowel voor de Indonesische bevol-
king, de Nederlandse burgerbevolking als voor de Nederlandse militairen. Deze laat-

2    Uit mi in onderzoek bliikt dat 47% van de vrouwen in dit korps op enigerlei wi ize een relatie met
Nederlands-Indie had.  Zii ziin geboren uit 1ndische ouders of uit gemengde ouders (Indische
moeder en Nederlandse vader of v.v.) in Nederlands-Indit en/of Nederland. Vele ex-VK-sters
hebben hun ieugd in 1ndie doorgebracht. Een aantal woonde bij het uitbreken van WO II in
Indie en kon vluchten naar Amerika, Engeland, Australie of naar elders, vanwaar een beroep op
hen werd gedaan.
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sten waren ingezet waren om de situatie onder contr6le te brengen, de lapanse kam-

pen te helpen ontruimen, wegen te herstellen en vele andere zaken die in een land
noodzakelijk zijn om het dagelijkse leven weer op gang te brengen. Het onmetelijke
koloniale land van Nederland moest worden geholpen, was de algemene opinie.

In mijn onderzoek stel ik drie onderwerpen aan de orde.
Ten eerste concentreer ik mij op de ontstaansgeschiedenis van het VK-KNIL in de
context van zowel de maatschappelijke positie van vrouwen, met name in relatie tot
de krijgsmacht, als de situatie in Nederlands-Indie  in de tweede helft van de jaren

veertig van de twintigste eeuw.
Vervolgens geef ik een schets van het leven van alledag van deze vrouwen ten tijde
van hun dienstverband.
Als laatste probeer ik inzicht te krijgen in achtergronden en motieven van de vrou-
wen die zich hebben aangemeld bij het Vrouwenkorps. Hierbij wil ik nagaan of hun
dienstneming in het VK-KNIL een key-event was en daarmee heeft bijgedragen aan
een bepaalde identiteit.

Voor mijzelf betekende mijn diensttijd in het VK-KNIL een belangrilke periode in
mijn leven in verscheidene opzichten. Ten eerste hield mijn diensttijd een losmaken
uit het ouderlijk gezin in. Ten tweede betekende deze keuze voor een nieuwe werk-

kring in de krijgsmacht - ook al was deze in kort dienstverband -  ook een kennis-

making met een voor mij volkomen vreemde cultuur. Op school had ik enige kennis

verkregen over dat verre land, Nederlands-Indie, waar wij Nederlanders bezit van
hadden genomen en de zorg voor droegen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt,
mede door verhalen van familieleden die in Nederlands- India hadden gewerkt v66r
de Tweede Wereldoorlog. Ten derde volgde ik mijn weg naar zelfstandigheid door te
kiezen voor eenzelfde soort werk als mijn verloofde had door zijn militaire dienst-
plicht. Na vijftig  jaar  denk ik  dat de beslissing voor dienstneming  in het VK-KNIL
betekende dat ik de kans benutte iets van de wereld te zien (na vijf jaar in door de
Duitsers bezet Nederland te hebben doorgebracht in een huis met vijf Joodse onder-

duikers) en het volgen van de geliefde. Destijds was ik mij hiervan weinig bewust.
Mijn beslissing voor dienstneming zal meer intuitief zijn genomen dan rationeel.
Zeker is het een key-event geweest in mijn leven.

In I994, toen ik dit onderzoek naar het VK-KNIL startte, werd in Nederland het vijf-
tigjarig bestaan van de vrouw in de krijgsmacht gevierd. Ter gelegenheid van dit feit
verscheen er een boekje met de geschiedenis van de vrouw in de kriigsmacht van
1944-I945· Opmerkelijk is dat het VK-KNIL hierin ontbreekt. Wel wordt de opbouw
van  het  VH K (Vrouwen Hulp Korps) beschreven. Wellicht was het VK-KNIL  onbe-
kend, daar het geen onderdeel van de Koninklijke Landmacht uitmaakte. Er is geen
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vermelding van de oprichting van het VK-KNIL door luitenant-gouverneur-generaal
Van Mook te Melbourne in Australie. Wel wordt gememoreerd, dat "buiten-Groot
Brittannie een wervingscampagne werd georganiseerd". Voorts dat "vanwege het
Nederlands Consulaat te New York en het Queen Wilhelmina Fund in de zomer van
I943 reeds een beroep op de Nederlandse vrouwen in de USA tot vrijwillige dienst-
neming werd gedaan" Verder wordt vermeld, dat op een vergadering in oktober I943
de zaak doodliep. Het contact met Londen vanuit de USA was moeilijk in die dagen.
De oplossing werd gevonden door het zenden van een afgevaardigde naar Amerika.
Dan gaat het verhaal verder: "In april I-944 werd mevrouw Knapper, lid van het VHK,
naar Amerika gezonden voor de rekrutering van de Nederlandse vrouwen aldaar en
vanuit Suriname en Cura ao. Zij trok een 40-tal vrouwen aan, te weten 20 uit de
USA, Io uit Suriname en IO uit Curagao" (Staf,  I994: 6) Merkwaardig is dat ner-
gens vermeld staat dat deze vrouwen werden gerekruteerd voor het VK-KNIL en niet
voor het VH K; zij hadden dus niets met de opbouw van het VHK te maken.

Door het in  in een adem noemen van de oprichting van het VH K en het VK-KNIL,
wordt de geschiedschrijving onduidelijk. Van Veldhoven (I963: 8) heeft het in zijn
onderzoek 'Attitudes van meis jes in militaire vrouwenafdelingen'  over het VHK
KNIL. De vraag is of de ontstaansgeschiedenis van het VK-KNIL, hoewel naar het
voorbeeld van de Britse en Amerikaanse vrouwenkorpsen opgericht en gestructu-
reerd, niet op heel andere sociaal- historische feiten is gebaseerd. Mijn studie is der-

halve mede op deze ontstaansgeschiedenis gericht.
Kippers ( 985) geeft wel een overzicht van de bestuurlijke en militaire aangelegen-
heden betreffende Nederlands-Indie v66r de bevrijding alsmede van de personen die
betrokken waren bij de oprichting van het VK-KNIL. In haar overzicht over de ont-
wikkeling van de militaire vrouwenkorpsen brengt Kippers (zoals Veldhoven dat ook
deed in I963) echter het ontstaan van het VHK en het VK-KNIL onder een noemen
Zij stelt daarbij (I985: 24) dat het VHK, in tegenstelling tot het VK-KNIL, het eerste
officiele militaire vrouwenkorps was. Dit is dus niet in overeenstemming met de fei-
telijke geschiedenis.

Hoewel de politieke context in Nederlands-Indie indirect van groot belang was heeft
de politiek in de periode van I944 -I950 geen directe rol gespeeld in de geschiede-
nis van het Vrouwenkorps tot zijn opheffing; in elk geval niet in de beleving van de
leden van het Vrouwenkorps. Als militaire organisatie en onderdeel van het voorma-
lig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger stond het korps volledig ten dienste van het
militair gezag. De politiek had uiteraard invloed op het militair gezag maar het was
niet zo zeer een onderwerp van gesprek. In het VK-KNIL kwamen politieke situ-
aties nimmer ter sprake, zij waren geen onderwerp van discussie. De VK-sters
hielden zich bezig met hun werk, voerden de onder militair gezag opgedragen
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taken uit en daarmede hield het op. De tijdgeest, zeker in bepaalde (sub)culturen
zoals het leger vroeg niet om individu-gerichte zelfreflecties over het eigen han-
delen. Het ging eerder om zogenaamde 'collectief-gerichte expliciete codes' die te
maken hebben met taken en plichten, en de regels daaromtrent.

Alvorens mij te richten op het VK-KNIL exploreer ik in hoofdstuk 2 de discussie
die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan en nog gaande is over vrouwenarbeid
tijdens de beide Wereldoorlogen ten behoeve van de oorlogsindustrie en in de
krijgsmachten. Hieruit blijkt, dat om politieke, economische en religieuze rede-
nen op deze vrouwenarbeid negatieve druk is uitgeoefend. Dit heeft er toe geleid
dat vrouwen direct na de beide Wereldoorlogen weer terugkeerden in oude patro-
nen. Echter, de lont was gelegd en het vuur werd brandend gehouden. Zeker de
Tweede Wereldoorlog markeerde een ommekeer, niet een eind of een begin van
de internationale vrouwenorganisaties. Verder schets ik de omstandigheden
waaronder het VK-KNIL dienst heeft gedaan in de periode I943-I 950 in
Nederlands-Indie. Deze periode is gekleurd door het einde van de Japanse bezet-
ting, het uitbreken van de Indonesische revolutie, de Nederlandse politionele
acties en de souvereiniteitsoverdracht op 27 december I949.

In hoofdstuk 3 behandel ik het ontstaan van militaire vrouwenkorpsen, ingedeeld
naar drie fasen (Van Veldhoven, I963:  4 e.v.). Eerst geef ik een korte schets van
de voorgeschiedenis. Hierna beschrijf ik de ontwikkeling van de militaire vrou-
wenkorpsen en de daaropvolgende integratie van de vrouw in de krijgsmacht in
Nederland, Amerika, Engeland en Duitsland. Dat ik mij beperk tot deze landen
heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid van bronnen. De ontstaansge-
schiedenis van militaire korpsen in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland
heeft een vrij grote, directe of indirecte, invloed uitgeoefend op de Nederlandse
situatie. Dit hoofdstuk levert achtergrondinformatie om het onderwerp van deze
studie - het Vrouwenkorps van het voormalig Nederlands-Indisch Leger - te plaat-
sen in de context van het ontstaan van de militaire vrouwenkorpsen.

In hoofdstuk 4 beschrijf ik de geschiedenis van het VK-KNIL en de opheffing van
het Korps na de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie op 27 december I949·
Hiervoor zijn enkele wetenschappelijke studies beschikbaar. Naast wetenschap-
pelijke studies heb ik gebruik kunnen maken van materiaal dat mij werd aange-
reikt door de Dienst Militaire Archieven te Den Haag3. Door medewerking van
het hoofd van de KNIL-archieven te Zoetermeer kreeg ik inzage in dossiers van
ex-VK-KNIL-sters, die in Nederlands-Indie samengesteld zijn. De dossiers bevatten

voornamelijk betalingsboekjes, beoordelingsstaten en enige persoonlijke briefwisse-
lingen.
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3    In Nederland zijn voor dit onderzoek enkele relevante wetenschappelijke publicaties over vrou-
wen in de kriigsmacht beschikbaar: het psychologisch onderzoek van G.M. van Veldhoven naar
de attitudes van meisies in militaire vrouwenafdelingen (1963)· de studie van historica Kippers
(I985) over het VK-KNIL, het historisch onderzoek van Anita M.C. van Dissel en Jaap R Bruyn
(I994 en de dissertatie van Nico Guns (I985) over attitudes tegen en opinies over het dienst
doen met vrouwen op zee in de Koninklijke Nederlandse Marine. Deze vierde longitudinale stu-
die omvat een proefproject om vrouwen te integreren in de bemanning van Hare Maiesteits
Oorlogskruiser 'Zuiderkruis'. waarvoor de gegevens werden verkregen van haar bemanning als-
mede van de bemanning van 'Poolster' en 'Bloys van Treslong' . Andere publicaties zijn
'Vrouwen onder de wapenen' (A.Biermans.I983)· en  'Kwaliteit of quantiteit' (M.Fidder.I996),
Fidder (hoofdstuk 2, alinea 2,6) spreekt over het eigen doodvonnis van het VK-KNIL door niet
toe te treden tot het Vrouwen Hulp Korps. Hiermede gaat Fidder voorbij aan de geschiedenis
van het VK-KNIL als onderdeel van het KNIL. Met de ontbinding van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger werd tevens het VK-KNIL opgeheven. Teruggekeerd in Nederland
konden ex-VK-KNIL-sters dienst nemen bij het VHK, LUVA en later MILVA. In dit onderzoek
vermelden drie ex- VK-KNILsters, dat zii na terugkeer in Nederland weer ziin toegetreden tot de
Nederlandse krijgsmacht. Een ex-VK- KNILster (G. Bruyn I994) vermeldt dit als een min of
meer negatieve keuze omdat zii in de burgermaatschappij geen aansluiting vond.
In I974 werd een rapport geschreven door een Commissie Rechtspositie van de Vrouwelijke
Militair over de globale ontwikkeling van de rechtspositie van de vrouweliike militair {dat niet
relevant is voor dit onderzoek). Het VK-KNIL had als officieel onderdeel van het KNIL een mili·
taire rechtspositie overeenkomstig elke andere KNIL-militair. Teruggekeerd in Nederland en
natuurlilk tijdens haar diensttiid in Indie  kon elke VK-ster hierop een beroep doen in voorko-
mend geval. In I985 verschijnt van de Emancipatieraad een rapport met kanttekeningen bij het
advies 'De vrouw en de krijgsmacht' van de Maatschappeliike Raad voor de Krijgsmacht. dat in
I984· is verschenen als rapport. In het onderzoek van Theunisse (1999: 3 e.v.) ziin noties uit
deze rapporten meegenornen. Haar publicatie beschrijft de opmars van de vrouw in de
Koninklilke Marine en haar problematiek. Een groot deel van deze problematiek zal mogelijk
tevens gelden voor de combattante vrouwelijke militairen bij de Koninklijke Landmacht.
Volgens Theunisse is de krilgsmacht bij uitstek een organisatie waar de verhoudingen tussen
manneliike en vrouweliike werknemers op ziin zachtst gezegd 'wat scheefliggen'; krijgsmachts-
breed - dat wil zeggen bii Landmacht. Luchtmacht. Marechaussee en Marine tezamen - was in
I997 volgens toenmaIige staatssecretaris van Defensie Gmelich Meiiling 6.7 % van de werkne-
mers in militaire dienst van het vrouwelijk geslacht. Het betreft hier een totaalcijfer en er is niet
gespecificeerd in welke rangen deze vrouwelijke miIitairen zich bevinden.
Factoren die de integratie van vrouwelijke militairen bij de Koninklijke Marine in de weg staan
zijn de ontoegankeliikheid van sommige korpsen voor vrouwen, de cultuur van de organisatie,
fysieke beperkingen van vrouwen en knelpunten in de sociaal-psychologische sfeer, zoals bij-
voorbeeld vereenzaming, ongewenste intimiteiten en beschermgedrag van de mannelijke colle-
ga's. Factoren die daarentegen de integratie stimu Ieren zijn het bestaan van een co6rdinator
voor de integratie van vrouwenarbeid annex vertrouwensvrouw, een coardinatiegroep voor de
uitvoering van het integratiebeleid, en het voorhanden zijn van integratiestimulerende regelin-
gen en faciliteiten.
Nodigt het vorenstaande weliswaar uit tot een meer gedetailleerde analyse, in dit onderzoek
wordt op deze factoren inzake de eigentiidse problematiek voor wat betreft de integratie van
vrouweliike militairen niet nader ingegaan. Wel zal worden gekeken naar het Vrouwen Korps
KNIL en eventuele factoren, die bii dit korps afwiiken van de factoren die thans tot uiting komen
bij de huidige integratie van vrouwelijke militairen.
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Ook het op 30 december I946 opgerichte Centraal Selectie Orgaan in Den Haag,
waarin alle vrouwenorganisaties uit politieke en religieuze kringen zitting hadden,
waarvan de oprichting is geluxeerd door roddelberichten uit Indie, krijgt in dit
hoofdstuk aandacht. Ten tijde van het bestaan van het VK-KNIL, tijdens de Tweede
Wereldoorlog en daarna, toen juist de animo voor de vrouwenkorpsen zeer groot was
en velen werden uitgezonden naar het voormalige Nederlands-Indie zijn de korpsen
voorwerp geweest van ongecontroleerde geruchten die het morele peil in een kwaad

daglicht stelden. Dat het verblijf in het Verre Oosten onder abnormale omstandighe-
den (ander klimaat, vreemde cultuur en in oorlogstijd) in bepaalde gevallen tot
deraillerende reacties heeft geleid, hoeft niet te verwonderen. Anderzijds is uit medi-
sche statistieken gebleken dat voor overdreven ongerustheid omtrent het zedelijk
gedrag van de toenmalige leden van de vrouwenkorpsen (en in dit onderzoek speci-

aal kijkend naar het VK-KNIL) geen redenen aanwezig waren. De geruchten deden
echter in brede kring in Nederland veel stof opwaaien (Kippers, I985:IO2). Onder de
last van deze geruchten ontstond het CSO (Centraal Selectie Orgaan) als specifiek
Nederlands Instituut. De taak van het CSO was om vrouwen en meisies die in het
Rode Kruis, in het Vrouwen Hulpkorps 6f het VK-KNIL dienst wilden nemen, te
screenen. Het CSO nam een belangrijke plaats in bij de uitzending van meis jes en
vrouwen naar Indie. De rol van dit orgaan bij de rekrutering van vrouwelijke militai-
ren krijgt in deze studie aandacht vanwege zijn opvattingen over de beeldvorming
van vrouwen bij de selectie van vrouwen voor de krijgsmacht.

Gaat het in de hoofdstukken 2,3 en 4 om het grote verhaal, om de maatschappe-

lijke, institutionele en organisatorische context van ontstaan en ontwikkeling van het
VK-KNIL, in hoofdstuk 5 draait het om de kleine verhalen. De alledaagse leefwereld
van de leden van het Vrouwenkorps, hun persoonlijke ervaringen, verwachtingen en
opvattingen. De gegevens hiervoor zijn verkregen door raadpleging van geschriften
in het Legermuseum te Delft, het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging
te Amsterdam en bij de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie, gehuisvest

bij het K.I.IL.V. te Leiden. De Stichting heeft zo'n duizend interviews afgenomen bij
mensen, waaronder ex-KNILsters, die tussen I940 en I962 in Nederlands-Indie
en/of Nieuw Guinea hebben verbleven4.

Voorts heb ik een aantal interviews gehouden met ex-VK-sters, waaronder twee ex-
commandanten. De interviews bevatten gegevens van VK-sters uit diverse periodes

van dienstneming. In dit kader ben ik ook bij mijzelf te rade gegaan. Vanuit een par-

4  Het betreft een interviewproject gericht op ooggetuigen van het einde van de Nederlandse aan-
wezigheid in Indonesia. Het streven was er op gericht zo'n Iooo mensen te interviewen die
kunnen verhalen ..hoe het toen was". De geinterviewden kwamen uit alle lagen en geledingen
van de bevolking. De interviews werden digitaal vastgelegd en toegankelijk gemaakt.
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ticiperend-observatorperspectief reflecteer ik op eigen ervaringen. Ik realiseer mij
dat met name bij deze interviews methodologische problemen om de hoek komen
kijken. Hoe betrouwbaar en valide zijn uitspraken van direct betrokkenen over hun
verleden;
Volgens Sutherland (I998) dwingt 'oral history' je te luisteren naar andermans pri-
oriteiten en zegt het soms meer dan de 'gewone' bronnen. 'Oral history' geeft histo-
rici de mogelijkheid documenten te scheppen die voorheen niet bestonden en op die
manier een verborgen geschiedenis bloot te leggen. Wanneer iemand terugblikt op
zijn leven diept hij of zij daaruit veelbetekenende fragmenten op. Deze zijn gekleurd
door emoties en vastgelegd in het episodisch geheugen: het op waarnemingen geba-
seerde geheugen voor gebeurtenissen (Atkinson and Shiffrin, I968; Tulving, I972)
Dit episodisch geheugen verschilt weliswaar van het autobiografisch, maar is er wel
mee verbonden. Het autobiografisch geheugen ontwikkelt zich via de taal in een
sociale context. Dit type geheugen is een herschreven versie van de realiteit die men
ontwikkelt in zijn of haar verdere leven. Die versie blijft men het leven lang voort-
durend herschrijven en verbeteren. Dit later ontwikkelen van het verbale verhaal is
mogelijk, doordat geput wordt uit het episodisch geheugen, waarin de onmiddellijke
ervaring van hetgeen men heeft meegemaakt is vastgelegd (Dennettt, I99I: 35 e.v.)
Het episodisch geheugen is opgebouwd uit veelbetekenende fragmenten, 'nuclear
episodes', die de subjectieve herinneringen aan speciale gebeurtenissen, in de con-
text van een bepaalde tijd en plaats vertegenwoordigen (McAdams, I993)· Deze frag-
menten hebben een speciale plaats in het zelfbeeld verworven en vormen tezamen
de persoonlijke mythe van het levensverhaal. Deze fragmenten kunnen hoogtepun-
ten, dieptepunten en keerpunten in het narratieve zelf van het verleden betekend
hebben, doch hoeven hiertoe niet gelimiteerd te zijn.
'Nuclear episodes' kunnen ook persoonlijke veranderingen oftransformatie symbo-
liseren en een nieuw begrip over het zelfbeeld van een persoon veroorzaken.
'Nuclear episodes' (piekervaringen) zijn gerelateerd aan 'key-events'. Een 'key-event'
is een betekenisvolle periode in iemands verleden in een speciaal tijdsbestek en
plaats. Als dit 'key-event' heeft plaatsgevonden in de leeftijd van twintig tot vijfen-
twintig jaar is het belangrijk geweest voor de vorming van zijn of haar identiteit
(McAdams, I993: 257-259)
Echter, het terugblikken op een eerdere levensfase brengt zowel verheldering als ver-
tekening met zich mee. Verhelderend kan het zijn, omdat achteraf de vanzelfspre-
kendheden die destijds golden, zichtbaar kunnen worden. Vanuit de persoon die
men nu is, kan men reflecteren op, en soms afstand nemen van ervaringen uit het
verleden. De afstand tot het verleden kan er echter ook toe leiden dat bepaalde her-
inneringen niet meer geactiveerd kunnen worden of in een taboesfeer terecht zijn
gekomen of juist sterk worden uitvergroot.
Herinneringen werken selectief en het gevaar van idealisering en verkettering van
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zeker niet als het gaat om een terugblik op economische crisisperiodes, oorlogen,
rampen of andere ingrijpende gebeurtenissen, waarbij de verhoudingen op lokaal,
nationaal en soms internationaal niveau gepolariseerd raken (Leijdesdorff, 1987).
Men moet bovendien niet vergeten dat men lang niet altijd eigen motieven kent of
weet te doorgronden. Men moet beseffen dat de herinneringen vanuit hedendaagse

I kennis en positionering worden geinterpreteerd. Er is sprake van rationalisering en
herwaardering van eigen ingrijpen en motieven. Indrukken worden gesystemati-
seerd: losse flarden herinnering worden tot een fraai patroon geweven waarin alles
op zijn plaats valt. De combinatie van introspectie en retrospectie leidt automatisch
tot het achteraf aanbrengen van een interne (ontwikkelings)logica. Er wordt een
script of (levens)plan geconstrueerd. Verleden wordt hierdoor geherinterpreteerd en
aan huidige inzichten en omstandigheden aangepast. Het grotendeels onbewuste,
autonome karakter hiervan blijkt onder meer als men schriftelijke verslagen of noti-
ties doorleest. Zelfs dagboekteksten blijken meermalen vreemd, ontoegankelijk. Ze
zijn een greep uit een veelheid van acties. Ze roepen weinig beelden op. Deze zijn
ten dele vaag, ambivalent, contradictoir, daar de context niet meer precies gekend
wordt. Men weet vaak nog wel naar welke gebeurtenissen ze verwijzen, maar niet
goed meer wat die op dat moment betekenden. Men weet tenslotte dat de construc-
ties van het verleden op ondoorzichtige, maar daarom niet minder indringende
wijze worden beinvloed door de 'definities van de werkelijkheid' van anderen.
Individuele herinneringen zijn immers ingebed in een collectieve herinnering aan
het verleden, dus door hoe men denkt dat het vroeger was.
Fysiek, psychisch en sociaal isolement bestaat niet. Men is verankerd in, en daarmee
onderworpen aan de werking van, een immens web van interdependenties, beteke-
nissen en interacties. Dit web wordt gesponnen, onderhouden en veranderd  door
steeds wisselende constellaties van personen en instanties waar men in de loop van
zijn of haar leven mee in aanraking komt. Met andere woorden, de tandemwerking
van introspectie en retrospectie representeert nooit het werkelijke verleden, maar
altijd het hedendaagse product van jarenlange constructie.
Om het gevaar van subjectivisme te minimaliseren zijn de gegevens uit de 'reflexie-
ve interviews' gecombineerd met en getoetst aan andere bronnen: wetenschappelijke
analyses, officiele geschiedkundige documenten en enqu6tedata.
De enqu6te heb ik in I994 samengesteld en tijdens een reunie in maart I994 aan
de bezoeksters uitgereikt met een begeleidend schrijven. Deze reunie werd bezocht
door I44 VK-sters, van wie de gemiddelde leeftijd boven de zeventig jaar lag. Ruim
47% heeft de enquate ingevuld teruggestuurd. Het blijft onduidelijk wat de mate
van generaliseerbaarheid van de antwoorden is. Daar deze enquete ruim vijftig jaar
na de oprichting van het VK-KNIL is afgenomen, mag men redelijkerwijs aannemen
dat een substantieel deel van de leden van het totale korps niet meer in leven is. In
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I969 waren er nog zo'n 500 (via oude adressenlijsten) te traceren. Hiervan waren er
ca. 450 aanwezig op de eerste rei. nie in I969. In I989 werden alle VK-sters van dit
I969-adressenbestand opnieuw aangeschreven. Hierop hebben er meer dan 200
gereageerd. In I 994 bedroeg de aanmelding I44 VK-sters waaronder ook .nieuwe
teruggevonden korpsleden. In het licht van het feit dat het VK-KNIL op haar hoogte-
punt in Nederlands-Indie 5I9 leden heeft geteld (op een totaal van IOI9 vrouwen) ga
ik uit van de veronderstelling dat de via de enqu6te verkregen data een redelijk repre-
sentatief beeld neerzetten van het korps. Deze veronderstelling is mede gebaseerd
op de samenstelling van de deelnemerslijsten van de na I989 gehouden reunies. De
reunisten blijken afkomstig te zijn uit alle geledingen van het korps. Wel bestaat de

mogelijkheid dat de meer geinteresseerden de moeite genomen hebben de enqutte
in te vullen. Die mogelijkheid van vertekening moet zeker onder ogen worden

gezien.
De enqu6te bestaat uit een lijst van 38 vragen die in drie categorieen ziin in te delen.

Er zijn de beschrijvende vragen die de (algemene en specifieke) achtergrondgege-
vens leveren, zoals leefti id bij dienstname in het VK-KNIL, plaatsen van detachering,
aard van de werkzaamheden, rang, opleiding en dergelijke. Hiernaast zijn er meer
evaluatieve vragen waarin subjectieve indrukken, ervaringen en meningen centraal
staan, zoals het leven in Nederlands-Indie, het wel of niet angstige situaties meege-
maakt hebben, de omgang met mannelijke militaire collega's, de impact van het
gaan naar Nederlands-Indie op het verdere leven en de redenen van indiensttre-
ding.5 Ook zijn er enkele vragen opgenomen die meer het karakter van een zelfana-

lyse hebben. Het gaat hierbij om de vraag of deze jonge vrouwen - volgens eigen
inzicht - over bepaalde eigenschappen beschikten waardoor zij zich bijzonder aange-
trokken voelden tot de krijgsmacht en in het bijzonder tot het KNIL? De enqu6te
(vragen en uitkomsten) is terug te vinden in billage I en 2.

Het geheel wordt afgesloten met een korte samenvatting.

5     Wat heeft de ionge vrouwen overal ter wereld, afkomstig uit Indie en/of Nederland met familie-
relaties in Indie, gemotiveerd om dienst te nemen in het VK-KNILD Ging het om avontuur
(vroege adolescentie), om   'ons  Indie' te helpen, uit liefde voor de verloofde of echtgenoot die
werd uitgezonden naar Indie, uit verlangen naar het geboorteland en/of een ver vreemd land?
Zouden als inspiratiebronnen hebben kunnen gelden: het einde van de Tweede Wereldoorlog,
het feit dat Nederlands-lndie nog bezet was door de lapanners, dat familie en vrienden nog in
kampen verbleven en/of liefde voor het geboorteland, patriottismeP Was er sprake van ideologi.
sche opvattingen ten aanzien van de geschiedenis van Nederlands-Indie en het KNIL (familie-
leden, vaders e.a. in dienst van het KNIL), Speelde Nederlands-lndie wel of niet als geboorte-
land een rol bij de keuze2
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"The decade I9Io - 20 saw not only an advance in the position of women, unparal-
leled in any similar period, throughout the civilized world; it saw also an entire rever-
sal of the public attitude towards their claim to equal citizenship. Yet this is true only
of the second half of the period....  It was only the outbreak of the World War, which
brought that great and sweeping reform of the position of women which had been
accomplished by I920."

Encyclopaedia Britannica I922

De positie van de vrouw en de krijgsmacht

Welk concept zou Freud bedacht hebben voor de vrouwen die door de eeuwen heen
zich niets hebben aangetrokken van de voor hun tijd voor vrouwen geldende tradi-
ties en leefpatronen met de daarbij behorende beeldvorming? Hoewel in de huidige
tijd vrouwen 'ongestoord' mannenrollen kunnen aannemen, zonder al te veel uit de
toon te vallen, blijft toch de vraag waarom vrouwen zich aangetrokken voelen tot spe-
cifieke mannenberoepen. Inzake de classificatie mannen- en vrouwenberoepen ont-
breken vaststaande inhoudelijke criteria. Daarom kunnen deze slechts op tautologi-
sche wijze worden afgebakend. Een beroep wordt aangemerkt als mannenberoep,
wanneer daarin hoofdzakelijk mannen werkzaam zijn en als vrouwenberoep, wan-
neer daarin hoofdzakelijk vrouwen werkzaam zijn. Onder hoofdzakelijk wordt ver-
staan een percentage van zestig of hoger (Van Mourik en Siegers, I988)
Berichten over de eerste vrouwelijke kraandrijver, de eerste vrouwelijke piloot, de
opheffing van het verbod op nachtarbeid door vrouwen en dergelijke wekken de
indruk dat het binnen niet al te lange tijd gedaan zal zijn met de scherpe scheiding
tussen mannenberoepen en vrouwenberoepen. De cijfers wijzen echter anders uit.
Van grote veranderingen in de beroepssegregatie is geen sprake. En voor zover er
veranderingen zijn, neemt eerder het aandeel van mannen in traditionele vrouwen-
beroepen toe dan andersom. Dit geldt echter niet de krijgsmacht. Hier blijkt sprake

van het tegendeel. De soldaten (nu vrouwelijk en mannelijk) moeten in crisissitua-
ties werken en hun leven riskeren. Zij vormen het meest cruciale onderdeel van de
krijgsmachtI. Met de int:rede van de vrouw in de krijgsmacht, zoals deze integratie
na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen, is een taboe voor vrouwen door-
broken. In sommige landen is deze doorbraak van zeer recente datum. Zo is in Italie
pas in juli I998 een wet aangenomen die vrouwen toestaat tot de krijgsmacht toe te
treden.
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De opname van de vrouw in de krijgsmacht was en is nog steeds geen rimpelloos
gebeuren,  niet voor de leden zelf die deel uitmaken van een militair vrouwenkorps,
ook niet voor de buitenstaander. (Veldhoven, I963: I). Maar perspectieven van bui-
tenstaanders verschillen. Zo kan de ene het een eenvoudig, normaal en natuurlijk
gebeuren vinden, terwijl een andere het een oneigenlijk of zelfs absurd verschijnsel
acht. De oorzaken hiervoor zijn divers. De wortels van het gevarieerde denken over
het fenomeen vrouwen in de krijgsmacht liggen in de culturele en sociaal-psycholo-
gische achtergronden van vrouwen door de eeuwen heen.

Dat de integratie van vrouwen in de krijgsmacht lang heeft geduurd hangt meer
samen met de geschiedenis van vrouwen dan met de krijgsmacht.2 In het algemeen
gesproken hebben historici maar weinig sporen gevonden van activiteiten van de
vrouw, omdat zij er zich tot de negentiende eeuw ook nauwelijks voor geinteresseerd
hebben.3 Deze interesse ontstond pas in de jaren zestig en zeventig van de twintig-
ste eeuw, toen de tweede feministische golf ontstond.
Dit gebrek aan belangstelling hangt samen met de geringe waardering voor vrou-
wentaken (Sullerot, 1979: I3)· Om zich een plaats te verwerven in de geschiedenis
van de werkende mens was het niet voldoende dat men rendabele, productieve
arbeid leverde. Die activiteit moest ook nog erkend zijn en in aanzien staan.
Vrouwen werkten en produceerden, maar slechts zelden genoten ze echte officiele
erkenning voor hun bezigheden. Vrouwen hebben juist in periodes van wereldcon-
flicten de grootste kans gekregen op veranderingen van hun maatschappelijke posi-
tie en de grootste kans om te bewijzen wat ze waard waren.
Toch wilde elke samenleving liefst zo snel mogelijk deze bewijzen vergeten wanneer
het eenmaal vrede was. Het is wel niet hun schuld, maar toch riekt het succes van
vrouwen in oorlogstijd volgens Sullerot (I979: 39) altijd een beetje naar het succes
van  ow-ers. De terugslag voor de vrouwen die zich hebben ingezet tijdens de oorlog
komt snel na de vrede, als men de oude normen weer tracht te herstellen.4

I    In ons onderzoek naar het VK-KNIL waren de vrouwen in eerste instantie een 'hulp' . onder-
deel en later ondersteunende onderdelen op administratief en medisch gebied. De mannelijke
KNIL militairen waren hoofdzakelijk combattant. Zelfs de militairen van de inlichtingendien-
sten en medische diensten begaven zich in de gevechtslinies. De aard van de werkzaamheden
van de vrouwelijke KNIL-militairen was totaal verschillend. Afhankelijk van hun werkzaamhe-
den en opleiding werden hen rangen toegewezen. Dit laatste geldt echter ook voor de manne-
lijke KNIL-militairen. Bij het VK-KNIL als onderdeel van het KNIL was echter in mijn optiek
nauwelijks sprake van verschil in waardering voor de werkzaamheden van het VK-KNIL in ver-
gelijking met die van de manneliike collega's. Dit werd in eerste instantie bevestigd door de uit-
spraak van de Legercommandant Generaal Spoor op 5 maart I949· Het korps was onder uiterst
moeilijke en gevaarvolle omstandigheden de legerleiding tot een grote steun geweest. Tevens
sprak hii de hoop uit dat het leger nog tot in lengte van dagen in ziin gelederen mocht rekenen
op de steun en de medewerking van de Nederlandse vrouw
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Vanaf de achttiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog gold in sommige landen het
idee en de traditie - maar niet de praktijk! - dat vrouwen en kinderen buiten het oor-
logsgeweld moesten worden gehouden, Indien mogelijk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond voor vrouwen eindelijk de mogelijkheid open
buitenshuis actief te worden, omdat alle mankracht aan het front moest worden
ingezet. In vele gevallen verlieten de vrouwen het huishouden noodgedwongen om
diverse redenen. Er waren vrouwen die blij waren het saaie bestaan te kunnen ver-
vangen voor iets levendigers; anderen konden het geld goed gebruiken dat zij buiten-
shuis gingen verdienen en weer een andere groep werd gedreven door patriottisme.

2    In de sociale wetenschappen is betrekkelijk weinig aandacht besteed aan vrouweliike militai-
ren. Eerst en vooral heeft dit te maken met het feit, dat de sociale wetenschappen in Nederland
uberhaupt niet veel aan de kriigsmacht hebben gedaan (Soeters, 2000) Alhoewel in de interna-
tionale literatuur over vrouwen in de krijgsmacht al decennia voldoende materiaal te vinden is,
begint in Nederland - met uitzondering van Van Veldhoven (I963) - het discours pas na I980
op gang te komen.

3   Onderzoek naar de positie van de vrouw in de huidige samenleving richt zich onder meer op
attitudes en denkbeelden die bepaald zouden ziln door seksespecifieke socialisatie. Het accent
ligt daarbij meestal op man-vrouw verschillen, veel minder gaat de aandacht uit naar verschil-
len in attitudes en denkbeelden tussen vrouwen onderling. Toch hangen deze twee gebieden
met elkaar samen (Ter Voert, Van Snippenburg en Jansen,  1988). Het gedifferentieerde sociali-
satie- en acculturatieproces realiseert niet alleen een wezenlijk onderscheid tussen de geslach-
ten (Belotti, 1975; Chodorow, I980; Oakley. I972), maar ook binnen de geslachten (Clark and
Clark, i986). Als verschillen in opvoeding, scholing en maatschappelijke positie doorslagge-
vend ziin voor attitudes en denkbeelden zal dat niet alleen gelden voor typische man-vrouw ver-
schillen, maar ook voor verschillen tussen vrouwen onderling. Zo is het aannemelijk dat vrou-
wen die in de huidige samenleving posities bekleden die traditioneel slechts aan mannen toe-
vallen, in hun opvattingen en houdingen zullen afwijken van vrouwen die traditioneel vrouwe-
liike posities innemen. Dit geldt m.i. ook voor het beroep van vrouwelijke militairen.

4 Sullerot stelt dat in de praktijk geen sprake is van onderscheid tussen mannen- en vrouwenar-
beid. Eigentiidse onderzoekers (Belotti, I975: Chodorow, I980 en Oakley, I972) geven via gedif-
ferentieerde socialisatie- en acculturatieprocessen aan, dat er terdege een wezenlijk onderscheid
tussen de geslachten en binnen de geslachten (Clark and Clark, 1986) bestaat. Tevens is
bepa Iend de houding tegenover de vrouwenemancipatie. Onderzoek toont aan dat er in
Nederland grote verschillen ziin in de wijze waarop vrouwen over emancipatie denken (Briet.
Kroon en Klandermans, I985; Clason, I977; In 't Veld-Langeveld en Schoonenboom, 1976)
Religieuze betrokkenheid. politieke voorkeur, leeftijd, opleiding en sociale economische status
spelen hierbii een rol (Ter Voert, Snippenburg en Janssen, I988). Iongere vrouwen bijvoorbeeld
zijn in een ander cultureel klimaat opgevoed dan oudere vrouwen. Door de veranderingen die
de laatste decennia op het gebied van de vrouwenemancipatie tot stand zijn gekomen hebben
zi i een minder traditionele socialisatie doorlopen (Clason,     I 977)· waardoor de verwachting
bestaat dat jongere vrouwen meer emancipatiegezind zullen zijn dan oudere vrouwen. Dit laat-
ste zou door dit onderzoek naar het VK-KNIL paradoxaal kunnen worden weerlegd in die zin,
dat deze vrouwen viiftig jaar geleden reeds een zeer geemancipeerd besluit namen om in dienst
te treden van de krijgsmacht. weliswaar op zeer ionge leeftijd. Kenneliik speelden andere varia-

belen zoals gezin van herkomst, opvoeding en geboorteland mede een rol in de besluitvorming
ten aanzien van de emancipatoire keuze van vijftig jaar geleden om dienst te nemen in het
KNIL. Emancipatie zou dan meer denkbeelden en attitudes inhouden.
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Weinigen, vooral de jonge vrouwen, realiseerden zich het gevaar van het werken met
explosieven of in de verpleging aan het front. Bijna alle vrouwen 'genoten' van
aspecten van hun oorlogsbezigheden. Het verschafte hen een nieuw bewustzijn en
een nieuwe identiteit. Hoewel de oorlog als nutteloos werd gezien, ervoeren zij het
als een nieuw verworven vriiheid. "It was like being out Ofa cage".
Laten we eerst kiiken naar de situatie ti idens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Eerste
Wereldoorlog in I9I4 uitbrak waren sommige vrouwen als Christabel Pankhurst en
Annie Kenney en anderen al negen jaren actief voor het stemrecht van vrouwen.  In
Engeland en Duitsland transformeerden de belangrijkste suffragistenorganisaties
zichzelf in dienstverlenende oorlogsorganisaties.5 De vrouwen kregen hierdoor veel
meer publiciteit, hoewel niet altijd in positieve zin. Wel werd door de inzet van vrou-
wen in de oorlog hun eis voor een volwaardig burgerschap met stemrecht nog eens
extra gerechtvaardigd.   Men  moet niet vergeten dat tussen  19 I'7  en  I9I9  meer  dan
Ioo.000 vrouwen de 'auxiliary services', als vervanging van soldaten, zeelieden en
piloten 'bemensten'. Daarmede gaven zij Lady Astor, als eerste vrouw verkozen in
het Britse Parlement, het wapen in handen om de emancipatie van vrouwen te
bevorderen. Naast suffragisten als Emmeline en Christabel Pankhurst, welke laatste
een wereldwijde actie leidde om vrouwen te rekruteren voor de munitiefabrieken.
was Queen Mary van Engeland, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, 66n van de eer-
ste initiatiefneemsters om vrouwen te rekruteren voor vrijwilligersorganisaties.
Volgens Mitchell was, ofschoon het er naar uitzag dat de vrouwen na de Eerste
Wereldoorlog allen terugkeerden naar traditionele posities, het tegendeel in de maat-

schappij aan de gang. Daarbij constateert Mitchell dat vrouwen in hun militante rol-
len absoluut niet inboeten aan vrouwelijkheid of verlies van seksualiteit. Als in
februari I9I8 de vrouwen stemrecht krijgen en voor de 'General Election' 16 vrou-
wen op de kandidatenlijst voor het Engelse Parlement voorkomen ziet Mitchell dit
als een emancipatoir resultaat mede door de oorlogsprestaties van vrouwen
(Mitchell, I966: 15).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de vrouwelijke munitiearbeidsters een
machtig symbool van de moderne tijd. Het betekende een uitdaging voor de gender-
orde door de speciale vaardigheden in en controle over de oorlogsindustrie die de
vrouwen verkregen. Daarnaast geeft Mitchell (I966) een resumB van vrouwelijke
activiteiten, welke cruciaal zijn voor het ontstaan van de militaire vrouwenkorpsen.
Mitchell bestempelt de Eerste Wereldoorlog als een 'Victoriaanse' (koninklijke) over-
winning voor vrouwen in hun emancipatoire ontwikkeling.

5 Zoals Millicent Fawcett, leidster van Engelands grootste suffragistenorganisatie zei: "It is some
little comfort to think that our large organization. which has been completely built up during
past years to promote women s suffrage, can be used now to help our country through the peri-
od of strain and sorrow '
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Na de Eerste Wereldoorlog werden de vrouwen overal (met uitzondering van
Rusland) weer verwijderd uit de mannelijke beroepen die zij gedurende de oorlog
hadden ingenomen. Wel kregen de vrouwen in vele landen na de Eerste
Wereldoorlog in I9I9 stemrecht: in Nederland, Duitsland, Engeland, de Verenigde
Staten, maar niet in Frankrijk. Hoewel dit verkregen stemrecht een succesvol resul-
taat was van de inzet van vrouwen, veranderde de situatie weer tijdens de Tweede

Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog was van een beschermde positie van vrouwen
helemaal geen sprake meer. In Engeland bijvoorbeeld werkten tijdens de Tweede
Wereldoorlog procentueel ongeveer twee keer zoveel vrouwen in oorlogsindustrieen
of in de krijgsmacht als in de Eerste Wereldoorlog. (Braybon, 198I: I3). Tussen I939
en 1943 traden I,5 miljoen vrouwen toe tot de belangrijkste oorlogsindustrieen.
Alleen al in de machine-industrie in Groot-Brittannie nam het aantal vrouwen tus-

sen I939 en I943 toe van 97·000 tot 602.000.

Een feit was dat in beide wereldoorlogen vrouwenarbeid in de oorlogsindustrie en
de krijgsmacht massaal werd gestimuleerd. Braybon (I98I) en Summerfield (I984)
vroegen zich af, welke soort discussies door de pers en in de politiek over vrouwen-
arbeid werden gevoerd tijdens de wereldoorlogen, en aan welke soort gevoelens uit-
drukking werd gegeven. Tevens vroegen zij zich a£ of door de toenemende publi-
citeit over vrouwen de ideeen over de positie van vrouwen en hun rol in de maat-
schappij zouden wijzigen. Gebruikmakend van dagboeken en interviews vond
Braybon een opmerkelijke consistentie in de mannelijke attitude ten opzichte van
vrouwenarbeid. Het oude concept van 'de vrouw hoort thuis' bleef gehandhaafd bij
de staat en in de politiek, z61fs in oorlogstijd bij een groot tekort aan mankracht. Als

zodanig heeft deze mannelijke attitude  ook de vrouwen zelf beinvloed
Mede beinvloed door pers, politiek en vakbonden bleven de traditionele opvattingen
gehandhaafd. Er werd vrouwen zelfs verweten op zoek te zijn naar 'patriottic gla-
mour' door de oorlogsarbeid.
Summerfield stelt in aansluiting op eventuele sociale veranderingen in de positie
van vrouwen twee soorten vragen. Ten eerste welke impact de Tweede Wereldoorlog
had op het persoonlijk leven van vrouwen in vergelijking met de ervaringen van
vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, slechts 25 jaar daarvoor. Ten tweede of de vrou-
wen in de Tweede Wereldoorlog meer kennis en opleiding verkregen die zij ook later
konden gebruiken (Summerfield, I984: I85). Deze gegevens gelden zowel voor
Engeland als voor de Verenigde Staten (Birdwell, I 942), waarbij Engeland wel het
grote voorbeeld was. De conclusies van Summerfield sluiten aan bij Braybons bevin-
dingen (Braybon, I981). Hoewel de beeldvorming over deze vrouwen is beinvloed en
gewijzigd door de bevindingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ziet Summerfield
geen politieke vooruitgang in het treffen van collectieve voorzieningen ten aanzien
van vrouwenarbeid in combinatie met de traditionele opvattingen over de taken van
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de vrouw, waarvoor zij nog steeds verantwoordelijk wordt gesteld (Summerfield,
I984: I85)· Summerfield wijst er verder op dat de gevolgen van de dienstneming in
de oorlog op vrouwen niet altijd een positieve uitwerking hadden in hun denkbeeld
over geweld (masculiniteit). De uitwerking van het oorlogsgebeuren en het persoon-
lijk ervaren hiervan hebben menige vrouw tot antimilitairistisch denken gebracht,
hoewel zeker niet allen (zie o.a. Enloe, I983 en Marwick, 1977)· In lijn hiermee wij-
zen Thubaud e.a. (I994) erop dat het beeld van twintigste eeuw als een tijd van voor-
uitgang voor vrouwen gebaseerd is op een serie clichZs: "One forgets the massacres
and world wars and remembers only the flapper ofThe Roaring Twenties, the libe-
rated woman set free 'by the pill', the fight to vote or the superwoman of the I9804
that creature of feminism and consumer society, capable of juggling career, children,

6and lovers without missing a beat."  . Wel heeft de directe deelname van vrouwen
aan de wereldoorlogen een duidelijke gendersignificantie gehad, in het bijzonder
voor de vrouwen die werkzaam waren in de oorlogsindustrieen. "They saw themsel-
ves as 'the girls with yellow bands', who were 'in the fighting line', willing to do or
to die." Dit resulteerde echter niet in een verandering in genderpositie in de naoor-
logse wereld. Er ontstond zelfs een antifeministische terugslag (Woollacott, 199Ii
I28).

Higonnet, Jenson, Michel en Weitz  (1987: 26) stellen zich de vraag of het gender-

systeem nu getransformeerd of gereproduceerd werd onder invloed van de buiten-
gewone oorlogsomstandigheden? Zij richten de aandacht op de politieke discussie
gedurende de wereldoorlogen inzake de relatie van de economische politiek tot de
betekenis van de sociale ervaringen en culturele presentatie van vrouwen en man-
nen binnen het heersende gendersysteem. Hoe werd het 'web of crossreference'
politiek en sociaal geformuleerd,In de eerste plaats brachten de twee wereldoorlo-
gen het stemrecht voor vrouwen (Frankrijk verkreeg het stemrecht na de Tweede

Wereldoorlog). Maar het verkrijgen van stemrecht ofhet overnemen van de oorlogs-
werkzaamheden door gebrek aan mankracht werd niet omgezet in sociale of politie-
ke macht. Volgens Higonnet et al. hebben de vrouwen geleden onder de effecten van
de naoorlogse gender 'backlash'.
Ten tweede brachten de oorlogswerkzaamheden van vrouwen wel een ander
imago en een nieuwe onafhankelijkheid op gang, maar niet een ander zelfbewust-
ziin of een nieuw zelfbeeld. Evenmin werd hun status verbeterd. Propaganda en
pers zijn hierbij zowel van positieve als negatieve invloed geweest. Het was niet
ongebruikelijk, zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat vrouwen werkzaam in
militaire organisaties, als 'vreemd' of immoreel werden beschouwd. En dit begrip

6  zie ook Betty Friedan. schrijfster van 'The second stage'  (I98I), die er op wiist dat slechts weinig
vrouwen kunnen beantwoorden aan dit ideaalbeeld van de bevriide vrouw 'set free by the pill,
capable of juggling career, children and lovers without missing a beat.'
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'vreemd' is gebleven tot na de Tweede Wereldoorlog.
Bij de beschouwing van het historisch groeiproces van de militaire vrouwenkorpsen
na I945 moet men bedacht zijn op een specifieke problematiek, die samenhangt met
een negatiefgekleurde sociale waardering voor het verschijnsel van 'de vrouw in mili-
taire dienst' (Van Veldhoven, I963:Io). Het langzame historische groeiproces heeft
mogelijk te maken met sterk emotioneel bepaalde weerstanden tegen vrouwen in
uniform. De intrede van de vrouw in de krijgsmacht was tenslotte een verstoring van
de geldende genderideologie voor die periode in de cultuur7.

Het idee dat vrouwen in de krijgsmacht dienden bleef zowel een storend als een uit-
dagend idee voor de omstanders. Higonnet et al. (I987) concluderen, dat tijdens de
twee wereldoorlogen in termen van genders>rtemen, een deconstructieve en recon-
structieve strijd werd gevoerd tussen de beide seksen. Een onnoemelijk aantal vrou-
wen heeft een rol gespeeld in de krijgsmacht, het verzet, medische diensten en de
oorlogsindustrie tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Toch bleven scherpe ver-
schillen bestaan in activiteiten, reacties en status van vrouwen en mannen.
Rogan (I98I) heeft onderzocht ofvrouwen goede soldaten kunnen zijn. Gedurende
twee jaar interviewde zij vroegere leden van het Women's Army Corps Un mannelijke
en vrouwelijke soldaten in actieve dienst. Zij luisterde naar de verhalen van stagiai-
res en officieren gedurende de basistraining op West Point en in het Pentagon. Haar
relaas is een eye-opener over de militaire capaciteiten en effectiviteit, die vrouwen in
de krijgsmacht laten zien. Tegelijkertijd geeft zij een beeld van de strijd die zich
afspeelt tussen de seksen in militaire kringen. "I love the military," zo vertelt een
vrouwelijke luitenant van West Point. "From the time I went home on my first leave
and  I  got off the plane in  my little grey uniform, I knew I'd found something that

made me feel good." Andere vrouwen voelen hetzelfde. Rogan heeft hen gadegesla-
gen tijdens de parades, tijdens het poetsen van hun koper, of als ze worden uitgeko-
zen voor de wacht. Zij willen succesvol zijn, hoewel weinigen streven naar een top-
functie op het Pentagon of chef-staf van een afdeling. De meesten zijn gelukkig op
hun dienstplaatsen, waar zij worden geaccepteerd. Toch blijft de sfeer van de knigs-
macht onder bepaalde commandanten ten opzichte van vrouwen vijandig, hetgeen
door de vrouwelijke militairen als onethisch en als een falen van de commandant
wordt gezien (Rogan, I98I:. 303,304,305; zie ook Isaksson, 1988: 6).

7 Een illustratiefvoorbeeld is het verontrustende verhaal van Violet Douglas-Pennant, de comman-
dant van de Women's Royal Air Force in I9I8. Zi j werd iarenlang achtervolgd door geruchten,
veroorzaakt door beschuldigingen van andere vrouwen, dat zij betrokken zou zijn geweest bil
immorele handelingen met ionge vrouwen in de 'Air Force'. Dit voorbeeld is uiteraard geen
model voor de condities waaronder vrouwen in de krijgsmacht functioneerden. Het laat alleen
iets zien van hun kwetsbaarheid (Enloe, I983:  I83 e.v.)
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De officiele geschiedenis van de Women's Army Corps gedurende de Tweede
Wereldoorlog van kolonel Mattie Treadwell (I954) wordt als een van de best gedocu-
menteerde werken over de ervaring van vrouwen in de krijgsmacht en de oppositie
tegen vrouwen in de krijgsmacht beschouwd. Treadwell participeerde in de Women's
Army Corps. Hoofdstuk I I van Treadwell's boek is getiteld 'The Slander Campaign
in I 943'· Het geeft een gedetailleerd overzicht van de aanvallen van kritiek op de
moraal van vrouwelijke militairen. Deze aanvallen verlaagden de moraal van de
vrouwen in de krijgsmacht. Tevens ontmoedigde het eventueel nieuwe rekruten.
Aangezien alle vrouwelijke militairen in de USA vrijwilligers waren, betekende deze
antireclame minder aanmeldingen. Deze zogenaamde 'Slander Campaign' kwam
niet onverwacht. Daarom gingen de rekruteringsofficieren van het 'Women's Army
Auxiliary Corps' uiterst zorgvuldig te werk. Medische gezondheidsverklaringen, per-
soonlijke referenties en hoge testscores waren eerste vereisten naast bijzondere
eigenschappen en kwaliteiten. De eisen waren hoger dan waaraan de mannelijke
rel<ruten moesten voldoen. Women's Army Auxiliary Corpsofficieren hielden zelfs
statistieken bij om aan te tonen, dat de vrouwelijke militairen ver boven de gemiddel-
de standaarden van mannelijke militairen en vrouwelijke burgers uitkwamen. Deze
statistieken omvatten tevens informatie over geslachtsziekten en illegale zwanger-
schappen.

Alle gegevens ten spijt bleef de 'antireclame' wat betreft het moreel van de vrouwen.
zowel in militaire als burgerkringen aanhouden. De effecten van de 'Slander
Campaign' waren dermate vernietigend, dat Eleanor Roosevelt in een persconferen-
tie de immorele geruchten als Nazi- propaganda bestempelde. De anti-Roosevelt
pers speelde hierop in met koppen op de voorpagina van de conservatieve
Washington Times Herald: "Stork pays visit to WAAC nine days after enlistment."
De sterkste oppositie tegen vrouwen in de krijgsmacht kwam van de dienstdoende
militairen overzee (Isaksson, I988: 97,98).8

8    Ook het VK-KNIL kreeg te maken met een negatieve pers. Ten tiide van het bestaan van het VK-
KNIL, 1943 - I950, toen juist de animo voor de militaire vrouwenkorpsen (naast het VK-KNIL
werden het VHK en de Marva uitgezonden naar indie) zeer groot was en velen werden uitge-
zonden naar het voormalige Nederlands-Indie, zijn de korpsen het voorwerp geweest van onge-
controleerde geruchten die het morele peil in een kwaad daglicht stelden. Uit medische statistie-
ken is gebleken dat voor overdreven ongerustheid omtrent het zedelijk gedrag van de toenma-
lige leden van de vrouwenkorpsen (en in dit onderzoek speciaal kiikend naar het VK-KNIL) geen
redenen aanwezig waren. De geruchten deden echter in brede kring in Nederland veel stof
opwaaien. (Kippers, I985) Onder de last van deze geruchten ontstond het Centraal Selectie
Orgaan (CSO) als Nederlands instituut De ontstaansgeschiedenis van het CSO in Nederland zal
vanwege zijn belangrilke rol bii de rekrutering van de vrouweliike militairen in Nederland in
hoofdstuk 4 aandacht krijgen
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Van oudsher heerst psychologisch gezien een intrigerende opvatting, dat sex en oor-
log altijd onlosmakelijk met elkaar verband houden. Twee duizend jaar geleden wees
de Romeinse dichter Horatius er op dat - lang voor de val van Troje - lust de oorzaak
van de smartelijke oorlog was geweest. Echter, de Griekse campagne tegen de legen-
darische stad in Klein Azie is waarschijnlijk toch meer te wijten aan de passie van de
vroegere Grieken voor handel dan aan de gepassioneerde liefde van de Trojaanse
koning voor de mooie Helena (Costello, I984: 9)· Maar ook als economische situa-
ties meer dan iets anders oorlogen hebben veroorzaakt, dan nog heeft de verslapping
van de door moraal beteugelde opvattingen, inherent aan oorlogstijden, altijd een
diepe invloed gehad op seksuele relaties en de relatie tussen de seksen. In de nabij-
heid van de dood door de oorlog en de verwijdering, zowel geografisch als emotio-
neel van het thuisfront, worden relaties geintensiveerd (vaak kortstondig), afgebro-
ken, hernieuwd en/of doorkruist. Leven en liefde bestaan uit een kort moment en
worden bedreigd door reddeloos verlies. Geen wonder dat de morele standaard ver-
andert in tijden van oorlog. De zinloosheid van het oorlogvoeren en de directe drei-
ging van de dood worden op deze manier afgeweerd en ontkend. Het meest overwel-

digende (en angstaanjagende) idee is de wrede absurditeit van wat je ziet, voelt,
hoort, ruikt en meemaakt (Costello, I984: 23 e.v.)

Zelfs een motief om deel te nemen aan de oorlog zoals patriottisme, houdt een com-
plexiteit van emoties in: "The ultimate psychological origin of this complex senti-
ment (patriotism) is to be found mainly in the individual's relation to his parents.
Repressed instincts play a cardinal part in war. There is a widespread passion for cru-
elty, destruction, lust and loot...The problem of war, like the problem of volcanoes, is
that things may be going under the surface, beneath the apparently stable crust,
during periods of relative calm: war and peace cannot be simply counterposed; peace
may be latent war." (Pick, I993: I03) De intensieve oplaaiende gevoelens van patriot-
tisme doen controversieel aan tegenover de bijna instinctieve uitbarstingen van
agressie, wreedheid en dergelijke. Oplaaiend patriottisme interacteert met de men-
selijke instincten om te overleven en daarvoor te doden. Mogelijk dat in het 'gekken-
huis' van de oorlog grenzen van het innerlijk worden overschreden. Onderdrukte
instincten spelen een cruciale rol in de oorlog. Primitieve emoties krijgen een kans
om zich te uiten in een voordien onder controle gehouden rolgedrag in de maat-
schappij in vredestijd (Pick, I993: 256).

"In een oorlog is iedereen tot alles in staat." (Van der Heyden,  200I). Het is alsof de

generatie die de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indie niet heeft mee-

gemaakt het 'gevecht' met de oorlog weer aangaat. Bij hen heerst onrust en veront-
waardiging over hetgeen er is gebeurd en met name ten aanzien van de koloniale
oorlog stelt de huidige generatie zich de vraag: "er moet wat mis geweest zijn". Een
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interviewer van NRC Handelsblad (2.LI999) vroeg aan een Indieveteraan: "Wat
vindt U van al die misdaden die in Indie begaan zijn door die Nederlandse militai-
ren?" "Mijnheer, U begrijpt er niets van. Heeft U wel eens een nette oorlog gezien?
Wat denkt U dat mijn mensen gedaan hebben?" Oorlog, hoewel door niemand
gewenst, werd vroeger veel meer geaccepteerd dan in de huidige tijd. Dat geldt met
name voor koloniale oorlogen.  Het is alsof de naoorlogse generatie veel gevoeliger is
geworden voor gemaakte fouten en feiten veel zwaarder worden gewogen

Samenvattend kan men stellen dat de deelname van de vrouw aan de krijgsmacht,
historisch en cultureel gezien, ingrijpend heeft bijgedragen aan wijzigingen in het
gender-ideologisch denken. De wijze van samenleven in een militaire organisatie
was historisch overwegend bepaald door haar mannelijke samenstelling en de aard
van het militaire beroep. Dat vrouwen niet in dit militaire beroep zouden passen is
achterhaald door de feiten.9 De beide wereldoorlogen hebben dit proces van inpas-
sing van vrouwen in de militaire organisatie functionalistisch versneld.

Het meest typerend voor de militaire organisatie is dat het. om met Goffman te spre-
ken, een totale institutie betreft. Goffman hanteert deze term om instituties te karak-
teriseren wier alomvattende aard wordt gesymboliseerd door een barri6re ter voorko-
ming van sociaal verkeer met de buitenwereld en tegen vertrek. Deze barritire maakt
veelal een tastbaar onderdeel uit van de fysieke omgeving zoals gesloten deuren,
hoge muren, prikkeldraad, water, bossen of moerassen. Hij betoogt verder dat de
moderne samenleving zo is ingericht dat individuen over het algemeen op verschil-
lende plaatsen slapen, spelen en werken, samen met verschillende anderen, onder
verschillende gezagsdragers. Dit alles zonder een rationeel totaalplan, terwijl het
wezenlijke kenmerk van totale instituties juist is dat deze drie levensgebieden noch
fysiek, noch sociaal van elkaar gescheiden zijn (Goffman, 1696I: 4-6). Het individu
mist de vrijheid om zich eraan te onttrekken, hetgeen in vele andere sociaal-maat-

schappelijke vormen in principe wel mogelijk is. Voor militairen betekent dit dat
men zich moet binden en vereenzelvigen met zijn ofhaar lidmaatschap van de orga-
nisatie. De keuze die een individu maakt om tot een bepaalde organisatie of groep te
willen behoren, bepaalt echter ook zi in identiteit en kan tevens leiden tot ontwikke-
ling van zijn of haar persoonlijkheid en een reeel zelfbeeld (Bosma,  I99I).

9 De uiteindelijke militaire activiteit, de gevechtshandeling, heeft een overwegend agressief
karakter naast de duideliike fysieke component in militaire gedragsbezigheden (Veldhoven.
I963: 28). Dat vrouwen hiertoe niet in staat zouden ziin, is achterhaald. Dit is tijdens de Tweede
Wereldoorlog bewezen. De toenemende technische arbeidsdifferentiatie en de ontwikkeling van
moderne, zeer geavanceerde wapens, waarvan de bediening niet van fysieke kracht afhankelijk
is, heeft bovendien nieuwe arbeidsmogeliikheden geschapen voor vrouwen binnen de krijgs-
macht
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Volgens de Amerikaanse psychologe Durfee (zie Treadwell, I954) past de vrouw zeer
wel in het stelsel van de militaire discipline en autoritaire leiding. Tevens is haar ver-
houding en gerichtheid op het 'gezag' en 'de meerdere' meer persoonsgebonden
(Van Veldhoven, I963: 32). Bij onderzoekingen in Amerikaanse vrouwenkorpsen
bleken bepaalde persoonskenmerken van de commandant naast zijn of haar functi-
oneel-technische leiderskwaliteiten door vrouwen veel hoger te worden gewaardeerd
dan door mannen: vriendelijkheid, onzelfzuchtigheid en persoonlijke geinteres-
seerdheid wogen zwaarder dan doelmatigheid, kennis van voorschriften en derge-
lijke Het persoonlijk optreden van de meerdere - ook buiten dienst - had een direc-
tere en indringendere invloed op het gedrag en de waardering van de vrouw dan bij
haar mannelijke collega's. Tegenover de betrekkelijk gemakkelijke aanpassing van
de vrouw in het disciplinaire stelsel van het autoritaire leiderschap staat het pro-
bleem van de vrouw als militaire meerdere Io.

VK-KNILEN NEDERLANDS |NDIE

De Nederlanders waren sinds het begin van de zeventiende eeuw in de Indonesische
Archipel aanwezig. Het volledige kolonialisme echter, ontwikkelt zich pas in de
negentiende en begin van de twintigste eeuw. Rond I900 komt het duizend-eilan-
den-rijk onder de volledige controle van de Nederlanders als een resultaat van gein-
tensifieerde militaire activiteit en uitbreiding van de koloniale civiele administratie.
.. Indigenous princes could no longer escape the grasp of the ever-extending Dutch
arm, reaching outward from the capital Batavia. Technical and economic changes as
well as a new psychological mix of both Western superiority and social concerns
resulted in a renewed sense of a 'civilising mission' and a more active colonial poli-
cy.  Inspired by the contemporary popularity of the term 'ethical' and the normative
culture of the period it was named 'Ethical Policy', the Dutch variant of the British
'white man's man burden' and the French 'mission civilisatrice.' (Gouda, I995
I86,I87)·
Zowel het land als de bevolking moesten worden ontwikkeld en het hield in een
vorm van (gelimiteerd) zelfbestuur onder Nederlands gezag met het Westerse model
in het achterhoofd. De groei van de export van tropische agrarische producten, olie

IO Vrouwen staat niets meer in de weg voor een carri6re aan de KMA. Althans zo zou het moeten
zijn. De militaire samenleving heeft een dwingend karakter. Er zijn aanwijzingen, dat de 'vrou-
weliike' invloeden in dit milieu op velerlei wiize een informele' rol spelen. meer dan bii man-
neliike militairen.
De groepsgrenzen biivoorbeeld vallen in vergelijking met de mannelijke militairen minder
samen met officiele gegevenheden als dienstvak en rang. Deze worden dikwiils bepaald door
gemeenschappe-lijkheid. in regionale herkomst. de belangstellingssfeer en andere persoonsge-
bonden karakteristieken. (Van Veldhoven, [963: 33)
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en rubber - die min of meer ononderbroken duurde tot de economische wereldcri-
sis van I93O. stuurde langzaam aan op een ontwikkeling in die richting. In de jaren
twintig en dertig verloor de Ethische Politiek zijn progressieve oorsprong en keerde
terug tot een meer conservatieve benadering van het handhaven van rust en orde
(Locher-Scholten,2000: I6). De Ethische Politiek had mede tot gevolg dat delen van
de inheemse bevolking zelfbewuster gingen optreden en zich op moderne wijze
organiseerden.
De eersten die dit deden waren degenen die een moderne Westerse opleiding had-
den genoten. Tevens ligt hier de start van de Indonesische nationalistische bewe-
gingII. De ethische koloniale denkers, bestuurders en politici hadden idealen van
associatie of misschien zelfs 'assimilatie' en stonden in het algemeen bepaald niet
afwijzend tegenover de opkomst van de nationalistische beweging. Het Nederlandse
koloniale systeem bleef echter wettelijk drie groeperingen erkennen: de zogenoem-
de 'Europeanen'. 'Foreign Orientals' (Chinezen en Arabieren) en de Indonesiers.
Ondanks enige pogingen van de Ethische Politiek om dit systeem te vernietigen in
de twintigste eeuw bleef rassenonderscheid de hoeksteen van de koloniale structuur.
Deze drie bevolkingsgroepen waren echter nooit homogene categorieen zoals wette-

lijk gesuggereerd. De Indonesische bevolkingsgroep van 60 miljoen mensen reflec-
teerde een spectrum van regionale, religieuze en klassenverschillen van de gehele
archipel. Stedelijke Minangkabau Moslims verschilden van Javaanse prinsen en
Madoerese 'tani' (boeren), de orthodoxe Islamitische 'santri' verschilden van hun
'abangan' geloofsbroeders, beinvloed door de Javaanse culturele praktiik.
De groep van Europeanen bestond uit blanke administrateurs, rijke plantagebezit-
ters, Protestante en Katholieke missionarissen, de arme Indo-europese klerken en
hun families. Deze laatste groep bestond uit verschillende subgroepen: de Hollandse
inwoners (de zogenaamde 'totok', geboren in Nederland en zij die geboren waren in
Indie, of ze nu blank waren of Euraziatisch); inwoners uit andere Westerse landen

(Engeland, Duitsland etc.) en uit sommige Aziatische landen met vergelijkbare wet-
geving; en verder Indonesiers die gelijkgesteld waren aan Europeanen als resultaat
van hun opvoeding en levensstijl (Locher- Scholten, 2000: IS)

II  Oprichting van de vereniging Boedi Oetomo [Het Schone Streven, 20 mei 1908)
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De positie van de Europese vrouwen (de eerste groep) is vrij belangrijk. Zij waren
verantwoordelijk voor de organisatie van het huishouden (met veel bediendes) en
opvoeding van de kinderen. Hiernaast vervulden zij een sociale functie in de
Indische samenleving I 2

De Europees-koloniale samenleving was een conservatieve gemeenschap, waar vrou-
wenarbeid, zeker in de hoogste kringen, niet voorkwam. In I930 was vrouwenarbeid
onder Europeanen in India een zeldzaam verschijnsel. Slechts I5% van alle
Europese beroepsbeoefenaars was van het vrouwelijk geslacht. (Ter vergelijking: in
Nederland 'nooit berucht' om een groot vrouwelijk arbeidsleger, was dat toen 24%,
onder inheemse vrouwen  op  Java en Madoera  33%) ·

Arbeid buitenshuis van gehuwde Europese vrouwen in Indie  kwam nog veel min-
der voor; slechts 5% van hen had een beroep (in Nederland 8%, onder inheemse
vrouwen op Java en Madoera 29%). Er bestond voor Europeanen weinig reden hun
visie te veranderen. Europese vrouwen werkten niet, Indonesische wel. Europese
vrouwen hoorden in het gezin, de plaatsbepaling van Indonesische vrouwen was
minder duidelijk. Deze laatsten maakten een belangrijk deel uit van de arbeiders bij
de Europese ondernemingen; volgens een regeringspublikatie uit I933 was zeker

50% van het totaal aantal arbeiders van de Europese ondernemingen vrouw.
Vrouwen plantten suikerriet en wiedden de velden. In de koffie en thee was het pluk-
ken en sorteren van vruchten en bladeren voornamelijk vrouwenwerk. In de rubber
tapten vrouwen soms ook de bomen.

I2  De rol van de vrouw in de Nederlandse koloniale geschiedenis is van een niet te onderschatten
betekenis geweest. Dit geldt zowel voor de Europese als voor de Euraziatische vrouwen in
Nederlands-Indie uit de VOC-tijd en daarna. Tijdens de VOC-tijd stelden de VOC-bewindheb-
bers in Nederland na verloop van tiid beperkingen aan de emigratie van vrouwen uit Nederland.
Het verbod op emigratie van vrouwen leidde tot het gebruik dat VOC-ambtenaren trouwden met
vrouwen die geboren en getogen waren in Azie. Met als gevolg dat Nederlanders in Indie onder
hun voorouders generaties vrouwen hadden van gemengd Europees-Aziatische afkomst.
Het beleid ten aanzien van de emigratie wisselde met elke nieuwe groep bevelhebbers. Slechts
incidenteel geven de VOC-archieven sporen pri is van het leven van de dochters van de compag-
nie en andere emigrantenvrouwen. Zij waren met te weinig, hun levens waren te kort en de
migrantenbevolking was te zeer verspreid over de geisoleerde vestigingsplaatsen. die tezamen
Nederlands-Indie vormden.
De VOC-archieven verschaffen wel gegevens over de meerderheid van de vrouweliike bevolking
van de Nederlandse vestigingen, nameliik de vrouwen van gemengde afstamming. Deze vrou-
wen domineerden alle niveaus, en vooral het hoogste, van de vrouwelijke leefwereld in
Nederlands-Indie. Het gevolg was dat de smaak en de gebruiken die toonaangevend waren in
deze samenleving niet bepaald werden door Nederlandse vrouwen, maar door de in Azie gebo-

ren en opgegroeide vrouwen. Echter, omdat deze vrouwen uit de elite hun status juist ontleen-
den aan hun familie- en huwelijksbanden met Nederlandse immigrantenmannen, waren zij
Nederlands in nationaliteit, naam. kerkgenootschap, statiekleding en familierelaties. Om hun
sociale status te handhaven klampten zii zich vast aan deze symbolen van Nederland (Gelman
Taylor, I986: I2 e.v.)
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De tabaksindustrie gebruikte vrouwenarbeid in de velden en in nog veel grotere
mate bij het behandelen en sorteren van de bladen. De Indonesische vrouwen ver-
vulden een onmisbare rol bij de ondernemingen in de landbouw. Zij hadden een
goede naam; zij werden gezien als verantwoordelijk, precies, goedkoop en gewillig
(Razoux Schultz Metzer, I943 hoofdstuk 4).
Daarnaast had een overvloed aan bediendes de zorg voor het dagelijkse leven in de
koloniale huishoudens. Dit stelde de Europese vrouwen, ontheven van hun huishou-
delijke taken, in staat hun interessegebieden uit te breiden en hun creativiteit te ont-
plooien. Vooral in de buitengewesten, waar het van status doortrokken koloniale
stadsleven niet zo zeer aan de orde was, ontwikkelden de vrouwen hun kennis op het
gebied van cultuur, tropische tuinen en onderwijs.

Dit laatste was vaak een noodzaak door gebrek aan scholen voor hun kinderen. Eind
negentiende eeuw werden Europese meisjes, zowel Hollandse als Indo-europese in
het bezit van Europese middelbare en hogere schooldiploma's door het
Gouvernement of particuliere ondernemingen uitgezonden wegens gebrek aan
onderwijskrachten. Zij werden vaak hoofden van meisjesscholen. Ook vinden sinds

I 930 groepen meisjes, waaronder ook Chinese, hetzij uit Europa of in Indie, met
middelbare en academische opleidingen, werk bij het Gouvernement, op Hollands-
inlandse of Hollands-Chinese scholen en huishoudscholen. Er zijn er ook die zich
vestigen als arts, tandarts of advocaat.
In een tiental jaren werden allerlei vrouwenverenigingen opgericht die als doel had-
den bij te dragen aan de ontwikkeling en vooruitgang van de positie van de vrouw.
Op initiatief van mevrouw C.H. Razoux Schultz-Metzer werd met steun van de
Regering de Indo-europese Vereniging Vrouwenorganisatie opgericht, in I939 her-
doopt in 'Nederlandsch-Indische Sociale Vrouwenorganisatie' (Nisvo). Het doel van
de Nisvo was het welzijn te bevorderen van Indo-Europese meisjes, die een klein
salaris verdienden (kleiner dan hun Nederlandse collega's). Er werden tehuizen
opgericht in Batavia (Weltevreden), Soerabaja, Bandoeng en Semarang, waar zij voor
50% van hun maandloon konden wonen. Razoux Schultz- Metzer, de eerste vrouw
die werd benoemd in de Volksraad (I935-I940) om haar sociale betrokkenheid en
niet om haar uitblinken in het bevechten van vrouwenrechten, had geen politieke
ambities. Haar benoeming veroorzaakte enig oproer in de kleine wereld van
Europese vrouwen in Batavia, omdat andere kandidaten zoals Sophie van Overveldt-
Biekart en Mw. H.J.V.0. Kluit-Kelder werden gepasseerd. Zij was een in Nederland
opgeleide onderwijzeres en als een 'totok' getrouwd met een Indo-europeaan Toch
werd haar verweten dat zij weinig verstand zou hebben van de Indonesische vrouw.
Ondanks het feit,  dat de Nederlandse feministen zichzelf presenteerden als volledig
betrokkenen in het koloniale project bleven zij weigeren hoogopgeleide
Indonesische vrouwen (onderwijzeressen en juristen) als hun gelijken te zien.
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Indonesische vrouwen bleven cultureel verschillend en 'anders' (Locher-Scholten,
2000: I65 e.v.). De indruk werd door Razoux Schultz -Metzer gewekt, dat zij dichter
bij de Indonesische feministen stond. Echter, het is haar niet gelukt een
Indonesische vrouw als afgevaardigde in de Volksraad te doen benoemen. Evenals

haar collega's uit de Vereniging voor Vrouwenrechten had zij geen reeel beeld van
de in aantal toenemende Indonesische vrouwen, die gelijk of hoger opgeleid waren

(Maria Ullfah Santoso bijvoorbeeld) dan zij zelf. (Locher-Scholten, 2000: I68)  De
vraag rijst of deze klassenspecificatie in enige vorm nog speelde in het VK-KNIL,
gezien de samenstelling van de eerste contingenten rekruten. Een groot percentage
van de VK-sters was immers afkomstig uit welgestelde koloniale families  en/of was
geboren in Nederlands Indie.

DE JAPANSE BEZETTING

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Indie door de
Japanners markeert de laatste periode van Nederlands-Indie. Na de voor de
Koninklijke Marine rampzalig verlopen slag op de Javazee en de beslissende neder-
laag van het leger te Kalidjati (Java) capituleerde Nederlands-Indie op 8 maart I942.
Volgens Japanse gegevens werden er alleen al op Java ruim 60.000 KNIL-militairen
krijgsgevangen gemaakt, zowel Europese als inheemse manschappen. Niet al deze
krijgsgevangenen stond een langdurige interneringsperiode te wachten. De meeste
Indonesische beroepsmilitairen werden spoedig vrijgelaten, waaronder enkele
Ambonezen (Molukkers) en Menadonezen (Minahassers). Ook wisten enkele
Europeanen, veelal van gemengde afkomst, zich aan de krijgsgevangenschap te ont-
trekken. Men schat dat er uiteindelijk 37·oootot 4Y.000 Nederlandse KNIL-militai-
ren langdurig als krijgsgevangenen in Oost-Azie geinterneerd zijn geweest.
Omstreeks 20% van deze krijgsgevangenen overleefde de interneringsperiode tot I7
auglistus I945 niet. Indo-europeanen die niet geinterneerd werden, maar weI werk-
loos raakten doordat Indonesiers hen vervingen en ook niet loyaal waren met de
Japanners, verpauperden snel. Men sprak over 'binnenkampers' en 'buitenkampers'.
De laatsten bevonden zich in een zeer bedreigde positie. Velen werden tewerkgesteld
in landbouwkolonies onder het mom van "wie niet werkt, zal ook niet eten". In de
steden werden de Indo-europeanen vaak gedwongen om voor het Japanse leger arti-
kelen te maken als klamboes en sportkousen. Er heerste veel armoede in die tijd. De
niet-geinterneerde Indo werd in tegenstelling tot de Indo's in de interneringskam-
pen vernederd en leed honger. Zelfs kinderen en vrouwen werden door middel van
dwangarbeid gedwongen mee te helpen wegen aan te leggenI3.
Teneinde westerse invloed in het bezette Nederlands-Indie  uit te bannen besloten
de Tapanse bezetters over te gaan tot de internering van alle 'volbloed' Europese bur-
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gers, onder wie ook vrouwen en kinderen. De ruim 200.000 Indo-Europeanen bleven
in eerste instantie vrij omdat ze als middenkader niet konden worden gemist om kanto-
ren en bedrijven draaiende te houden. Ze werden dus min of meer gedwongen om te
blijven werken. De Japanners probeerden sympathie te winnen voor de Japanse zaak,
doch de meesten voelden er niets voon Ze werden vervangen en alsnog geinterneerd
zodra er geschikte Indonesiers werden gevonden om hen te vervangen (Een compleet
overzicht van interneringskampen is als bijlage toegevoegd)I4

De burgerinternering in Nederlands-Indie vertoonde een uiterst gedifferentieerd beeld
van locaties, interneringstijdstippen en kampregimes. Op Java werden de Indo-europe-
anen nauwelijks geinterneerd, maar in de buitengewesten soms gelijktijdig met de ove-
rige Europeanen, en op enkele plaatsen vonden er in het geheel geen interneringen
plaats (Ellemers, Vaillant, I965.27)· Tegen het einde van I943 gingen de Japanners
ertoe over de geinterneerden uit over de archipel verspreide kampen te concentreren
op plaatsen waar geen landingen van geallieerde troepen werden verwacht.
Erbarmelijke omstandigheden in de kampen, nog versterkt door deze concentratie,
maakte dat het sterftepercentage onder de burgergeinterneerden in sommige kampen

13  Over het leven in de (burger)interneringskampen en in de krijgsgevangenkampen is heel veel
geschreven. Overlevenden vertrouwden de opgedane ervaringen toe aan het papier en dit komt
ongetwiifeld door de extreme omstandigheden waarin zii een aantal jaren verkeerden. Wat zij
moesten doorstaan had voor hun latere leven vaak grote gevolgen. Het grootste deel van de in
druk verschenen kampboeken werd ver na de oorlog geschreven. Het zijn reconstructies van de
door de auteur beleefde werkelijkheid op basis van persoonlijke herinneringen. Het verwer-
kingsproces van de kamptijd is in deze geschriften vaak tot uitdrukking gebracht en daardoor
ziin deze publicaties enigszins beschouwend van aard.
Hieronder volgen enkele autobiografische werken over de periode van internering in een van de
kampen: Boissevain, G. en L.van Empel, 'Vrouwenkamp op Java'; Chagall, L, 'Zes maanden en
zes jaren', herinneringen van een kind dat aan de Nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen
terecht is gekomen; Gomes, P..'Sudah laat maar'; Helfferich-Kok, H., 'Een dal in Ambarawa';
Jackson, D.. 'Nachtmerrie op Java: het leven in de vrouwenkampen tijdens de lapanse bezetting,
I942-I 945'; Leffelaar, H.L., 'De Japanse Regeering betaalt aan toonder: een oorlog die niet ver-
dween.'; Pisuisse, J., 'Dubbelbeeld: twee vrouwen in oorlogstild, NederIand en Indie ': Rinzema,
W., 'Dit was Uw Tjideng'; Roos, B., 'Kan niet is door: kinderiaren in een jappenkamp'; Vreede,
M. de. 'Kind in kamp.' In 'Nederlanders in Japanse kampen'. een uitgave van de Stichting
Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (1975), waarin o.a. het uitgebreide overzicht van de kampen op Java en
Sumatra en van de kampen der geallieerde krijgsgevangenen langs de Birma-Siamspoorweg.

[4  Het als bijlage toegevoegde overzicht van de kampen op Java en Sumatra en van de kampen der
geallieerde kriigsgevangenen langs de Birma.Siamspoorweg werd aangetroffen in een uitgave
van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (I975)· De uitgave bevat teke-
ningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krijgsgevangenkampen I942·I945·
welke te zien waren op een tentoonstelling onder auspicien van de Stichting
Cultuurgeschiedenis  van de Nederlanders Overzee onder voorzitterschap  van  de  Heer  A. Bos.
De tentoonstelling werd in 1975 gehouden in Amsterdam (Rijksrnuseurn), Den Haag (Museum
voor het Onderwijs). Breda in I976 (Cultureel Centrurn De Beyerd), Leeuwarden (Museum het
Princessehof) en Amhem (Gemeentemuseum).
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veel hoger kwam te liggen dan onder de krijgsgevangenen. Een grote groep VK-sters
van het eerste uur, was van Indische afkomst en had dan ook familieleden die in deze

kampen waren geinterneerd. Onder hen bevonden zich kinderen van KNIL-militairen
en/of partners. Dit heeft betekend, dat families, of ouders van kinderen in Indie die
niet tijdig konden vluchten, tijdens de Japanse bezetting in Japanse kampen verbleven.

De kinderen die op tijd door de ouders naar Nederland ofelders waren gestuurd, waren
na het einde van de Tweede Wereldoorlog uiterst bezorgd over de situatie van hun
familieleden.
De capitulatie van Japan op I5 auglistus I945 werd gevolgd door een - tijdens de oor-

log al door enkelen gevreesd - gezagsvacuum in het bestuur van de Indische archipel.
Bovendien kondigde zich slechts twee dagen na de Japanse capitulatie een nieuw gezag
aan: op I7 augustus 1945 riep ir. Soekarno de Republik Indonesia uit. Tussen deze
datum en 27 december I949, de dag dat Indonesie formeel onafhankelijk werd, zette
de Nederlandse regering, gesteund door het overgrote deel van de Nederlandse bevol-
king en alle politieke partijen minus de CPN, een legermacht van ongeveer I25.000
man in om de archipel weer onder koloniaa I gezag te brengen Wat die steun van de
Nederlandse bevolking betrof: voIgens een opinieonderzoek wilde I796 handhaving
van de vooroorIogse verhoudingen, 70% achtte een belangrijke versterking van de
Indonesische invloed in de kolonie noodzakelijk en slechts II% vond dat het land onaf-
hankelijk moest worden (Laurens, 12990: 7)· Ongeveer eenzelfde percentage is tegen-

woordig een verklaard tegenstander van dit militaire ingrijpen, de rest heeft geen oor-
deel. De meerderheid van de huidige bevolking is echter opgegroeid in een tijd dat
dekolonisatie de norm en een feit was. Zij heeft toen ook niet daadwerkelijk partij hoe-
ven kiezen (Groen, 2000:8).
De belangste]ling voor het dekolonisatieproces, dat eind jaren zestig in Nederland een

aanvang nam, behelsde niet in alle opzichten een evenwichtig objectieve waarneming
en was meer gericht op po Iitieke en diplomatieke ontwikkelingen dan op de militaire
aspecten in het toenmalige Nederlands-Indie. De oordelen over het gedrag van de
Nederlandse militair in onze voormalige kolonie werden ongenuanceerd verkondigd,

hetgeen vele oud-militairen tot in het diepst van hun ziel heeft geraakt. Er werd absoluut

niet gekeken naar enige psychologische aspecten, die een rol hebben gespeeld bij hun
dienstvervulling in het Nederlands-Indie van toen. Het beeld van het Nederlandse leger

als vredestichter is een cruciaal punt in de discussie tussen de mensen die in Indie de
oorlog doorbrachten, de militairen die er hun dienstplicht vervulden en de overigenI5.

I5 Exemplarisch citaat uit 'Langs eigen wegen' (Feenstra, I950: I85): "Een groot transportschip vol
landmacht-en NICA-personeel was even voor hen vertrokken, een schip vol jongelui als zii,
bezield van hetzelfde doel: Indie zo snel mogelijk uit de ellende helpen. Als ze het goed begre.
pen hadden, was Engeland bezig daar de zaak een beet le in het honderd te gooien - uit gebrek
aan belangstelling, uit oorlogsmoeheid. hoe dan ook - snel dus voort naar de ouwe trouwe jan-
Oost; we zouden zelf Nederlands' boonties wel doppen."
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Voor hetgeen zich destijds daar heeft afgespeeld schrijft Groen (I99I: I2) in haar
inleiding: "De Nederlandse geschiedschrijving van het Nederlands-Indonesisch
conflict", zo zou men met wat overdrijving kunnen stellen, bestaat uit twee nauwe-
lijks communicerende vaten. Aan de ene kant de oudmilitair, die de militaire ontwik-
kelingen te velde aan Nederlandse zijde beschrijft (en het aan den lijve heeft meege-
maakt), aan de andere kant de professionele historicus, die vooral de politieke en
diplomatieke gang van zaken aan de Nederlandse zijde tijdens dit conflict analy-
seert.I6 "Deze gebrekkige communicatie tussen  Mars  en  Clio is nadelig  voor  een
beter begrip van de Indieveteranen, en van een historisch vraagstuk, de dekolonisa-
tie van Nederlands-Indie.„I7. Met haar studie beoogt Groen als naoorlogse historicus
het gesprek tussen beide partijen op gang te brengen Zij onderwerpt het
Nederlandse militair-strategisch beleid aan een nader wetenschappelijk onderzoek,
met onder andere de vraagstelling welk militair-strategisch beleid, vooral ten aanzien
van de landstrijdkrachten, er aan Nederlandse zijde in het conflict met de Republiek
Indonesie is ontwikkeld. Opvallend hierbij is het gebruik van het woord strategie in
vergelijking met het woord pacificatie. In eerste instantie gingen de Nederlandse
troepen niet naar Indie om oorlog te voeren, doch om het eilandenrijk 'wederom'  te
pacificeren of in andere termen: om er 'Orde en Vrede' te brengen  Dit was de poli-
tieke argumentatie achter de beslissing om Nederlandse militairen naar Indie te zen-
den. Algemeen politiek beleid en het militair-strategisch beleid zijn hierarchisch met
elkaar verbonden, waarbij echter moet worden vooropgesteld, dat de krijgsmacht
altijd ten dienste van de politiek staat. Indien echter het militair-strategisch beleid bij
voortduring wordt doorbroken en/of stopgezet door politieke wijzigingen onder
druk van de internationale politiek is het voor legereenheden onmogelijk een strate-
gie te blijven volgen, noch om de gestelde doelen af te maken, nog afgezien van het
feit of er de beschikking was over voldoende manschappen. Met andere woorden: 'La
critique est aiste, l'art est difficile'.
Kortom, wie ruim vijftig jaar na dato begrip wil opbrengen voor het democratisch
I6 In 'Westerlings oorlog' (De Moon I999) is het militaire gebeuren 'van binnenuit' benaderd.

Voornamelijk handelend over de geschiedenis van het Korps Speciale Troepen en specifiek over
de zeer omstreden figuur Westerling, zegt De Moor in zijn inleidin& De geschiedenis van zulke
eenheden is altijd verregaand bepaald door specifieke nationale factoren. Elk land bezit boven-
dien een specifiek eigen militaire cultuur en traditie, die voor een groot deel de wijze waarop spe-
ciale troepen ziin opgericht. georganiseerd en gebruikt. hebben bepaald. Wij dienen ons deze
vraag ook te stellen met betrekking tot Nederland en Nederlands-Indie'. Wat zijn de specifieke
nationale invloeden geweest op de wilze waarop speciale troepen in Nederlands-Indie' ziin opge-
richt en ingezet3 Nederland begaf zich niet onvoorbereid op het oorlogspad.  Er was een kolonia.
le voorgeschiedenis: er was een gevestigde militaire traditie" (De Moon I999: 38)

I7 Een inventarisatie van de herinneringen van de Indische oorlogsveteranen levert een uitgebreid
resultaat op. Zii hebben niet nagelaten de ervaringen. opgedaan tiidens hun dienstvervulling in
het toenmalige Indie te beschriiven. Daarmede hebben zii wellicht voldaan aan hun gevoelens
om goed en kwaad van zich af te schrilven. De meesten verloren in Nederlands-Indie hun jeugd
en deden er de eerste stappen in het grote leven.
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genomen besluit, ondersteund door het overgrote deel van de Nederlandse bevol-
king, om een legermacht naar Nederlands-Indie te zenden, zal zich dienen te ver-

plaatsen in het Nederland van weleer en zijn ruim driehonderdjarige koloniale

geschiedenis.

DE |NDONESISCHE REVOLUTIE

Reeds in de loop van I944 en begin I945, toen alleen Zuid-Nederland was bevrijd,
maakte de Nederlandse regering met de geallieerde mogendheden afspraken over de
militaire taken die Nederland na de bevrijding van het gehele moederland het eerst
op zich zou nemen. Deze taken lagen zowel in Nederlands-Indie als in Europa.
De legerleiding kon in I944-I945 niet met een schone lei aan de wederopbouw van
de Koninklijke Landmacht beginnen. Zij moest uitgaan van een aantal gegevenhe-

den, waar zij niet omheen kon. De gevolgen van de gefaseerde bevrijding was er daar
66nvan. De noodzaak de KL naar Brits voorbeeld op te bouwen was een andere. De
'Combined Chiefs of Staff', het geallieerde opperbevel, had namelijk op 4 februari
I 944 als zijn mening te kennen gegeven dat de Britse autoriteiten de verantwoorde-

lijkheid op zich moesten nemen voor de formatie en uitrusting van de Nederlandse
troepen die zouden deelnemen aan de strijd tegen Japan.
Aan deze beslissing werd in de eerste naoorlogse jaren niet getornd, mede door het
feit dat een paar duizend Nederlandse militairen de oorlog in Groot-Brittannie had-

den doorgebracht en daardoor vertrouwd waren met de Britse organisatievorm. De
meeste naar Groot-Brittannie overgestoken militairen waren, tezamen met enkele
honderden landgenoten uit andere delen van de vrije wereld, bij elkaar gebracht in
de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'.

De wederopbouw van de KL werd verstoord door de onverwacht snelle capitulatie van
Japan op I5 augustus I945· De overgave was op z'n vroegst een jaar later verwacht.
Het uitroepen van de Republiek Indonesie twee dagen later gooide alle
opbouwwerkzaamheden in de war. Al snel bleek dat er zeer veel troepen nodig
zouden zijn om het Nederlands gezag aldaar te herstellen. Het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger was voor deze taak nog lang niet gereed. Gezagsherstel in
Indie kreeg voorrang boven alle andere taken. Er moest een keuze gemaakt worden
omdat Nederland niet tegelijkertijd in Indie en in Europa een groot leger op de been
kon brengen Zeker in deze tijd van economische wederopbouw waren daarvoor geen
geld en mankracht beschikbaar (Hoffenaar en Schoenmaker I994: I5 e.v ) Alhoewel
KL-eenheden taken toebedacht waren bij de herovering van Indie op de Japanners en
de gezagshandhaving daarna vocht uiteindelijk slechts  66n KNI L-batalion   aan
Australische zijde mee bij de herovering van Tarakan en Balikpapan op Borneo.
Door de capitulatie van Japan op I5 augUstzis I945 en de ontwikkelingen die daarop
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volgden kwam volgens afspraken, gemaakt op de conferentie te Potsdam,
Nederlands Oost-Indie diezelfde dag te vallen onder het 'South-East Asia
Command', het bevelsgebied van de Britse admiraal Lord Mountbatten. Voordien
viel de archipel, met uitzondering van Sumatra, binnen de 'South-West Pacific Area',
waarover de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur de scepter zwaaide.
De Britten hadden niet direct troepen voor hun nieuwe bevelsgebied beschikbaar, de
Nederlanders evenmin. Van deze gelegenheid maakten de Indonesische nationa-
listen onder leiding van Soekarno en Hatta gebruik om op I7 augustus I945 onder
druk van radicale iongerengroepen de Republik Indonesia uit te roepen. Hoewel dit
besluit niet op democratische wijze tot stand was gekomen wilden de Indonesische
nationalisten zelf het lot van Indonesie bepalen.
Onder deze omstandigheden stelden de Britten zich zeer terughoudend op. Eind
september arriveerden de eerste troepen, merendeels Brits-Indiers, die, nu de oorlog
voorbij was, snel terug naar huis wilden. Zij richtten een aantal bruggenhoofden ter
verdediging in: Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabaja op Java en Medan,
Padang en Palembang op Sumatra. Als hun voornaamste taken beschouwden zij het
ontwapenen en afvoeren van de Japanse militairen en daarnaast ook het bevrijden
van de Nederlandse geinterneerden en krijgsgevangenen op Java en Sumatra. Dit
bleek een zeer zware opgave.
De situatie escaleerde vanaf oktober zeer snel.  In die maanden, de 'Bersiap-periode'
(bersiap = maakt U gereed) genoemd, vielen groepen jonge revolutionairen
Nederlanders, Britten, Chinezen, Molukkers en anderen aan. Er brak een storm van
geweld los. in het bijzonder in de grotere steden op Java en Sumatra, waarbij het
nationalistisch geinspireerde verzet tegen de terugkeer van het koloniaal bestuur
zich enkele malen vermengde met uitbarstingen van puur crimineel geweld. Ook na
de komst van de Engelsen op 29 december I945 te Batavia (Djakarta) heerste er nog
een volkomen gezagschaos. "De mensen (Europeanen) bleven in enge ruimten
samenhokken. Ze werden door opgewonden, vijandige benden en rampokkers
bestookt. Huizen werden geplunderd, bezittingen gestolen en verwoest (...) Er wer-
den 'veldslagen' geleverd tegen rampokkers, waarbij honderden (duizenden) vrou-
wen, kinderen, opgeschoten iongens en mannen aan Indonesische, Nederlandse en
Britse zijde stierven (...)" Over het aantal slachtoffers tijdens de Indonesische revo-
lutie tast men vooralsnog in het duister. De Europese bevolking, voornamelijk
Nederlanders, had deze 'Bersiap-tijd' met verbijstering en angst gadegeslagen
Niemand vermoedde ook maar enigszins dat de uitbarsting van geweld en nationaal
bewustzijn bij de Indonesiers zulke vormen zou kunnen aannemen. Bij met name
vele Indo-europeanen heeft deze cumulatie van op hen gericht geweld en het daar-
mee gepaard gaande groeiende wantrouwen van Indonesiers, in sterke mate ertoe
bijgedragen dat zij later naar Nederland zouden repatrieren (Ellemers en Vaillant,
I965: 30.32). Binnen en buiten de interneringskampen vielen enkele duizenden bur-
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gerslachtoffers. Bij de Britten sneuvelden 655 man en werden er 325 man vermist.
Onder hen bevonden zich ook deserteurs. Aan Indonesische zijde vielen 6.000
doden (Meelhuijsen, 2000).

De Nederlandse regering en legerleiding deden al het mogelijke om zo snel moge-
lijk troepen te sturen om het gezag en de orde te herstellen. Zij mochten echter van
Mountbatten niet op Java en Sumatra aan land en werden naar Malakka gestuurd.
De militairen kregen door hun noodgedwongen verblij f op Malakka de gelegenheid
om aan het klimaat en de terreinomstan-digheden te wennen. Britse militairen ver-
zorgden diverse trainingen Tevens werden  er   KN I L-officieren als adviseurs   aan  de
eenheden toegevoegd (Hoffenaar en Schoenmaker, I994: 30319). Ook een groep VK-
sters, de zogenaamde 'Penanggroep'. op weg van Nederland naar Indie, werd tegen-
gehouden en tijdelijk op Malakka gestationeerd. In deze 'Bersiap- periode' zetten de
eerste leden van het VK-KNIL voet op Indische bodem, waar zij werden ingezet bil
de opvang van de mensen in de kampen en de daarbij behorende medische zorg, het
opzetten van diensten voor de repatriering en vele andere noodzakelijke voorkomen-
de taken.

In de loop van de Indonesische revolutie speelde een drietal omstandigheden een
cruciale rol.
De snelle ineenstorting van het Nederlandse gezag in Indie door de Japanse oor-
logssuccessen in I94I-I942. Voor vele Indonesidrs vernietigde dit feit niet alleen de

geloofwaardigheid in de Nederlanders als de koloniale regeerders maar ook hun
legitimiteit om hun 'verloren Indie' na het beeindigen van de Japanse bezetting en
oorlog weer op te eisen;
De opeenvolgende ontgoochelingen veroorzaakt door de Japanse strijdkrachten en
de toename van anti-Japanse gevoelens, waaruit de Indonesische nationalistische
beweging als het ware haar hardheid en wreedheid ontwikkelde voor de strijd, gein-
spireerd door het Japanse regime;
De beslissing van de Geallieerde Strijdkrachten dat de Britten Indie aan het einde
van de oorlog zouden bevrijden. Zij waren eenvoudig niet in staat met de emoties
om te gaan die losbraken in de nadagen van de Japanse bezetter. IS (Soedjatmoko,

I988: Io).

Een belangrijke keuze, die de Indonesiers moesten maken tijdens de Japanse bezet-
ting was het wel of niet samenwerken met de Japanse autoriteiten. Deze vraag was
cruciaal voor de Indonesiers, mede omdat dezelfde vraag voortdurend heeft gespeeld
ten aanzien van de Nederlandse koloniale autoriteiten. Opgemerkt mag worden dat
hierover bij de Indonesische autoriteiten altijd verdeeldheid heeft bestaan in de
geschiedenis van de nationale beweging.
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Deze verdeeldheid werd nog versterkt door een van de meest unieke trekken van de
Indonesische revolutie: de oprichting van een systeem met meerdere politieke par-
tijen. Midden in een revolutie was dit streven, hoewel zeer opmerkelijk in vergelij-
king met revoluties in andere landen, wel een zeer hachelijke zaak. Soekarno's wens

was 66n nationale partij in de Republik Indonesia. Het uitroepen van de Republik
Indonesia op 17 augustus I945 door Soekarno was derhalve slechts een gedeelte van
het doel van de Indonesische revolutie, ontstaan in een sfeer van onzekerheden en
twijfels over de sterkte van de positie van Soekarno en Hatta en hun capaciteiten om
te voorzien in goed revolutionair leiderschap.
Het eigenlijke concept van de revolutie werd opgezet door twee protagonisten,
Sjahrir en Soekarno. Beiden realiseerden zich dat de revolutie het losmaken van
enorme sociale krachten inhield en een versnelling van die revolutie, vergezeld van
onstuitbare emoties.

De verdeeldheid op het politieke terrein vond zijn parallel op militair gebied.

Onmiddellijk na het uitroepen van de Republik Indonesia kwamen er overal in het
land grote en kleine strijdgroepen, die hun eigen leiders kozen. Deze groepen voel-
den er niet altijd voor om zich in het militair gareel te voegen. Een aantal van hen
had een religieuze of politieke grondslag, zoals de Hizbullah en de Sabilillah (islami-
tisch)   en de Banteng Merah (communistisch). Anderen, zoals  de BPRI (Barisan
Pemberontak Rakjat Indonesia), de Lasjkar Rakjat en de Laskar Benteng, waren
alleen maar nationalistisch. Er waren daarnaast ook nog gevechtsgroepen van boe-
ren, oliearbeiders, leden van de politie, studenten, vrouwen en ambtenaren. Soms
waren ze genegen om met de officiele militaire groepen samen te werken, maar even
vaak lieten ze zich aan de richtlijnen van de regering van de Republiek weinig of
niets gelegen liggen Moordpartijen, plunderingen en onderlinge gevechten waren
als gevolg daarvan aan de orde van de dag. De instelling van een centraal legerhoofd-
kwartier in oktober I945 onder leiding van Oerip Soemohardjo, een gepensioneerde
majoor van het KNIL, bracht daarin aanvankelijk weinig verandering. Het kostte
Soemohardjo weinig moeite om op papier zestien TRI-divisies te vormen, waarvan

I8 Soediatmoko was adviseur en plaatsvervangend lid van de Indonesische delegatie voor de
Veiligheidsraad van I947-I95I en 'pressofficer' in NewYork voor de Republik Indonesia; daarna
verbonden aan de Indonesische ambassade te Parijs, vervolgens ambassadeur van de Republik
in de Verenigde Staten van I968197 en rector Universiteit van de Verenigde Naties in Tokyo
van I980-1 987. Ziin politieke mentoren waren Amir Sjarifoedin. die hij leerde kennen in het
begin van de Japanse bezetting, kort voordat deze werd gevangen genomen en gemarteld door
de Japanse krijgsmacht, Soekarno en Soetan Siahrir, minister-president van het 2de, 3de en 4de
Republikeinse kabinet na de onafhankeliikheid van Indonesie (alle drie hoogopgeleide
Indonesiers). Als tweedejaars, medisch student op het kantoor van de minister-president was
Soedjatmoko in staat zich vrii te bewegen tussen de leiders van de revolutie, indusief de vice-
president Hatta. omdat men in hem geen bedreiging zag wegens ziin ionge leeftijd en ziin des-
interesse in een machtspositie.
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er tien op Java waren gestationeerd en zes op Sumatra. De Indonesische stafchef
besefte echter maar al te goed dat zijn 'divisies' die naam in de praktijk nauwelijks
verdienden. Ze werden voor het merendeel geleid door ervaren officieren, en hun
manschappen blaakten van vechtlust, maar voor de rest ontbrak het hen aan al het
nodige, vooral aan wapens. Toch waren die wapens op Java en Sumatra massaal voor-
handen. opgeslagen in de arsenalen van de Japanners. Voor het Indonesische leger
in wording was het bezit van wapens een zaak van leven en dood. Overal op Java en
Sumatra zagen de plaatselijke Japanse commandanten zich spoedig geconfronteerd
met horden slecht bewapende, maar desperate Indonesiers, die hen dringend ver-
zochten hun wapenkamers te openen, zo niet dan zouden zij erom vechten, onge-
acht wat het zou kosten. De reactie van de Japanners was overal verschillend. In
Soekaboemi droeg de commandant van het keizerlijk garnizoen zijn geweren,
mitrailleurs en ammunitie na een korte bespreking over aan een gevechtsgroep van
de Hizbullah. In Banjoemas speelden de Japanners hun volledige uitrusting in han-
den van de 4de TRI-divisie, die als gevolg daarvan het best bewapende onderdeel van
het Indonesische leger werd. In Soerabaja ging het ongeveer op dezelfde manier,
maar in Djokjakarta moest een Indonesisch vrijwilligersbataljon onder leiding van
de ex-Peta officier Soeharto twaalf uur strijd leveren tegen de Japanners, die zich in
hun kazerne hadden verschanst. Pas na een dag van verbitterde gevechten gaven de
Japanners zich over en konden de Indonesiers hun buit binnenhalen. Op andere
plaatsen - Bandoeng, Cheribon en Semarang waren er bloedige voorbeelden van -
boden de lapanners met succes het hoofd aan de aanvallen en behielden ze hun
wapens tot de Britten arriveerden om de zaken van hen over te nemen. De confron-
tatie met de ervaren soldaten van het Verenigd Koninkrijk zou de tweede krachtproef
worden voor Soemohardjo's divisies. In de ]aatste maanden van I 945 werden de
belangrijkste steden op Java en Sumatra - Batavia, Semarang, Soerabaja, Palembang,
Padang en Medan - bezet door voor het merendeel Brits-Indische troepen. Afgezien
van wat onbetekenende acties van geweerschutters konden de Indonesiers daar wei-
nig tegen uitrichten, omdat de Engelsen hun aankomst lieten dekken door de
Japanners. Anders werd het toen de Britten hun bruggenhoofden begonnen uit te
breiden. Hun voornaamste doel was de bevrijding van de ruim 80.000 Nederlandse
mannen en vrouwen en kinderen, die zich nog onder ellendige omstandigheden in
interneringskampen in het binnenland van Java bevonden. Een Britse troepencolon-
ne, die vanuit Semarang was doorgestoten naar Ambarawa en Magelang op Midden-
Java, kreeg hier voor het eerst te maken met een geco8rdineerde actie van de TKR.
De gevechten begonnen op I oktober I945 in de stad Magelang en ze duurden tot I5
december I 945, de dag waarop de Britten zich terugtrokken uit de 'buitenpost'
Ambarawa. Hier hadden ze drie weken lang hadden bloot gestaan aan furieuze aan-
vallen van de Indonesiers, nadat ze al eerder Magelang hadden moeten prijsgeven.
Door de Indonesische legerleiding werden bij deze acties troepen van drie verschil-
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lende TRI-divisies en een veelheid van zogenaamde Lasjkar-groepen (volksguerrilla-
's) ingezet. De agressie van de Indonesiers richtte zich in feite niet zozeer tegen de
Brits-Indiers - die waren er immers maar tijdelijk - als wel tegen de Nederlanders die
met de Engelsen meekwamen in het kader van de RAPWI. Dit was een organisatie
die was opgezet om de Nederlandse geinterneerden zo snel mogelijk uit hun benar-
de posities te verlossen. De Indonesiers zagen in de RAPWI-mensen spionnen, die
het terrein kwamen verkennen voor de na hen komende NederIandse troepen. Op
de strijdlustige pemoeda's werkte hun aanwezigheid in het binnenland als een rode
lap op een stier

De haat en de verbittering, die grote delen van het Indonesische volk in hun greep
hadden - haat en verbittering die waren opgebouwd in drie eeuwen van Nederlands

bewind en nog eens extra waren gevoed in de drie jaar, die de Japanners over het
land hadden geregeerd - werden niet alleen op de Engelsen afgereageerd. De
Nederlanders in de interneringskampen, de Chinezen in hun winkelstraten en de
van hun wapens beroofde Japanners waren voortdurend het doelwit van benden los-
geslagen Indonesische jongeren, die voor geen moord, geen plundering en geen
brandstichting opzij gingen In Ambarawa drongen leden van zo'n bende door tot
een Nederlands kamp. Ze dreven er een aantal vrouwen en kinderen bil elkaar en

wierpen vervolgens handgranaten in de groep. In Depok, vlakbij Batavia werden de
bewoners van een interneringskamp vlak voor de komst van de Engelsen wegge-
voerd en voor een groot deel afgemaakt. In de buurt van Soerabaja werd een vracht-

wagenkonvooi van de RAPWI met ruim honderd vrouwen en kinderen aangevallen,
in brand gestoken en uitgemoord. Vele duizenden - Nederlanders, Japanners en
Chinezen, mannen, vrouwen en kinderen - kwamen in deze maanden gruwelijk aan
hun einde. Daar waar benden zich vergrepen aan Britse of Brits-Indische soldaten

(zoals in Bekasi, waar de inzittenden van een Dakota die een noodlanding had moe-
ten maken letterlijk in stukken werden gehakt) sloegen de Britten genadeloos terug.
Er was echter geen sprake van dat zij op die manier aan het moorden en rampokken
een einde konden maken. Ook de regering van de Republiek stond tegenover deze
dingen vrijwel machteloos (Heijboer, I979: I9). Er ontstond een chaos, waarin niet
alleen talloze Nederlanders, Japanners en Chinezen werden vermoord, maar waarin
- dat wordt altijd vergeten - ook onderling tussen Indonesiers talloze rekeningen wer-
den vereffend (Pollmann, I999: II5)·
Het bestaan van het ongeregeld massaal bendewezen, dat buiten de controle van het

Republikeinse leger, c.q. volksmilitie viel, is van grote invloed geweest op alle
Indische maatschappelijke ontwikkelingen en politieke onderhandelingen in de
periode van 1943 tot I95O. Dit speelde echter ook voor de oorlog in Indie een rol en
is mede de officiele aanleiding geweest voor de oprichting van het KNIL: bestrijding
van de 'Inlandse vijand (Zwitzer en Heshusius, I97'7: I7 e.v.)
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Zowel aan de zijde van de Nederlandse regering als aan de zijde van de
Republikeinse regering was de wens groot tot een diplomatieke oplossing te komen,
hetgeen door de zwakke positie van de Soekarno-regering en de oppositie van het
'pemoeda'-thuisfront onmogelijk werd. De revolutionaire situatie was dusdanig ver-
anderd in 'a running away horse', dat het hoofddoel van zowel de Britse opperbevel-

hebber, vice-admiraal L. Mountbatten, als de inmiddels uit Australie teruggekeerde
luitenant-gouverneur-generaal dr Van Mook, om met de Republikeinse leiders tot
een politieke overeenstemming te komen niet haalbaar bleek. De druk van de
'pemoeda-groepen' was zo groot, dat de Soekarno, en later de Sjahrir-regering niet in
staat was tot steekhoudende gesprekken met de Nederlanders te komen.
De 'pemoedas' geloofden in een ding: onafhankelijkheid door strijd ('perdjuangan'),
niet langs diplomatieke weg. (De Jong, I988: 24-25). Dat was in november/decem-
ber I945 de eerste 'deadlock'. Zowel Mountbatten als Van Mook zagen een militaire
interventie als de enige weg om het bendewezen aan te pakken. Later, in maart I946,
bereikten Sjahrir en Van Mook bijna een overeenkomst, die tijdens de besprekingen
op de Hoge Veluwe in Nederland door de oppositie zowel in Nederland als in
Indonesie weer in een 'deadlock' resulteerde. In april I947 ontstond een derde 'dead-
lock'  na de eerst succesvol lijkende overeenkomst van Linggadjati in november I946
(voorlopige) en maart I947 (definitieve), uiteindelijk resulterend in de eerste politio-
nele actie van juli I947 (Gouda, I997: 64,65)

Over het vervolg van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en het antwoord hier-
op van de Nederlandse strijdkrachten zal ik kort zijn. Na de tweede politionele actie

(welke overigens militair gezien een succes was) waren de Verenigde Staten uiterst
verbolgen over het Nederlands politioneel optreden. Zij hadden hier voortdurend
tegen gewaarschuwd temeer daar het niet zou stroken met het streven de gematig-
de republikeinen te sterken in hun striid met de extremisten. Dit vereiste tegemoet-
koming aan hun verlangens, waar ze na de onderdrukking van de communistische
Madiun- groep (september i948) met des te meer recht aanspraak op konden
maken. Bovendien doorkruiste het optreden van bondgenoot Nederland de buiten-
landse politiek van de V. S., die de U.S.S.R. geen grond wilden geven voor actieve

bemoeiingen als kampioen van het antikolonialisme en anti-imperialisme.
Nederland had de opkomende wereldmacht van Amerika getrotseerd en gebruus-
keerd en moest ervaren, hoe overtuigd ook van het morele gelijk, dat een klein en
relatief afhankelijk land (Marshall-hulp!) zich te schikken had (Maas,  I983: SI). Of
anders gezegd: De Verenigde Staten geloofden eind Is)48 niet meer in het morele
gelijk van NederIand (Gouda, 2002: 23-36).
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"......The greatest change that has come about in the United States forces in the time
that I've been in the military service has been the extensive use of women. The
United States has taken a male institution and turned it into a coed institution......"
(General John A. Vessey Jr., Washington Post, february 3, I984)

Ontstaan en ontwikkeling van
militaire vrouwenkorpsen

De mythe van de Amazones heeft velen beziggehouden. Voor menige kunstenaar
waren Amazones een inspiratiebron. Dit androgyne beeld van de Amazone ontstond
door de verwarrende combinatie van mannelijke eigenschappen in een vrouwelijk
lichaam. Zij dagen door deze combinatie van kenmerken de bestaande orde uit,
waarin een eenduidig en helder onderscheid is aangebracht tussen man en vrouw,
mannelijk en vrouwelijk. Zij zijn in de woorden van Mary Douglas  (I966) 'out of
place', zij zijn als zodanig een gruwel, een (spannend en begerenswaardig)
'monster'. Vrouwen horen immers niet te vechten. Het krijgsgewoel is een mannen-
zaak. Alleen wanneer het overleven van de gemeenschap dat vereist, mogen vrou-
wen mannenrollen op zich nemen. Dit mechanisme blijft nog heel lang voortbe-
staan in traditionele gemeenschappen. Het blijft een uitzonderlijke zaak als vrouwen
dienst nemen in het leger en zelfs meevechten op het slagveld.  Pas in de twintigste
eeuw komen we in het stadium van de bijdrage van vrouwen aan de oorlogvoering
in een georganiseerde en gereglementeerde vorm. Opvallend hierbij was, dat aan-
vankelijk werd uitgegaan van een organisatie, waarin de vrouw wel participeerde in
de militaire activiteiten, maar zonder dat haar een militaire status werd toegekend.
Die statustoekenning markeert het derde stadium: dat van min of meer volledige
integratie in de krijgsmacht (Van Veldhoven, I963: I).
In het Europa van voor de Eerste Wereldoorlog hadden vrouwen traditioneel dan ook
geen taak in de krijgsmacht. Wel trokken vrouwen achter het leger aan. De marke-
tentsters uit de middeleeuwen zijn een markant voorbeeld. Zij waren de eerste vrou-
wen in Europa in het leger, in de Franse tijd de zogenaamde 'cantin res', die als
marketentster met de legers meetrokken. Naast commerciele overwegingen zoals
van de marketentsters, hebben andere motieven zoals patriottisme, armoede, liefde
en avontuur vrouwen in Europa ertoe gebracht het saaie alledaagse traditionele leven
vaarwel te zeggen.
In de vroege dagen van de Franse Revolutie namen vrouwen actief deel aan de strijd.
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Theroigne de Mericourt bijvoorbeeld, bijgenaamd '1'Amazone de Liage', leidde de
beruchte mars naar Versailles, waarbij koning Lodewijk XVI uit zijn paleis werd
gehaald. Door geheel Frankrijk reageerden vrouwen op de oproep tot revolutie en
wilden zij zich verenigen in vrouwelijke korpsenI. Maar hoewel enkele revolutionai-
ren wel bepaalde rechten aan vrouwen wilden toekennen, overheerste de mannelijke
superioriteitsgedachte en werden vrouwen op politiek en militair vlak van deelname
uitgesloten.
Ook Napoleon hield over het algemeen niet van Amazones2. In de biografie van Ida
Saint-Elmes uit I827 wordt echter een lange rij van vrouwen opgesomd, die in de
Napoleontische oorlogen meevochten, tijdens de Pruisische oorlog (I870), gewond
raakten en werden gedecoreerd.
Een bijzonder initiatief tot een vrouwelijk legioen vond plaats in I876, toen Felix
Belly ter verdediging van de Franse natie tegen de Pruisen een oproep deed aan alle
Franse vrouwen om zich aan te melden bij het 'Ier Bataillon des Amazones de la
Seine'. Toen zich na twee dagen I5oo rekruten hadden aangemeld, werd het aanmel-

dingsbureau gesloten en Belly door de politie opgepakt. Het project werd stopgezet

I   Het was ondermeer Etta Palm-Alders, (Nederlandse, wonend in Parijs), die in I790 een verkla-
ring liet voorlezen in de Assemb16e Nationale, om de onrechtvaardigheid van een aantal wetten
ten  opzichte van vrouwen  aan  de  kaak te stellen.  " De doorluchtige vertegenwoordigers zouden
moeten applaudisseren voor de onverschrokkenheid van de Amazonen in een van jullie depar-
tementen en HUN MOETEN TOESTAAN EEN KORPS OP TE RICHTEN om het vaderland te
verdedigen Gerechtigheid verlangt, dat wetten voor iedereen gelden zoals lucht en water".
De Amazonen, op wie zij doelde, waren de burgeressen van Criel, die een korps van de natio-
nale garde hadden gevormd. Meerdere vrouwen probeerden een vrouwelilk batalion op te rich-
ten, maar de Assemb16e verbood de initiatieven keer op keen Toen de burgeressen van Aunay
in I792 de 'Amazones Nationales' stichtten ter verdediging van de Franse natie, werden ze door
de mannen in hun departementen gemolesteerd. In I795 werd een verbod uitgevaardigd op
samenscholing voor vrouwen en aldus werden zil terugverwezen naar de huiseliike omgeving.
(Andriese en Hermes, I99379)

2 Niet alleen in Europa, ook in het voormalig Nederlands-Indie functioneerden in het begin van
de achttiende eeuw reeds amazones aan de hoven in midden-Java. Wanneer de heersende sul-
tan zich buiten de kratons begaf, was hii altiid omringd door een vrouwelijk bewakingskorps,
de 'abdi-Dalem priyayi manggung' of 'prajurit Keparak Estri'. Een bezoeker van de Surakarta
kraton in I822 schreef hogeliik verwonderd over dit korps: "Forty women were seated in a row
immediately below the throne and were literally armed to the teeth: beside a belt with a kris
attached, each one held a sabre or a musket in her hand." Eerder werd reeds in hoge militaire
kringen (I788) opgemerkt: 'the three-fold salvo fired by them was executed with such order and
accuracy as must cause us to wonder".
In juli I809 liet zich maarschalk Daendels (Gouverneur-Generaal I808 - ISII) evenzeer met
grote bewondering uit over de geoefendheid van de 'Yogya prajurit estri'. De rekrutering en trai-
ning van deze vrouweliike soldaten was een soort passie van de tweede sultan van Yogyarkarta,

Hamengkubuwana II, (I792-I 8 Io/ I 811 -1812/ I 826 - I 828), niet alti id tot genoegen van de echtge-
noten en vaders in ziin rijk. Zi j vonden dat hun aantrekkeliike echtgenotes en dochters min of
meer werden gedwongen om toe te treden tot het 'Yogya Amazone Corps'. De officiele kleding
van deze vrouweliike soldaten was het manneliike lavaanse gevechtskostuum (Locher-Scholten
en Niehof, I987: IS. I9)
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omdat generaal Trochu elke formatie van nieuwe Franse troepen had verboden
(Andriese en Hermes, I993: SI)

In Nederland is de enige periode in de Vaderlandse Geschiedenis, waarin vrouwen
deelnamen aan de eigenlijke strijd, gedurende de eerste jaren van de Tachtigjarige
00rlog (I568-I648). Een aantal vrouwen nam gekleed als man dienst in het leger. Bij
de belegering van Haarlem in I573 en andere steden vochten de vrouwen actiefmee,
zij aan zij met de mannen3.
De studie van de historici Dekker en Van de Pol, getiteld 'Daar was laatst een meis-
je loos' (I980), is in dit verband interessant. Zij vonden na veel speurwerk, onder
andere in rechterlijke archieven, *I Nederlandse vrouwen, die als soldaten en matro-
zen in de periode van I64I tot I784 in dienst van de VOC naar Indie zijn gereisd. In
deze studie komen ook de sekseverhoudingen scherp aan het licht, juist door de rol-
wisseling van vrouw tot man. Het was namelijk niet toegestaan noch als vrouw noch
als militair naar Indie te vertrekken. Een enkele vrouw is dit misschien wel gelukt,
maar dat gebeurde dan onder een nog meer bizarre vlag, bijvoorbeeld als versteke-
ling of liefje van de kapitein. De studie van Del<ker en Van de Pol werpt een nieuw
licht op de geschiedenis van de vrouw en is een belangrijke bijdrage tot het nogal
duistere terrein van de geschiedenis van gender in de I7de en ISde eeuw, want onder
de mannenkleren verscholen zich tevens meermalen lesbische en transseksuele
vrouwen die op deze wijze gemakkelijker naar hun aard konden leven. (Dekker en
Van de Pol, I98I en I989) Tevens ging de interesse van deze historici uit naar de
motieven van de vrouwen die zich aan boord van de VOC-schepen waagden.
Onder de vrouwelijke VOC-matrozen zullen er zeker geweest zijn die aangelokt wer-
den door de reputatie van de Oost als paradijs voor blanke vrouwen. De Duitse rei-
ziger Barchewitz, die in I722 op de retourvloot van de VOC van Batavia naar Holland
reisde, verhaalde van zes vrouwen, die als matroos de Oost hadden bereikt, maar
kennelijk aan  de wal ontdekt en/of verraden waren  en  door de gouverneur-generaal
van Oost-Indie weer werden teruggezonden. Anders verging het Anna Sophia
Spiesen. Zij monsterde aan als matroos omdat zij geen familie meer in Nederland
zou hebben en zich bij haar vader in Indie wilde voegen. Het verlangen naar hereni-
ging met vader, verloofde of echtgenoot zou in die tijd meer gehoord worden als een
redelijk en aanvaardbaar motief, want het gafblijk van prijzenswaardige vrouwelijke

3 Kenau Simonsdochter Hasselaer (I526-I588) wordt altiid in verband gebracht met dit beleg van
Haarlem. Haar deelname aan de verdediging van Haarlem berust echter op een mythe, als voor-
beeld van het toenmalige patriottisme. Zij heeft wel, samen met andere vrouwen, geholpen met
de versterking van de wallen rondom Haarlem en het aandragen van munitie. Dat was alles. Zij
was in werkeliikheid een succesvol ondernemer, die leiding gaf aan een scheepswerf in
Haarlem als weduwe van de scheepsbouwer Nanning Gerbrantsz. Kenau, toen 36 jaar en moe-
der van drie dochters en een zoon. Zij verkocht in februari 1573 hout voor de bouw van een galei.
dat ingezet zou worden tegen de Spanjaarden (Sniidelaar, I993: 46)
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gevoelens, waardoor de autoriteiten zich soms lieten vermurwen (Dekker en Van de
Pol,  I989:  53)· Het motief van vrouwen om deze mannen te volgen, hetzij uit liefde,
hetzij uit commerciele overwegingen en/of avontuur, is ook in latere tijden niet ver-
anderd. Wij vinden deze motieven terug bij de rekrutering van het VK-KNIL in I943

Voor deze 'Nederlandse amazones' is het onderzoek van Julie Wheelwright
"Amazons and military maids, women who dressed as men in pursuit of life, liberty
and happiness" (I989) een 'eye-opener' in die zin, dat het wederom een exploratie is
naar de levens van vrouwen die kennelijk niet gelukkig waren met de beeldvorming
over vrouwen, zoals die eruit zag in de achttiende en negentiende eeuw. Het zijn
toch min of meer verborgen geschiedenissen over vrouwen die kozen voor zichzelf,
hun eigen leven, werk en liefdes, maar dat wel als mannen moesten of wilden doen
(Wheelwright, 1989: I66 - I72)4. Als zodanig fungeerden deze vrouwen  als 'eman-

cipatoire voortreksters'.

Zowel het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog hebben
de aanzet gegeven tot de oprichting en legalisering van militaire vrouwenkorpsen.
Hoewel duidelijk was, dat de vrouwenkorpsen tegen de traditionele stroom van het
maatschappelijk leven inroeiden, was de noodzaak van deze korpsen voldoende aan-
getoond. De golfbeweging van deze ontwikkelingen wordt duidelijk zichtbaar v66r
het uitbreken en na het beeindigen van de Eerste Wereldoorlog.

4 Ter illustratie van deze "emancipatoire voortreksters" wils ik op Maria van Antwerpen en Jenny
Merkus. Etn van de kleurrijkste vrouwen die als soldaat dienst nam, is Maria van Antwerpen.
In de militaire geschiedschriiving duikt haar levensverhaal op als een 'merkwaardig' en 'amu-
sant  incident'.  Zij werd geboren  in  I·7I 9  in de garnizoensstad Breda  en  werd al vroeg wees.  Ze
werd opgevoed door een tante, die haar slecht behandelde. In I740 werkte ze als dienstmeid in
Breda, maar ze verloor haar werkkring. Aangezien ze bang was om prostitu& te worden en wel
eens gehoord had van vrouwen, die in het leger gingen. besloot ze zich in mannenkledii te ste-
ken. In 1746 tekende  zij een contract voor zes iaar bii het leger van lan van Ant. Zo begon haar
zwervend leven. Haar legeronderdeel was voortdurend op mars en werd in verschillende plaat-
sen gelegerd. onder meer door de oorlog in Frankrijk.Toen haar legeronderdeel in 1751 te Breda
was gelegerd werd Maria herkend en ontmaskerd. Zii werd gearresteerd en kwam in de publi-
citeit. Nog voor haar berechting verscheen haar biografie: "De Bredasche Heldinne", verteld aan
een medegevangene. de schniver F.L. Kerstemanten. die het voor haar opschreef. Del(ker en
Van de Pol: I3'I7.88)
Een andere merkwaardige vrouw is lenny Merkus (I839-I89'7), jongste dochter van Pieter
Merkus, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie. Zil keerde met haar familie terug naar
Nederland na haar vaders dood in I844· Na het overliiden van haar moeder in 1848 kwam zii in
het bezit van een aanzienlilk familiefortuin. Zii ging reizen door Frankriik, Italie en Sicilie. In
I8'76 vocht zi j mee tiidens een opstand tegen het Turkse regime in Bosnie. Zii verschafte de rebel-
len wapens en munitie en voegde zich bii het Servische legen Na haar krijgsverrichtingen keer-
de zii terug naar Nederland. alwaar zii zich inzette voor charitatieve werken. (Hardenberg: 752)
Meer voorbeelden van zowel Nederlandse als buitenlandse 'Amazones' zijn gevonden en aanbe-

velenswaardig voor nader gender-onderzoek, voorzover archieven nog bereikbaar en niet ver-
dwenen ziin.(Dekker en Van de Pol,I98I,voorwoord)
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Met uitzondering van de toenmalige Sovjet-Unie werden in alle landen na de Eerste

Wereldoorlog om politieke en economische reden (bijvoorbeeld te weinig banen voor
de van het front terugkerende mannen) de vrouwen weer verwijderd uit hun man-
nelijke functies, die zij gedurende de oorlog hadden vervuld.5 Deze golfbeweging zet
zich door bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens beide wereldoorlo-
gen hebben de vrouwen zelf aangetoond, dat zij in het oorlogsbedrijf noodzakelijk
en onmisbaar waren. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stonden talrijke
vrouwen erop actief deel te nemen in welke vorm ook, vaak tegen de zin van hun
families of echtgenoten.
Andere tegenstand ondervonden de vrouwen van de krijgsmacht zelf. Dr Elsie
Ingliss (I867-IgI7) bood het Britse leger volledige, door vrouwen 'bemande'. medi-
sche eenheden aan, maar werd teruggefloten door het 'War Office': "My good lady,
go home and sit still". Niet afgeschrikt bood zij haar diensten aan de Britse bondge-
noten aan, die deze accepteerden. In I9I7 had zij veertien medische eenheden geor-

ganiseerd en geadministreerd voor de Belgische, Franse, Russische en Servische
legers. Zij leidde zelf de Servische eenheid in het veld tot haar dood door uitputting.
Verplegen in de Eerste Wereldoorlog was zeer zwaar en gevaarlijk, omdat de
vrouwen vlakbij de frontlinies dienst deden, dichtbij de slachtingen op de slagvelden.
"The fighting is continuing very long this year, and the convoys keep coming down,
two or three a night. Sometimes in the middle of the night we have to turn people
out of bed and make them sleep on the floor.  We have heaps of gassed cases  at pres-
ent.... the poor things burnt and blistered all over with great mustard-coloured sup-
porating blisters with blind eyes," schrijft Vera Brittain in december I9I7 aan haar
ouders.
Vrouwen konden niet alleen gewond raken door hun werk aan het front, door het
organiseren van een hospitaal ofhet rijden van een ambulance. Ze konden zelfs wor-
den geexecuteerd door de vijand, zoals Edith Cavell (I865-IgI5), een Engelse ver-

pleegster in Belgie. Werkend in een Rode Kruishospitaal hielp Cavell met het smok-
kelen van geallieerde soldaten uit door de Duitsers bezet Belgie. Haar executie door
de Duitsers voor spionage veroorzaakte veel protest in Engeland. Het is nameliik
maar de vraag of Cavell wel spionagewerkzaamheden verrichtte. Onduidelijk is, wat
haar werkelijke status was en hoe ze terechtgekomen kan zijn als Brits verpleegster
in een hospitaal in bezet Belgie.

5 De Russische vrouw heeft een uitzonderingspositie in de ontwikkeling van de militaire vrouwen-
korpsen. omdat zi j haar plaats op het oorlogsterrein direct als combattant vrouweliik militair
innam op een heel bijzondere wijze. Duizenden Russische vrouwen waren combattant in dienst
van artillerie en tankeenheden en vervulden staffuncties bii de luchtmacht. Meer dan 100.000
Russische vrouwen werden militair gedecoreerd, van wie 86 met de rang van: 'Held van de
SOV et-Unie'. Hun directe bijdrage aan de overwinning van de Tweede Wereldoorlog is onmis-
kenbaar indrukwekkend (Anderson and Zinsser. I988: JI2,3IJ)
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Vrouwen werden overigens niet alleen als verpleegsters ingezet tijdens de Eerste
WereldoorlogG. Op een zeer basaal niveau, zowel strijdbaar als dienstbaar, in de
munitiefabrieken en scheepswerven, tussen de wielen van trucks en de vleugels van
vliegtuigen, demonstreerden de vrouwen hun capaciteiten op terreinen, die traditio-
neel door mannen werden vervuld. Ofschoon zij de verschrikkingen van de oorlog
niet ontkenden, spraken zij toch over de bevrijdende invloed hiervan op hen. "I spre-
ad my wings and tested my strengths," schreef de Russische Groothertogin Maria
Plavona, die als verpleegster dienst deed aan het front (Anderson and Zinsser, I 994
I98-200).

De Tweede Wereldoorlog creeerde een heel eigen sociaal en psychologisch klimaat,
waarin het normale leven zich voor de duur van de oorlog op een minimaal basaal
niveau handhaafde. Er was op den duur gebrek aan alles. Naast gebrek aan 'alles' ver-
vulden vele vrouwen dubbele taken, indien zij in de oorlogsindustrie werkzaam
waren en thuis een huishouden hadden, terwill zij vaak voor lagere lonen werkten
dan de mannen. Onder de druk van het oorlogsgeweld nam in 1943 in Engeland het
aantal vrouwen dat zich in de oorlogsindustrie inzette toe met IP miljoen.

(Summerfield, I984: GI). Hiernaast hebben in alle Europese netwerken van het ver-
zet vrouwen belangrijke ondersteunende rollen vervuld, zoals boodschappen en goe-
deren vervoeren, helpen bij het drukken van ondergrondse kranten, smokkelen van
kinderen, geallieerde soldaten en Joden naar veiliger plaatsen.
Alles wijst op een groter aandeel van vrouwen in het krijgsbedrijf. De vrouwen in
het leger, de 'Amazones', hadden hun 'glorieuze' dagen. De oprichting van nieuwe

vrouwenkorpsen bij alle oorlogvoerende krijgsmachten was een feit geworden. Maar
toen de oorlog was beeindigd, keerde een deel van de vrouwen maar al te graag weer
terug naar hun 'aangename' leven. Evenals na de Eerste Wereldoorlog was er een
korte 'babyboom: Het priv6-leven kreeg weer voorrang. Toch zou het niet meer wor-
den als voor de Tweede Wereldoorlog, ofschoon het er op leek. dat vrouwen terug-
keerden in hun traditionele rollen (Anderson and Zinsser, I988: 2I4, 215, 2I6).

6   De Franse geheime dienst had biivoorbeeld Marthe Ricard (I889-I982), 66n van de eerste vrou-

weliike piloten. aangesteld om voor hen te spioneren gedurende de oorlog. Zil overleefde en
werd gedecoreerd met de eerder alleen aan mannen toegekende medaille van het Legioen van
Een in de Tweede Wereldoorlog doet zij weer dienst in het Franse verzet (Anderson en Zinser,
1988: 199 214)
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NEDERLAND

In Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog de noodzaak tot het vormen van mili-
taire vrouwenkorpsen niet direct aanwezig. Wel hebben grote aantallen vrouwen zich
dienstbaar gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht. Op initiatief van Koningin
Wilhelmina, was, na het uitbreken van de oorlog de 'Commissie van Werkverschaffing'
ingesteld. Deze commissie zich ten doel stelde vrouwen, die krap bij kas zaten omdat
hun man gemobiliseerd was, de mogelijkheid te bieden om geld bij te verdienen door
oorkleppen, wanten en sokken te breien voor de vloot en het leger (Kippers, Is)85: 2I).
In hoeverre Koningin Wilhelmina in de verdere ontwikkelingen van de militaire vrou-

wenkorpsen een rol heeft gespeeld is niet bekend. Wel wordt haar sterke band met de

krijgsmacht gememoreerd en haar intensieve bemoeienis met militaire zaken. Zij leef-
de in een militaire familietraditie, die terugging tot de eerste stadhouders. Als vrouw
en dus in die tijd in Nederland niet in staat als officier te dienen, laat staan het leger

aan te voeren, kon Wilhelmina haar betrokkenheid slechts tonen door op te komen
voor de belangen van de krijgsmacht. Als geoefende amazone woonde zij talloze mili-
taire oefeningen bij. In de exclusieve mannenwereld, die het leger in die tijd was, moet
de nadrukkelijke aanwezigheid van een jonge vorstin 6n in het veld dn bij de besluit-

vorming achter de schermen menige officier in verwarring hebben gebracht (Fasseur,

I998: 407,408).
Dit voorbeeld van Koningin Wilhelmina zou, met de invloed van de Nederlandse

emancipatiebeweging en de ontwikkelingen in Engeland, de aanzet hebben kunnen
geven tot het nadenken over de vrouw in het leger ( Kippers, I985: 2I).

Volgens de Landstormbeschikking van I922 werd voor vrouwen de mogelijkheid

geschapen in tijden van buitengewone omstandigheden of van oorlog - met toestem-
ming van de Minister van Defensie -toe te treden tot de Vrijwillige Landstorm, opge-
richt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze bestond uit vrijwilligers (tot dan toe manne-
lijke), die zich buiten hull werkelijke diensttijd ter beschikking stelden van de land-
macht. Het landstormbesluit van I933 tenslotte regelde de organisatie. Deze bestond
uit een staf en diverse korpsen. Met uitzondering van de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm, die gebruikt zou worden ter handhaving van de openbare orde, konden

vrouwen nu bij alle andere korpsen (de motordienst, de vaartuigendienst, de lucht-
vaartdienst en de spoorwegdienst) worden toegelaten.
In de jaren dertig werd de mogelijkheid geopend voor het aangaan van een verbintenis
in geval van oorlog, terwijl er tenslotte in I937 werd bepaald, dat vrouwen uitsluitend

ongewapende diensten mochten vervullen. De wettelijke basis voor dienstneming van
vrouwen werd hiermede in feite gelegd.7

7 Hoeveel vrouwen zich bij de Landstorm hebben aangesloten heb ik niet kunnen nagaan.
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Toen de dreiging van de Tweede Wereldoorlog meer en meer voelbaar werd, beraad-
den de vrouwenorganisaties zich over de wijze, waarop zij het land in de te verwach-
ten moeilijke tijden konden dienen. Een opmerkelijk feit in de ontwikkeling van
vrouwenkorpsen was in I938 de oprichting te Amsterdam van het Korps
Vrouwelijke Vrijwilligers, dat zich tot doel stelde om op verzoek van het wettig gezag
hulp te verlenen in tijden van oorlog en bij nationale rampen. Dit K.V.V. kreeg in
augustus I938 de goedkeuring van Koningin Wilhelmina. In dertig gemeenten van
Nederland hadden zich groepen gevormd, waaraan door de inval van de Duitsers in
I 940 een einde kwam. Wel bewezen deze korpsen hun nut bij het verzorgen van de
gewonden direct na de Duitse inval.
Na verloop van tijd werden in sommige steden onder druk van de Duitsers de korp-
sen opgeheven; in andere steden konden de korpsen, zij het ondergronds, blijven
bestaan.
De op initiatief van mevrouw Razoux Schultz- Metzer in I939 ingestelde
'Commissie tot Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd' (COVIM) hield
zich bezig met het geven van cursussen EHBO en bescherming bij luchtaanvallen
en met het verlenen van allerlei steun bij het uitbreken van een oorlog. Als uitvloei-
sel van de COVIM werd het'Vrouwen Automobiel Corps' (VAC) opgericht, dat in de
Meidagen I940 zijn dienst bewees bij het transport van oorlogsslachtoffers (Kippers,
I985: 22).
De geschiedenis van de Nederlandse militaire vrouwenkorpsen zet zich na I 940
voort buiten Nederland wegens de bezetting van Nederland door de Duitse krijgs-
macht. Direct na de Duitse bezetting waren Koningin Wilhelmina, het kabinet en
een handvol Nederlanders naar Engeland uitgeweken. Totaal waren zo rond de
I.600 Nederlanders tot juli I940 naar Engeland gevlucht. Londen was een vluchte-
lingencentrum geworden voor vele nationaliteiten. Engelse vrouwen werden vanaf
I940 zoveel mogelijk ingeschakeld voor de oorlog in 'International Women Service
Groups'. Via deze vrouwengroepen kwamen vrouwen van verschillende nationalitei-
ten met elkaar in contact. Ook Nederlandse vrouwen waren in deze organisatie ver-
tegenwoordigd. Grondslag van deze organisatie was de wens de geallieerde zaak en
daarmee het eigen vaderland te dienen. Hiertoe werden op grote schaal cursussen
'EHBO'. 'ontluizen', 'massavoeding en "autorijden' opgezet.
Belangrijk was het contact tussen vrouwen uit de verschillende landen. Ideeen over
hoe het vaderland het beste geholpen kon worden, werden uitgewisseld. Het Engelse
voorbeeld heeft de Nederlandse vrouwen gestimuleerd bij de oprichting van de eigen
vrouwenkorpsen. Uiteindelijk werden die korpsen opgericht door de Minister van
Oorlog. Vrouwen oefenden al dan niet pressie uit. In kringen van het Nederlandse
Departement van Oorlog in Londen was reeds in I94I enige discussie gevoerd over
een klein militair vrouwenkorps, maar dit had niets tastbaars opgeleverd. Inmiddels
werd in I942 in Londen de 'Bond voor Nederlandsche vrouwen' opgericht, waarvan
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het secretariaat gevoerd werd door ionkvrouw C.M.L. Baronesse van Boetzelaer. Op
initiatiefvan de Bond werd in hetzelfde jaar'De Nederlandsche Vrijwillige Militairen
Verpleegdienst' (NVMV) opgezet, maar tot vrouwelijke militaire dienstplicht heeft
dit nooit geleid.
De Bond pleitte ook voor de vorming van een vrouwelijk hulpkorps, dat de
Nederlandse regering in de eerste tijd na de bevrijding zou kunnen bijstaan bij de
zogenaamde
'relief werkzaamheden'. Hiermede werd bedoeld het verzorgen van het transport bij
evacuatie en repatriatie, de ziekenverpleging en ambulancediensten, de bediening
van gaarkeukens en kantines. Voorstanders van zo'n hulpkorps waren, afgezien van
de Bond voor Nederlandsche vrouwen in Groot-Brittannie, het Londens Comit6 van
het Nederlandse Rode Kruis en de Minister van Oorlog, ionkheer O.C.A. van Lidt de
Jeude (van Dissel en Bruyn, I994: IZI)·

Na een lange periode van beraadslagen en overleg werd, bij ministeriele beschikking
van 20 december 1943, het 'Vriiwillig Vrouwen Hulpkorps' (V\/HI<) ingesteld. De
beschikking was gebaseerd op het Vrilwillig Landstormbesluit van I933·
In de eerste tijd van zijn bestaan kende het VVHK geen militaire status. Met het oog
op de invasie werd het VVHK gemilitariseerd, waardoor het mogelijk werd de bevrij-
dingstroepen zo snel mogelijk te volgen. In I944 veranderde het VVHK haar naam
in VHK. Naast het VHK bestond voor Nederlandse vrouwen de mogelijkheid dienst
te doen bij de in I944 ingestelde 'Marine Vrouwen Afdeling' (MARVA) ofbij het eer-
der op 5 maart IS)44 officieel ingestelde militaire 'Vrouwenkorps van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger' (VK-KNIL), waarop dit onderzoek zich specifiek richt.

Ondanks het verzet van de Nederlandse samenleving ten aanzien van vrouwen in
het leger was het in I945 toch duidelijk, dat er in de krijgsmacht voldoende plaats
was voor vrouwelijke militairen. In oktober I945 werden reeds discussies gevoerd
om de vrouwenkorpsen samen te voegen. Men kon het hierover niet eens worden.
Uiteindelijk kwam aan deze discussie over de nieuwe vorm van het Nederlandse
vrouwenkorps in I95I een einde en werd bij Koninklijk Besluit de MILVA (Militaire
Vrouwen Afdeling) opgericht. In I979 werd de MILVA weer opgeheven, omdat alle
vrouwenkorpsen volledig werden geintegreerd in de krijgsmacht. Hiermede was ook
voor de vrouweri in Nederland een nieuwe weg ingeslagen. In Nederland ziln echter
vrouwen nog altijd niet toegelaten bi) de Mariniers en bij de Onderzeedienst.
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AM ERIKA

In tegenstelling tot Europa was het in Amerika in de achttiende en negentiende
eeuw reeds algemeen geaccepteerd, dat de echtgenotes en zelfs de dochters van
dienstdoende soldaten deze volgden, vaak uit gebrek aan een alternatief. Een bepaald
aantal vrouwen werd door het leger gelegaliseerd in ruil voor hun diensten als
koken, naaien en wassen. We kunnen dit vergelijken met de logistieke functie van
de marketentsters in Europa. Soms werden de vrouwen ook'ingeleend', bijvoorbeeld
in de medische dienst, waar per honderd gewonden tien verpleegsters werden toe-
gestaan. Aan hen werd geen militaire status verleend. Wel kregen zij reguliere sala-
rissen uitbetaald. Hun vrouwelijke burgerstatus beschermde hen echter niet tegen
de verschrikkingen van de oorlog en de persoonlijke risico's waaraan deze vrouwen
blootgesteld waren tijdens het uitoefenen van hun taken.
Ondanks deze acceptatie van vrouwen in het Amerikaanse leger verkozen sommige
vrouwen toch zich als soldaat met de militaire status en als man verkleed in dienst
van het leger te stellen. Velen van hen is dat gelukt.8
Duizenden vrouwen voegden zich bij de militaire kampen en hun motieven waren
even gevarieerd als er individuen waren. Hun werkzaamheden waren ook zeer geva-
rieerd, van kooksters, wasvrouwen tot verpleegsters, soldaten, spionnen, verkenners
en koeriers. Gedurende de drie eerste winters van de Burgeroorlog verlevendigde de
aanwezigheid van vrouwen de sociale sc6ne Ofschoon menig burger en militair arg-
wanend het vrouwvolk in de kampen bekeek, bleven de reputaties van de vrouwen
van de officieren meestal intact. Motieven en handelingen van de overige vrouwen
werden nogal eens, maar vaak ten onrechte, in twijfel getrokken. Ongetrouwde, niet
gechaperonneerde vrouwen, die met de legers meetrokken, konden deze kritiek ver-
wachten ( Holm, I982: 3 e.v.). Vele vrouwen ontpopten zich echter als efficiente
verpleegsters van de vele gewonden, wanneer dit nodig was. Dit speelde zich af aan
beide zijden van de linies. Men had geen beschikking over ambulante hospitalen, en
artsen en chirurgen waren bepaald niet dik gezaaid. De organisatie was weinig ade-
quaat in het wegvoeren van gewonden, zodat de soldaten vaak ter plekke, waar ze
gewond waren geraakt, moesten warden verzorgd en bijgestaan. Er werd weinig
onderscheid gemaakt tussen vriend en vijand. Men was bevoorrecht als vrouwen als
vrijwilligsters de verpleging van de gewonden op zich namen.9

8 EZn van de meest beroemde vrouweliike soldaten uit de Civil War (I86I- I865) was Sarah Emma
Edmonds (1842- 1898). bi igezet in I90I op de Memorial begraafplaats in Houston. In juni 1861
trad zij toe tot een regiment uit Michigan en zii vocht twee laren in het leger van Potomac
(Massey. I966: 7 e.v.).

9 Deze natuurlilke of door socialisatie verkregen aanleg voor verzorging en verpleging is waar-
schiinliik mede een belangriike drijfveer geweest om tenslotte vrouwen in de kriigsmacht op te
nemen en hun een militaire status te geven.
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Aan het begin van de Burgeroorlog richtten de vrouwen in het Noorden als onder-
steuning voor de 'Union Army' de 'Women's Central Association of Relief' op.
Onder druk van deze groepering vestigde de Union Army het eerste officiale agent-
schap om hygienische verbeteringen   in het leger  door te voeren.   Deze ' Sanitary
Commission' werd het officiele kanaal voor de Noordelijke vrouwen om de patien-
tenzorg te organiseren, medische voorraden en apparatuur bijeen te brengen en te
distribueren. Vaak moesten gelden uit eigen bezittingen worden aangesproken. In
vele gevallen werkten zij 24 uur per dag, zonder echte rust in het vooruitzicht. Mede
door het organisatietalent van vrouwen als Dorothea Dix en Clara Barton waren ten-
slotte 6.000 verpleegsters gerekruteerd, die met veel toewijding en persoonlijke
moed hun werk in de hospitalen en op de slagvelden verrichtten.
Toen de oorlog werd beeindigd in I865 achtten de militaire bevelhebbers het toch
niet noodzakelijk, dat de verpleegsters een geintegreerd onderdeel werden van een
effectieve medische legerdienst. De vrouwelijke verpleegsters keerden terug naar
huis (Massey, I966: 65 e.v.).

Bij het uitbreken van de Spaans-Amerikaanse oorlog (I895-I 9OI) kreeg het
Amerikaanse leger te maken met een tyfusepidemie. Tevergeefs werd getracht hier-
voor mannelijke verpleging te rekruteren. Daarom werd wederom een beroep
gedaan op vrouwen. Binnen twee maanden werden twaalfhonderd vrouwelijke vrij-
willigers gerekruteerd onder leiding van Dr Anita Newcomb McGee. De vrouwen
kregen een burgercontract, zonder militaire status.
De meeste gezondheidsofficieren, zoals generaal George M.Sternberg, waren falie-
kant tegen plaatsing van vrouwen bij het legen Hij sprak zijn bezorgdheid uit over
mogelijke kosten voor luxueuze aanschaffingen voor vrouwen, zoals bureaus,
schommelstoelen en andere zaken, volgens hem specifieke vrouwenwensen, die niet
zo noodzakelijk waren voor mannen.
De onbetwistbare bijdrage van de gecontracteerde verpleegsters noodzaakte hem
echter Dr McGee opdracht te geven om een 'Nurse Corps Division' op te richten ten-
einde de verpleegsters een quasi-militaire status te geven. In 190I bevestigde het
Congres dit hulpkorps. Nog steeds hadden de verpleegsters echter geen volwaardige
militaire status, gelijkwaardige betaling of ander profijt behorende bij de militaire
dienst, zoals pensioen of veteranenvergoedingen en regeling van krijgsgevangen-
schap. Op I2 mei I 908 volgde de marine het voorbeeld van het leger, maar het zou
in Amerika nog tot I944 duren voordat verpleegsters officieel zouden worden
erkend als een noodzakelijk en blijvend onderdeel van het leger en de marine
(Massey, I966: 8,9)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Amerika het eerste land geweest, waar vrouwen
ook andere dan medische functies binnen de krijgsmacht konden gaan vervullen.
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In I9IG vroeg de secretaris van de marine, Joseph Daniels. aan zijn adviseur of er
een wet bestond, waarin alleen mannen als soldaat konden dienen. Aangezien dit
niet het geval was, beval hij vrouwen als administratieve krachten aan te stellen bij
de marinereserve uit zuiver pragmatische overwegingen. Daniels was ervan over-
tuigd dat Amerika bij de oorlog betrokken zou worden en dat de marine dan niet in
staat zou zijn aan de vraag naar administratief personeel tegemoet te komen.
De mannen zouden worden ingezet op de vloot en de dan ontstane tekorten aan per-
soneel op het hoofdkwartier zouden te kritiek kunnen zijn om aan de vraag van het
'Civil Service System' te voldoen.
Op I9 maart I9I.7 wettigde het Departement van Marine de aanmonstering van vrou-
wen in de Marine-Reserve in de rang van soldaat, met als functies onder andere elek-
tricien, telegrafiste, en telefoniste. Toen Amerika op 6 april I9I7 deel ging nemen
aan de oorlog, was de Marine in staat haar administratief apparaat door vrouwen
'bemenst' te laten functioneren.

Het Korps Mariniers kwam een jaar later tot dezelfde conclusie en begon in
augustus IgI8 vrouwen te rekruteren, twee maanden voor de vijandelijkheden wer-
den beeindigd. Het Departement van Oorlog kon, ondanks het aandringen van de
legercommandanten, alleen overgaan tot het aanstellen van verpleegsters als onder-
deel van het leger, zonder militaire status (Holm, I982: 9, IO).
De eerste 400 legerverpleegsters scheepten zich in voor Europa in mei I9I7 om bij
de 'British Expeditionary Forces' in Frankrijk te dienen. Veel legerverpleegsters wer-

den  gedecoreerd,  van  wie  er  drie  het
'
Distinguished Service Cross' ontvingen,  een

gevechtsonderscheiding, volgend op de 'Medal of Honor' en drieentwintig, die de
'Distinguised Service Medal', de hoogste niet-militaire onderscheiding.
Achtentwintig werden onderscheiden met het Franse Oorlogskruis. Enigen raakten
gewond, achtendertig keerden niet terug en liggen op de Amerikaanse oorlogsbe-
graafplaatsen in Europa begraven (Holm, I982: I).

Hoewel de Amerikaanse leger- en marineleiding vrouwen geen volledige militaire
status wilde toekennen om wat voor paradoxale redenen dan ook, heeft het leger
ruimschoots gebruik gemaakt van vrouwelijke arbeidskrachten en niet alleen ver-
pleegsters. In IS)I7 werden honderd vrouwelijke geuniformeerde telefonistes
gevraagd door generaal John J. Pershing, commandant van de 'American
Expeditionary Forces' (AEF) in Europa om in te zetten in Frankrijk. Het
Departement van Oorlog weigerde deze vrouwen te militariseren, maar zond wel
honderd vrouwen met een burgercontract naar Frankrijk (Holm, 1982: II) Door
acute tekorten aan geoefend legerpersoneel aan de frontlinies in Europa werden ten-
slotte zo'n IL500 vrouwen ingezet, niet alleen voor verpleging en administratieve
werkzaamheden, maar tevens als tekenaars, vertalers, camouflageontwerpers en
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voor personeelsselectie. Daarnaast had generaal Pershing nog te maken met een
aantal van 5.000 vrouwelijke vrijwilligers die gerekruteerd waren door welfareorga-
nisaties om dienst te doen in Europa, over wie hij absoluut geen controle had. De
onafhankelijke diensten, waarvan sommige overlappend en zonder enige gecoordi-
neerde supervisie, droegen niet bepaald bij tot een duidelijk beeld van het geheel

(Holm, I982: I)

De Eerste Wereldoorlog bevestigde niet alleen, dat vrouwen in staat waren als ver-
pleegsters te dienen, maar tevens dat vrouwen ook andere taken van mannen kon-
den overnemen, indien dit noodzakelijk was door tekort aan 'mankracht'. Inmiddels
had het 'Army Nurse Corps' zich uitgebreid van 400 tot 20.000 leden tegen het
einde van de oorlog en het 'Navy Nurse Corps' van 460 tot I.400. Tegen het einde
van de Eerste Wereldoorlog hadden 34·000 Amerikaanse vrouwen gediend in het
Leger, het Marine Verpleegsterskorps, en (als administratieve krachten bij) de
Marine en de Kustwacht.
j:Us de oorlog langer had geduurd, was het Departement van Oorlog gezwicht onder
de druk van krachtige groeperingen als de 'Young Women's Christian Association',
de 'Women:s League for Self-Defense' en de 'American Council on Education' om
vrouwen een officiele militaire status te geven. Maar de oorlog eindigde in novem-

ber I9IS en het onderwerp werd afgesloten met een zucht van verlichting: "In view of
the present military situation it is believed no longer desirable that arrangements be
made to form military organizations composed of women......" (Holm, I982: I2, I3).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de kaarten geheel anders te liggen:
"American women served in vital support roles in the military during World War II.
They came to be identified by a jumble ofacronyms: Army WACs and WAACs, Navy
WAVES and Coast Guard SPARS noncombat posts in order to free male colleagues

for combat duty".
Bij aanvang, op 7 december I94I, de dag van de Japanse aanval op Pearl Harbor,
stonden er nog maar I.000 verpleegsters op de lijst van de 'Army Nurse Corps.'

Tweeentachtig hiervan waren gestationeerd in Hawal op drie medische posten. Deze
posten werden overstroomd met honderden doden en gewonden door brandwonden
en shock. Ze bleken nauwelijks in staat deze overval op adequate wijze het hoofd te
bieden en de noodzaak van uitbreiding van het 'Army Nurse Corps' werd zo wel dui-
delijk.
Uiteindelijk hebben meer dan 50.000 Amerikaanse verpleegsters gediend in het
'Army Nurse Corps'. Zij verrichtten hun diensten 'onder vuur' in veldhospitalen en
bij evacuatie van hospitalen, in hospitaaltreinen, op hospitaalschepen en op medi-
sche transportvliegtuigen. De vaardigheid en toewijding van deze verpleegsters heb-
ben mede tot het relatief lage dodencijfer van de gewonden bij de Amerikaanse
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strijdkrachten geleid. Minder dan vier procent van de Amerikaanse soldaten, die
medische zorg ontvingen aan het front of onderweg tijdens de evacuatie, stierven
aan hun verwondingen of ziekten (Bellafaire, I992: I, 27).

Onder druk van de oorlog maakte de stafvan generaal G.C.Marshall een nieuw plan
om vrouwen in het leger te introduceren, echter onder geen enkele omstandigheid
met de volledige militaire status. Inmiddels ontving het departement vele verzoeken
van vrouwen om het vaderland te mogen dienen. Dit leidde in I942, mede onder
druk van het congreslid mevrouw E. Nourse Rogers, en met steun van Amerika's
First Lady, mevrouw E. Roosevelt, tot de oprichting van het'Women's Army Auxiliary
Corps'. Vanaf IS)43 heette het Korps 'Women's Army Corps'  (WAC).  In dat jaar kreeg
de Marine een eigen vrouwenkorps, de 'Women Accepted for Volunteer Emergency
Service' (WAVES). Hieruit ontstond de vrouwelijke kustwacht de 'Semper Paratus
Always Ready Service' (SPARS).

Alle korpsen kregen in I943 de militaire status. In I945 dienden zo'n 300.000
Amerikaanse vrouwen, inclusief het verpleegsterskorps in het leger, van wie meer
dan I50.000 in het'Women's Army Corps' (WAC). Dit korps en het'Women's Nurse
Corps' zijn over de gehele wereld ingezet. In Noord-Afrika, Europa, Southwest
Pacific, China, India, Birma en het Midden-Oosten: Overzeese bestemmingen wer-
den hogeli k begeerd, ofschoon de werkzaamheden voornamelijk bestonden uit
administratieve en communicatieve taken, waarin vrouwen geacht werden het meest
effectief te zijn (Bellafaire, I992:  I4)

Na VJ-Day, nooit vermoedend dat de WAC permanent zou worden voortgezet, keer-
den vele vrouwen terug in het burgerleven. In I948 was het Korps teruggelopen tot
4.699 ingeschreven vrouwen, inclusief I4·453 vrouwen in dienst van de luchtmacht.
Ofschoon het leger zes trainingscentra had voor de mannen, vond men een trai-
ningscentrum voor de WACS in vredestijd genoeg.

Tijdens de oorlog hadden de WACS de beschikking over verschillende opleidings-
centra: Des Moines in de staat lowa, Fort Oglethorpe in GeorgiaIo, Camp Stoneman,
California en andere. Het heeft de leiding van de WACS in overleg met het
Departement van Defensie nog veel moeite gekost uiteindelijk het kamp Fort Lee in
Virginia toegewezen te krijgen als permanent trainingscentrum voor de WACS.

Hoewel de WACS bepaald geen elegant leven gewend waren in hun trainingskam-

IO   In (lit kamp werden de eerste rekruten van het VK-KNI L opgeleid in verband met het klimaat,
dat sterk aan dat van Nederlandsch-Indie deed denken en wegens de gunstige ligging ten
opzichte van Washington D.C.
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pen gedurende de Tweede Wereldoorlog, ontmoedigde Fort Lee iedereen door de ver-
waarloosde staat waarin het verkeerde.  Het had tweeenhalf jaar leeg gestaan en was

omgeven door een wildernis van planten, kreupelhout, verwaarloosde gebouwen en
het onoverkomelijke afval van trainingskampen. Nadat de WACS' de omgeving had-

den schoongemaakt, de gebouwen in redelijke staat waren getransformeerd tot scho-
ne klaslokalen en de werkschema's samengesteld, werd Fort Lee officieel als oplei-
dingscentrum van de WACS op 4 oktober I948 geopend door luitenant-kolonel
Hallaren (commandante van de WACS) met een parade van drie bataljons soldaten
en twee compagnieen WACS (Morden, I989: 76,80).
Vanaf die tijd hebben de WACS onder leiding van hun commandanten zich op pro-
fessionele wijze beijverd een goed getraind korps te formeren en uit te breiden met
als uiteindelijk doel de gelijkwaardige status van de WACS als militair. Op aandrin-

gen van generaal Eisenhower werd het korps gehandhaafd. Het Congres stond er

echter op, dat de vrouwen non-combattant bleven, niet hoger zouden promoveren
dan tot luitenant-kolonel en geen bevel over mannelijke militairen zouden krijgen

(Morden, I989: 87). Om hun missie goed te vervullen en een goede reputatie op te
bouwen werden de vrouwen scherp geselecteerd, zowel op fysieke als mentale en
sociale criteria.
De excellente status van het Korps heeft er, paradoxaal genoeg, uiteindelijk in gere-
sulteerd dat het als apart korps is opgeheven. Het Congres eiste in 1948, dat de WAC
een apart korps zou moeten blijven en niet geintegreerd zou worden in de krijgs-
macht. Mede onder druk van de tweede feministische golf in I960 werd in een open
brief van de toenmalige President Ford aan de leerlingen van de U.S.Military
Academy West Point de toelating van het Korps tot West Point toegestaan: "Since it
is the will of Congress  and the President we are welcoming women candidates as we
welcome men candidates at West Point. .

In april I978 kwam het Congres tot het besluit vrouwen tot de krijgsmacht toe te
laten. De 'status aparte' van het 'Women's Army Corps' kwam hiermede te vervallen.
Aan de zesendertigjarige geschiedenis van de WACS was een einde gekomen. De
integratie van de Amerikaanse vrouwen in de krijgsmacht was een feit geworden

II(Morden, I989: 402,466).

II Als een 'saillante' uitzondering is te vermelden. dat tot I994 in South-Carolina op de
Amerikaanse militaire academie 'The Citadel' geen vrouweliike kandidaten werden toegelaten.
Na larenlang procederen lukte het Shannon Faulkner toch om de opleiding te mogen volgen  De
politieke druk en de zware training als enige vrouweliike kandidate onder mannen hadden haar
kenneliik zodanig belast, dat zij opgaf. De academie zou verheugd hebben gereageerd op haar
vertrek met de mededeling ook in de toekomst vrouwen te zullen weren (VB Magazine.  1992,
nr. u)
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ENGELAND

In het Victoriaanse en Edwardiaanse Engeland werd van vrouwen verwacht, dat ze
dienstbaar waren. Dit werd als natuurlijk en vrouwelijk gezien en sociaal gedefini-
eerd in termen van afhankelijkheid, zelfopoffering en dienstbaarheid. Engelse meis-
jes uit de midden- en arbeidersklasse werden van jongs af aan thuis opgeleid in deze
dienstbaarheid door het lezen van algemene en religieuze literatuur. Deze dienst-
baarheid kon tot uitdrukking worden gebracht in de priv6- en familiesfeer door een
comfortabele en aangename thuisomgeving te creeren. Ook kon deze aanleg ten-
toongespreid worden in vrijwilligerswerk, geent op humanitaire en geestelijke
grondslag (Tinkler, I997: 353-377)·

In de loop van de tijd wordt deze huiselijke dienstbaarheid te eng voor de jonge
vrouw. Zo besluit in I854 de legendarisch geworden Florence Nightingale (I820-
I Io) met een groep van achtendertig helpsters te vertrekken naar het front van de
Krimoorlog om eerste hulp te verlenen aan gewonde soldaten. Als de grondlegster
van de moderne Engelse verpleging gaf Nightingale hiermede het voorbeeld aan
andere vrouwen die een leven buitenshuis wilden. Nightingale refereerde vaak aan
zichzelfals 'a man ofaction'. 'The family is..... too narrow a field for the development
of an immortal spirit, be that spirit male or female, ' schrijft zij in Cassandra.
Nightingale's deskundigheid op het gebied van de verpleging,  op het gebied van de
gezondheidszorg en hygienische hervormingen ten behoeve van de Londense
armen, brachten haar in het Britse leger. Daarnaast had zij zitting in een commissie
ter verbeteringen van de hygiene in India.
Zij startte met veel tegenwerking haar opleiding in 16852 in de gevangenis
Kaiserwerth, in I833 0Pgericht voor vrouwelijke misdadigers door een Duitse domi-
nee Theodor Fliedner en zijn vrouw. Deze gevangenis breidde zich uit tot een toe-
vluchtsoord voor wezen en een trainingshospitaal voor verpleegsters. Door haar
ervaringen op deze leerschool reorganiseerde Nightingale het hospitaalwezen aan
het front (Anderson en Zinsser, I988: I76, I77)·

In die tijd (I850- I 928) begint de eerste feministische golf zich te manifesteren in de
'English Women's Right Movement'. Deze zal tientallen jaren model staan voor
bewegingen die staan voor gelijkwaardige behandeling van vrouwen. Overal in
Europa en ook elders in de wereld gingen vrouwen zich organiseren om gelijke rech-
ten te verkrijgen. In I866 tekenden I.499 eminente vrouwen, onder wie Florence
Nightingale, een petitie ter verkrijging van stemrecht, welke werd aangeboden aan
'the  House of Commons', waar 80 leden voor vrouwenstemrecht kozen.  Door dien-
sten te bewijzen aan het vaderland zouden vrouwen als volwaardige burgers
beschouwd worden. De Engelse vrouwenbeweging greep haar kans om mede via de
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diensten, die de vrouwen bewezen aan het vaderland, politieke gelijkstelling te ver-
krijgen (Anderson en Zinsser, I988: 176, I77)·

In Engeland kan men de verpleegsters mede beschouwen als de voorlopers van de
militaire vrouwenkorpsen. In I88I werd in Engeland de 'Army Nursing Service'
opgericht, die voor het eerst naar buiten trad tiidens de Boerenoorlog (1899-I902).
Voor haar moedig optreden kreeg de 'Army Nursing Service' in I902 een
Koninklijke erkenning en ze heette voortaan de 'Queen Alexandra's Imperial
Nursing Service'. In Engeland wordt deze organisatie beschouwd als het eerste
Britse militaire vrouwenkorps, hoewel de leden van dit korps geen volledige militai-
re status bezaten. Naast dit korps werden er in I908 twee particuliere vrouwenkorp-
sen opgericht het 'Voluntary Aid Detachement' (VAD) en de 'First Aid Nursing
Yeomanry' (FANY), verpleegsters te paard, die beschouwd kunnen worden als voor-
loopsters van de huidige ambulancediensten (Anderson en Zinsser, I988,: 366).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het werk in de munitiefabrieken door vrouwen een
'alluring' avontuur.I2 Het bood de vrouwen een manier om te ontsnappen, als ze dat
wilden, naar een andere omgeving in het land, weg van huis. Het verschafte hen onaf-
hankelijkheid en later, door lucratieve lonen, een verbeterde levensstandaard.
Financiele onafhankelijkheid, mobiliteit door het land, en een redelijke inkomen, dat
gebruikt kon worden voor plezierige zaken waren de reden, dat vrouwen dit prefereer-
den boven de laagbetaalde banen die beschikbaar waren voor vrouwen uit de arbeiders-
klasse. (Woollacott, I994': I)
Het aantal vrouwen dat gedurende de oorlog werkzaam was in munitiefabrieken is
aanmerkelijk groter dan het aantal vrouwen, elders werkzaam op het oorlogsterrein.
De munitiearbeidsters vormden de eerste lijn in de productie voor de oorlogvoering,
welke eindigde aan het front. In I918 rapporteerde de 'Daily Chronicle' dat 800.000
vrouwen gedurende de oorlog gewerkt hadden op dit terrein (Woollacott, I994,: 30,3I)

In Engeland verliep de inzet van vrouwen aan de oorlogsinspanningen soepeler dan
elders. Mogelijk kwam dit door minder weerstand van de legerleiding, mogelijk ook
door de nabijheid van de oorlogsgebieden. Het oudste Engelse vrouwenkorps, de
QUAIMS, 'Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service', telde aan het
einde van de oorlog 60.000 leden. Onder zeer moeilijke omstandigheden hebben

I2 Het vrouwelijk enthousiasme voor de oorlogsindustrie moge bliiken uit het volgende. OP 4
februari 19 I6 rapporteerde nameliik 'The Pioneer and Labour Journal of Woolwich'. dat Elsie
Mary Davey. oud I7 jaar, die sinds 10 januari werd vermist van haar huis op Fleet Road te
Hampstead. was gevonden als munitiewerkster in een fabriek te Woolwich. De moeder. een
weduwe, zei, dat het meisje was 'mad on munitions.' Dit incident roept vergelijkingen op met
een jongen die zich aanmonstert aan boord van een schip om de wiide wereldzeeen te bevaren.
ver weg van huis.
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deze vrouwen hun taken vervuld, welke hoofdzakelijk uit het vervoeren en verzorgen
van gewonden bestonden (van Veldhoven, I963: 3)·
Daarnaast stelden talrijke vrouwen hun arbeidskrachten beschikbaar om mee te wer-
ken in de opgerichte rekruteringsbureaus, ziekenhuizen en kantines. In I9I4 leidde
dit tot de instelling van 'Women's Voluntary Service' (WVS). Dit korps was de eerste
organisatie, waarin vrouwen andere werkzaamheden verrichtten dan het traditione-
le verpleegsterswerk. In I9I5 werd als het gevolg van een tekort aan weerbare man-
nen het 'Women's Legion' opgericht. Dit was een particuliere instelling, waarmede

aanvankelijk de vrouwen het mannelijk keukenpersoneel in de kazernes vervingen
Later verrichtten zij ook administratief werk en chauffeursdiensten.
Tenslotte bepleitte de legerleiding de instelling van een vrouwenhulpdienst als
gevolg van de grote Britse verliezen op het vasteland. Het 'Women's Army Auxiliary
Corps' (WAAC) werd in het leven geroepen, vallend onder de krijgswetten en
gekleed in militair uniform. Daarentegen kende het Korps geen rangen  Er werd
gesproken over 'members', 'officials' en 'controllers'. Het 'WAAC' werd ingezet in
allerlei noodzakelijk voorkomende werkzaamheden, varierend van administratief en
huishoudelijk werk tot werk bij de verbindingsdiensten en de motortransportdien-
sten, ook in het buitenland. In I9I8 stelde de Britse koningin zich als plaatsvervan-

gend commandant beschikbaar en het'WAAC' heette voortaan 'Queen Mary's Army
Auxiliary Corps'. Intussen hadden ook de Britse Marine en de Britse Luchtmacht
hun eigen vrouwenkorpsen ingesteld, respectievelijk in I9I7 de 'Women's Royal
Navy Service' (WRNS) en in IS)I8 de 'Women's Royal Airforce Corps' (WRAF).
Echter, een langdurig bestaan was de Britse vrouwenkorpsen niet beschoren. Het
einde van de Eerste Wereldoorlog betekende de ontbinding van alle vrouwenkorpsen
met uitzondering van de 'FANY' en het 'Women's Legion'. Wel greep zowel de Britse
als Amerikaanse vrouwenbeweging, de kans om via de vrouwenkorpsen politieke
gelijkschakeling te krijgen. De Britse vrouwenbeweging was al negen jaar voor het
uitbreken van de oorlog in augustus I914, onder leiding van Christabel Pankhurst
en Annie Kenney, in de strijd gewikkeld om het kiesrecht voor vrouwen te verkrij-
genI3. Het veld was al geploegd en de vrouwenkorpsen waren de katalysatoren voor
het verkrijgen van het kiesrecht. Seidler (I978) ziet het als een beloning voor de inzet
van vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Kippers, 1985: I7)

I3 Mrs. Pankhurst was ook de grote drijfkracht achter de vrouwen om te gaan werken in de muni-
tiefabrieken.
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Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog continueert in feite de traditie van
dienstbaarheid in de ontwikkeling van meisjes. Een belangrijk verschil is echter, dat
deze dienstbaarheid niet meer uitsluitend op het privO-leven is gericht, maar op het
algemeen belang van het land.I-4 Ironisch genoeg was deze ontwikkeling van dienst-
baarheid voor meisjes in het landsbelang eveneens aan de orde in de landen
Duitsland en Italie, waar de jeugd (inclusief meisjes) eveneens werd gemobiliseerd
onder het fascisme. Op die grond werd de nadruk in Engeland gelegd op het ontwik-
kelen van een nationale identiteit. Men wilde absoluut niet de schiin wekken, dat het
gebruikmaken van de diensten van jonge vrouwen ook maar iets te maken zou heb-
ben met de mobilisatie van de jeugd in de vijandelijke landen. In de media werd
daarom op de dienstbaarheid van de jeugd een politiek accent gelegd van nationaal
belang versus het fascisme van Duitsland en Italic.

Daarnaast was er aandacht voor de ontwikkeling van de jeugd in oorlogstijd gezien
in het kader van de adolescentie. De fysieke, emotionele en intellectuele kwetsbaar-
heid van adolescenten zou wel eens te weinig aandacht kunnen krijgen door de vele
oorlogsactiviteiten. Bovendien, naarmate de Tweede Wereldoorlog vorderde, werd
het vanuit democratisch oogpunt noodzakelijk geacht om jonge mensen te trainen
in diensten voor oorlogsactiviteiten. In december I94I werd de registratie van alle
jeugd in de leeftijd van IG tot IS jaar ingesteld. In een interview werden hun omstan-

digheden nagegaan en aanbevelingen gedaan om hun diensten in het landsbelang
aan te wenden voor: 'God, King and Empire'.
Het 'Youth Service Corps' (YSC) was een nieuwe vorm om jeugd in groepsverband
voor te bereiden op de oorlog. Zowel jongens als meisies konden zich hiervoor opge-
ven. Daarnaast werden 'Pre-Service training'-korpsen opgericht voor meisjes, zoals

het 'Women's Junior Air Corps' (WJAC), het 'Girls Naval Training Corps' (GNTC) en
het 'Mechanical Training Corps' (MTC). Al deze korpsen waren een voorbereiding
op de dienstname van meisies in de krijgsmacht.

4   In I94r geeft een oproep in het blad 'The Girl's Own Paper' een illustratie van de behoefte aan
de inzet van jonge vrouwen. De oproep luidde: "No ship can carry only passengers. Are you a
member of the crew or a passenger?" Met deze oproep aan de jonge lezeressen (adolescenten)
van het blad 'The Girl's Own Paper' werd een appal gedaan aan de Engelse meisies om hun
diensten aan te bieden aan de regering gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Deze oproep om hun land te dienen deed tegeliikertild een discussie ontstaan. Ofschoon de
oproep een licht wierp op de ideeen over dienstbaarheid van meisjes in oorlogstijd, ontstonden
hierover tevens verschillende meningen hoe men in Engeland keek naar meisies in hun adole-
scentie. De 'Board of Education' maakte zich zorgen over de vroege schoolverlaters (I4-I6 jaar),
die onder de zorg van de school vandaan en door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
meer aan hun lot zouden ziin overgelaten en daardoor meer vatbaar voor een ontwikkeling in
negatieve zin. Aangezien zii nog niet de leeftild bereikt hadden om dienst te kunnen nemen.
richtte de 'Board of Education' de ' Service of Youth' op teneinde het welziin van de adolescenten
onder controle te kunnen houden.



68 HET VROUWENKORps.KNIL

In I942 co6rdineerde de 'Board of Education' al deze 'pre-service' korpsen in de
'National Association of Training Corps for Girls' (NATCG). De opleiding bestond

voornamelijk uit een mentale en fysieke training teneinde aan hun verplichtingen in
oorlogstijd en ook daarna bi j de herstelwerkzaamheden te kunnen voldoen.

De argumenten, die hiervoor werden aangevoerd, waren van patriottische en prakti-
sche aard. Hierbij werden de grondregels van de oorspronkelijke idee over dienst-
baarheid als aanleg van meisjes gekoppeld aan het gevoel zich nuttig te kunnen
maken voor het vaderland. Hierin verschilden de ideean in Engeland absoluut niet
van de ideeen die in de continentale benaderingen van de jeugd naar voren werden

gebracht.

In Engeland werd deze vergelijking gedurende de Tweede Wereldoorlog echter
steeds vurig bestreden en ontkend, waarbij voortdurend gewezen werd op de eigen
Britse nationale identiteit.   Op deze manier echter  kan   het ' Pre-Service Training
Corps' gezien worden als een aanmoediging voor de meisjes om zich voor te berei-
den op dienstname in de vrouwenkorpsen: de 'Auxillary Territorial Service (ATS)',
'Women's Royal Naval Service (WRNS)', 'Women's Auxillary Air Force (WAAF)',
'Navy, Army and Air Force Institutes' (NAAF). Echter, in tegenstelling tot de manne-
lijke adolescenten ter voorbereiding voor de militaire dienst bleven deze korpsen op
civiele basis geschoeid, waarbij de meisjes een burgerstatus behielden.I5 Dit werd
dan ook door de meisies als een lagere status gezien (Tinkler, I99·7 353-377)·

Bij het uitbreken van de oorlog konden I9.000 vrouwen hun bestemming in het
leger vinden; medio I943 was de sterkte uitgegroeid tot 2Io.000. Hierbij moet wor-
den aangemerkt, dat in Engeland sinds I 941 de dienstplicht voor vrouwen was inge-
voerd, waarbij vrouwen in dienst geroepen konden worden in de hulpkorpsen en
passieve verdedigingsgroepen (b.v. gemengde luchtafweerbatterijen, waarin door
leden van de A.T.S. de luisterapparaten, zoeklichten en afstandmeters werden

bediend)I6

Na de Tweede Wereldoorlog ziet men een snelle afname van het ledental van de ATS

en eind 1947 was 90 % gedemobiliseerd. Vermelding verdient het gestelde in 'The
Army and Air Force (Women's Service) Act of I948': "The power to raise and main-

15 Deze Britse stellingname is interessant in het kader van dit onderzoek: het VK-KNIL verkreeg
wel onmiddelliik tiidens de oprichting een militaire status. Hoewel het VK-KNIL zeker ten dele
is geinspireerd door de Engelse vrouwenkorpsen. is deze status opmerkeliik en verschillend ten
opzichte van alle andere vrouwenkorpsen in Engeland en Europa, gezien het moment van
oprichting: 5 maart 1944

16 Naast de ATS waren er nog de volgende vrouwenhulpkorpsen: WAAF (Women's Auxiliary Air
Force). opgericht in iuli I938, bereikte maximumsterkte I82.000; en de WRNS (Women's Royal
Navy Service), bereikte maximumsterkte 70.000.
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tain land and airforces vested in His Majesty by statue shall include power to raise
and maintain forces consisting of or including women." (Bellafaire, 1992: 234)·
Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van het Women's Royal Army Corps (WRAC)
op 2 januari 1949 Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat dit ene korps de drie

legeronderdelen zou omvatten, maar de WRENS en WRAF scheidden zich afvan de
WRAC.

DUITSLAND

Tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam het voor het eerst in
Duitsland tot een geplande inzet van vrouwen in het oorlogsgebeuren. De vrouwen
werden weliswaar niet aan het front en zeker niet als combattant ingezet, maar ze
werden op vrijwillige basis aangetrokken voor de noodzakelijke werkzaamheden ter
ondersteuning van diverse oorlogshandelingen Deze vrijwilligheid, die vooral ont-
sproot uit de roes van de oorlog waarin delen van de bevolking zich bevonden, moest
georganiseerd worden. "Um gedistet zu sein, wenn die Schicksalsstunde schlagt",
riep Gertrud Baumer van de Bond van Duitse vrouwenverenigingen op 3I juli I9I4
de vrouwen op tot een nationale vrouwendienst. Zij verzocht alle aangesloten vere-
nigingen stappen in deze richting te ondernemen. Als een van de hoofdopgaven zag

zij een samengaan met de vrouwendiensten in het Rode Kruis en de 'vaterlandische'

vrouwenverenigingen; hiertoe maakte zij afspraken met besturen en voerde zij over-
leg met maatschappelijke sociale verenigingen. Deze 'nationale vrouwendienst'
werd plaatselijk georganiseerd en sloot zich weer aan bij gemeenteliike vertegen-

woordigingen en/of de plaatselijke Rode Kruis afdelingen.

Vertegenwoordigsters van de burgerlijke vrouwenbeweging, vooral haar woordvoer-
ster H616ne Lange, zagen de oprichting van deze 'nationale vrouwendienst' als een
stap op weg naar de zelfverwerkelijking van vrouwen. In I9I5 schrijft zij: "Und die
Frauen selbst? Sie erlebten den Ruf der Zeit an Ihre Kraft, Ihre Mitarbeit teils wie
eine langersehnte Bert.lfung, teils wie eine neue hinreizende Forderung. Der
Wunsch dem Staat zu helfen, ein letztes bescheidenstes Stuck nationaler Kraft zu
sein, wuchs in einer einzigen Stunde in Millionen deutscher Frauen empor."

Binnen de burgerlijke vrouwenbeweging ontstonden discussies over de vrouwen in
dienst. In de politieke gelederen van de sociaal-democratische vrouwen laaide over
dit onderwerp een reeds lang smeulend conflict op. Woordvoerster Clara Zetkin,
samen met medepartijlid Rosa Luxemburg, had reeds in I 9I2 op een congres in
Basel gewaarschuwd voor de naderende oorlog als een uitbreiding van massamoor-
den, waaraan het kapitalisme zich ook in de zogenaamde vredestijd op elk moment
ten opzichte van het proletariaat schuldig maakt. "Gegen dieses Verbrechen wehren
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wir uns als Frauen und Mutter. "

Tijdens de socialistische vrouwenconferentie van 26 tot 28 maart I9I5 werd een
app61 voor vrede aan de vrouwen van alle landen gericht. In mei van hetzelfde jaar
vond in Den Haag een internationale vrouwenvredesconferentie plaats, waaraan dui-
zend vrouwen uit I, landen deelnamen en werd de Internationale Liga voor vrede en
vrijheid opgericht. Deze Liga betrof in de eerste plaats burgervrouwen, die zich
distantieerden van de politiek van de Bond van Duitse Vrouwenverenigingen en die
een krijgsdienst voor vrouwen veroordeelden. Gertrud Baumer van de Bond van
Duitse Vrouwenverenigingen veroordeelde deze oprichting als: "Dolchstosz der
Frauen gegen die Mtinner im Schutzengraben". De socialistische vrouwenbeweging
raakte in conflict met haar eigen principes tegen oorlog en geweld en voor een men-
selijker samenleving, omdat zij aan de andere kant weigerde medewerking te verle-
nen aan een nationale vrouwendienst voor persoonlijke hulp, zoals ziekenverzor-
ging, in de oorlog.
Uiteindelijk heeft de socialistische vrouwenbeweging de 'nationale vrouwendienst'
niet kunnen tegenhouden. Al snel werd de door vrouwen verleende humanitaire
hulp op vrijwillige basis, waar nodig, omgezet in een georganiseerde inzet op aller-
lei oorlogsterreinen, zoals de verpleging, in de munitiefabrieken en andere bewape-
ningsindustrieen. De malaise in de textielindustrie door onder andere een tekort aan
grondstoffen werd door het Ministerie van Oorlog aangegrepen om via een rond-
schrijven in mei 19I5 een app61 te doen om vrouwen af te staan teneinde hen te kun-
nen inzetten in de oorlogsindustrie.

Na de veldslagen bij Verdun en aan de Somme, die ontelbare soldaten het leven kost-
ten, werd begonnen met een gestructureerd plan om vrouwen in te zetten voor dien-
sten voor de krijgsmacht. De weerstand tegen directe dienstplicht voor vrouwen
bleefbestaan. Zelfs de burgervrouwenbewegingen, die de vrouwen hadden onderge-
bracht in vrijwillige krijgsdiensten, kantten zich hiertegen. Wel werd op 6 december
19I6 een dienstplicht voor mannen in de leeftijd van I.7 tot en met 60 jaar ingesteld
voor de vaderlandse hulpdienst. Vrouwen werden aangemoedigd zich vrijwillig aan
te melden.
In november 19IG richtte men bij de krijgsmacht een vrouwenarbeidcentrale op,
waarvan Elisabeth Luders van de Vrouwenbond de leiding kreeg. Tevens werd zij
hoofd van de gezamenlijke organisaties, die zich tot nu toe met de vrouwenarbeid in
de oorlog bezig hadden gehouden en in een nationale organisatie werden samenge-
bracht. In de krijgsmacht zelf werden vrouwen voorgedragen en opgeleid voor
plaatsvervanging op commandoposten van het leger. De vrouwen hadden zeer zware
arbeid te verrichten. Hoge ziektecijfers en sterfgevallen door bedrijfsongevallen
waren het gevolg. Door deze vrouwen was het mogelijk de 'waanzinnige' oorlogsin-
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dustrie, die nodig was om het front van het benodigde materiaal te voorzien om de
oorlog voort te zetten, op gang te houden.
Naast deze arbeid werden spoedig ook vrouwen dichtbij het front ingezet voor diver-
se verzorgingstaken. Op bovengenoemde wijze werden 91.855 militairen vrilge-
maakt voor de oorlog met een inzet van 65.877 vrouwen. De in 'btappe' ingezette
vrouwen aan het front verrichtten eerst administratief werk, maar later ook arbeid in

de vrachtwagenparken en munitiedepots. De Vrouwenbond eiste bij de krijgsmacht
uniformering van deze helpsters om, zoals men het noemde. hun zelfbewustzijn te
versterken en ook omdat zij immers krijgsdiensten verrichtten. Deze eis werd afge-
wezen, omdat het materiaal hiervoor voor andere, meer dringende, zaken benodigd
was. Voortdurend werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden om alle nodige man-
kracht aan het front uit te breiden door meer vrouwen op nieuwe posten in te zet-
ten, bijvoorbeeld bij de verbindingsdienst. Op 28 juni I IS werd officieel besloten de
verbindingstroepen te vervangen door vrouwen, die daarvoor opgeleid zouden wor-
den in alle taken op het gebied van telefonie en telegrafie. De oproep luidde: "Wollt
ihr euren feldgrauen Mtinner helfen, so tut es beim weiblichen Nachrichtenkorps."
De chef-staf Verbinding, majoor Von Massows, kon met deze actie I00.000 man

voor het front vrijmaken. Tot het einde van de oorlog (november I9IS) bleef het hier-
bij. Na de oorlog werd dit korps niet onmiddellijk opgeheven. Op I mei I9I9 gingen
nog 400 vrouwen in opleiding. In I92O werd het Korps opgeheven.

Tegen het einde van de oorlog werden vrouwen systematisch uit de verkregen posi-
ties verwijderd om weer plaats te maken voor de uit de oorlog komende mannen.
Voor veel vrouwen betekende deze gedwongen werkeloosheid een harde terugval.
Niettemin werd de inzet van vrouwen gedurende de Eerste Wereldoorlog gezien als
een belangrijk resultaat, omdat vrouwen zo hadden laten zien waartoe zij in staat

waren. De Bond van Duitse vrouwenverenigingen, die principieel de krijgsdienst
voor vrouwen had doorgezet, gaf deze positie ook na de oorlog niet op. Nog in de
laatste oorlogsdagen had deze bond zich tegen de wapenstilstand uitgesproken,
omdat men zich de vrede niet wilde laten dicteren. Toen de Rijksdag het verdrag aan-
nam, schreef Htljne Lange: "So setzen wir unsere Unterschrift unter unseren
Sklavenbriefund sogleich, indem wir uns die Alleinschuldigen bekennen, unter die

ungeheuerlichste Luge der Weltgeschichte, die Busheit und Rachsucht nur ausden-
ken k6nnen."
De Bond van Duitse vrouwenverenigingen zette de in de Eerste Wereldoorlog begon-
nen arbeid voort met een nationalistisch ingesteld programma. In de volgende jaren
wordt dit programma opnieuw duidelijk. Toen met het begin van het Nazidom in

1933 een jaar dienstplicht voor mannen werd ingevoerd, eiste de bond van Duitse

vrouwenverenigingen eveneens een verplicht dienstjaar voor vrouwen (Janszen,

I980: II, e.v.).
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In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waar de activiteiten van vrouwen pas
met de oorlog een aanvang nemen, was de inzet van vrouwen direct bij de opkomst
van het Nazidom (1933) een inhoudelijk bestanddeel van de nationaal-socialistische
politiek. Alle jonge vrouwen werden bijvoorbeeld na het beeindigen van hun school-
studie verplicht tot een dienstjaar, als zij niet ergens anders nodig waren. Zij werden
in eerste instantie in het boerenbedrijfin huishoudelijke taken geschoold,  als  voor-
bereiding op hun latere rol als huisvrouw en moeder. Een andere belangrijke dienst-
verplichting was de Rijksarbeidsdienst, zowel voor mannen als voor vrouwen, welke
voor vrouwen aanvankelijk op vrijwillige basis werd georganiseerd.

Drie dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, op 4 september I939,
werd de dienstplicht ook voor vrouwen ingesteld. Een deel van de vrouwelijke jeugd
werd op het land ingezet, een deel moest zware arbeid verrichtten in de wegenbouw
en bij het droogleggen van moerassen. Aangezien het met de oorlog niet zo liep als
Hitler het volk aanvankelijk had voorgespiegeld, werd op I augustus I94I in een ver-
trouwelijke mededeling over versterking van de inzet van de Rijksarbeidsdiensten,
een verplichte verlenging voor jonge vrouwen van een half jaar tot een jaar aange-
kondigd. Deze verlenging werd 'Krijgshulpdienst' genoemd en hield verder in, dat
jonge vrouwen in dienst van de Wehrmacht kwamen en o.a. in ziekenhuizen zouden
worden ingezet. Een jaar na de invoering van de krijgshulpdienst werden jonge
vrouwen in groten getale - in strijd met de vroegere aankondigingen - ingezet bij de
bewapeningsindustrie.
Na I942 was 60% van de dienstplichtige vroouwen hierbij betrokken; van de reste-
rende 40% werd I3% bij de Wehrmacht geplaatst. In augustus I943 werden op bevel
van Hitler jonge vrouwen bij de luchtmacht ingezet, aanvankelijk bij de verbinding,
later, na een opleiding, bij de luchtdoelartillerie. Aan het eind van de oorlog waren
ca. 30.000 vrouwen werkzaam bij de verbinding. en 25·000 vrouwen bij het lucht-
afweergeschut (Janszen, I980: I , e.v.).

Na de beslissende nederlaag van het Duitse leger bij Stalingrad, waar vele duizenden
soldaten de dood vonden, volgde een nieuwe regeling om mannen voor het front vri j
te maken. Met ingang van 27 januari I943 kregen alle vrouwen in de leeftijd tussen
I7 en 45 jaar de plicht zich te melden voor de diensten ter verdediging van Duitsland.
Eind juni  943 kwamen hierdoor I,5 miljoen arbeidskrachten beschikbaar voor de
wapenindustrie. Door de zware lichamelijke arbeid en vaak onmenselijke arbeids-
omstandigheden hebben vele vrouwen blijvend letsel overgehouden. Echter door de
enorme (gedwongen) inzet van vrouwen was het mogelijk steeds weer nieuwe solda-
ten aan de fronten te leveren.
Inmiddels waren ook vrouwen ingelijfd bij de krijgsmacht en ingezet in alle bezette
gebieden, zowel bij de landmacht, de marine als de luchtmacht. Aanvankelijk werd
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op vrijwillige basis, later toch verplicht gerekruteerd. Deze tot nooddiensten ver-
plichte vrouwen zouden uiteindelijk in een z.g. weermachthulpkorps samengevoegd
worden onder het motto van een 'Ehrendienst der deutschen Frauen'. Dit is echter
niet meer tot uitvoering gebracht door de beeindiging van de oorlog.

In het begin van de oorlog, op 4 september IS)39, waren ongeveer 140.000 vrouwen
bij de rijksarbeidsdiensten betrokken; in de jaren I943/44 ongeveer 300·000, van
Wie I50.000 dienstplichtigen. In dezelfde jaren waren er in de bezette gebieden en
bij het leger ongeveer 8000 werkzaam bij de verbinding en I2.500 in de steden.
Gedurende de oorlog beschikte de luchtmacht over I30.000 vrouwen. Bij de marine
waren ongeveer 20.000 vrouwen ingezet. Hoeveel vrouwen zijn omgekomen bij
hun werkzaamheden in de krijgsmacht is niet precies bekend, maar zeker is dat dui-
zenden vrouwen zijn gewond geraakt en gedood (Janszen, I 980: 26, 27)·

In I950 begon de Bondsrepubliek met de wederopbouw van de krijgsmacht. Daarbij
werd in de herinstallatie van het leger vastgelegd, "dasz ein Wehrpficht fur Frauen
auf keinen Fall gedacht werde. Frauen durfen nicht zu einer Dienstleistung im
Verband der Streitkrafte durch Gesetz verpflichtet werden. Zu einen Dienst mit der
Waffe durfen sie in keinem Fall verwendet werden." Het bovenstaande, om vrouwen
in eerste instantie niet bij de krijgsmacht te betrekken, kan gezien worden als het
gevolg van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de politieke ont-
wikkelingen daarna in Duitsland. Tijdens de voltallige vergadering van de Duitse
Bondsdag op 6 maart I956 werd vastgesteld, dat met het uitsluiten van de vrouw in
de krijgsmacht op grond van haar natuur en bestemming men volkomen in strijd
handelde met de gelijkstelling van man en vrouw.

Lange discussies werden in de volgende jaren gevoerd tussen de regering, de krijgs-
macht en de Duitse vrouwenverenigingen over het al dan niet verplicht instellen van
dienstplicht voor vrouwen in de krijgsmacht. Tot I965 werd gewerkt aan een wet in
geval van noodtoestand, die mannen en vrouwen tussen I5 en 55 jaar verplichten zou
tot dienstarbeid. Vrijgesteld van deze nooddienst zouden worden de vrouwen, die in
verwachting waren tot drie maanden na de geboorte en moeders met 66n of meer
kinderen, die daarmede een gezin vormden. Uiteindelijk kwam deze wet in I965 tot
stand, waarbii dienstplicht voor vrouwen uitgesloten werd. Deze nieuwe wet bete-
kende weliswaar, dat vrouwen niet tot dienstneming gedwongen konden worden,
maar wel in de krijgsmacht op civiele plaatsen zouden kunnen worden gehandhaafd.
De krijgsmacht beschikte namelijk tot dan toe over 82.000 civiel aangestelde vrou-
welijke werkkrachten, die tot v66r aanneming van deze wet niet verplicht konden
worden in geval van nood aan te blijven. Op 24 juni I968 werd, ondanks vele pro-
testen onder de bevolking, deze grondwet in de Bondsdag met enige veranderingen,
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vastgesteld. Voor vrouwen werd een speciaal artikel toegevoegd. Vrouwen in de leef-
tild van I5 tot 55 jaar konden in geval van nood, opgeroepen worden; in geen geval
echter werden vrouwen als combattant tot de krijgsmacht toegelaten (Janszen, I980
96 e.v.). Nog tot aan de millenniumwisseling werden vrouwen in de Bundeswehr
alleen toegelaten tot de geneeskundige diensten en de muziekkorpsen (van der
Meulen en Soeters, I999: 76 e.v.).

NABESCHOUWING

Mede met de intrede van de vrouw als volwaardig lid van de krijgsmacht heeft het
traditionele culturele beeld van de vrouw, zoals dit sinds de middeleeuwen in stand
werd gehouden, afgedaan. De sociale identiteit als onderdeel van het zelfbeeld van
vrouwen heeft in de twintigste eeuw schokkende wijzigingen ondergaan.
Hoewel de meeste vrouwen na elke oorlog weer op hun oorspronkelijke sociaal-
maatschappelijke status terugkeerden, betekende dat niet dat hun inzichten onge-
wijzigd waren gebleven. De mogelijkheden om hun levens op andere dan traditione-
le wijze in te vullen waren tijdens de oorlogen 'noodzakelijkerwijs' zichtbaar gewor-
den. De vrijwillige en/of verplichte diensten in de krijgsmacht en de oorlogsin-
dustrie heeft echter niet in elk opzicht de gelijkstelling met mannen bewerkstelligd.
Een ander interessant punt is dat door de inzet van vrouwen in het oorlogsgebeuren

de oorlog niet zonder meer humaner wordt. Vrouwen zijn niet volgens hun biologi-
sche aanleg oplettender en zachter, behalve wanneer zij hiertoe worden opgevoed.I7
De mythe van de vrouw als het vredelievend geslacht lijkt achterhaald.I8 Hoewel de
intrede van de vrouw in de krijgsmacht vooral  op het terrein van de ziekenverzor-
ging is begonnen, heeft de geschiedenis laten zien dat vrouwen in tijden van oorlog
even fanatiek kunnen vechten als mannen voor iets dat zij als de 'goede zaak' zien.

I7 Een aanzet hiervoor is mede gegeven door het in 1949 door Simone de Beauvoir gepubliceerde
'Le deuxi6me sexe', waarin zij haar stelling verdedigt, dat vrouwen niet worden geboren maar
gemaakt. Zii bedient zich hierbii van zowel biologische, mythologische, geschiedkundige als
sociologische gezichtspunten. Tevens stelt De Beauvoir, dat de cultuur veel meer dan de biolo-
gie de natuur en de activiteiten van de vrouw heeft bepaald (De Beauvoir, I965· P· IO-25). Voor
de vrouwenbewegingen was zij een voorloopster door haar wijze van aandacht vragen voor de
vele problemen van vrouwen, o.a. als presidente van de Franse Liga van Vrouwenrechten en als
uitgeefster van diverse kranten zoals "Questions feministes".

[8  In een interview van Bas Heijne met de schrijfster Margaret Atwood naar aanleiding van haar
tiende roman 'The Blind Assassin' (NRC, 03.II.00) zegt Atwood: "Ik weet niet wie ooit verzon-
nen heeft, dat vrouwen van nature zachtaardig zijn. Waarschijnlijk is er een verband met de
negentiende-eeuwse theorieen over het engelachtige wezen van de vrouw. De beruchte moorde-
nares Lizzie Borden die haar ouders met een bijl aan mooties hakte, werd uiteindelilk vrii
gesproken onder invloed van organisaties voor vrouwenrechten. Zii beweerden dat geen enkele
vrouw tot zoiets gruwelijks in staat zou zijn. Maar vrouwen zijn menselijke wezens zoals man-
nen en dus tot allerlei gruweliiks in staat.



HOOFDSTUK 4

Geschiedenis van het vrouwenkorps
van het KNIL

In het gedenkboek van het KNIL (I  II-I96I), geschreven in opdracht van de
Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
'Madjoe' ter herdenking van haar 50-jarig bestaan, schrijft Z.K.H. Prins Bernhard,
beschermheer der vereniging, in zijn voorwoord: "Geschiedschrijving richt zich op
de mens, zijn omstandigheden, lotgevallen, doen en streven in het kader van tijds-
verloop en plaatselijke samenhang. Zij doet zien hoezeer opvattingen en normen,
waarnaar geleefd wordt, de invloed van dit kader ondergaan en naar gelang daarvan
verschillen kunnen. Maar dit betekent niet, dat er geen eigenschappen en gedragin-
gen zouden zijn, die alom en door de eeuwen heen op waarde zijn geschat en eer-
bied hebben afgedwongen. Voorzeker zijn zij er. Tot haar behoren moed, volharding,
trouw aan een aanvaarde levenstaak en bereidheid om in haar vervulling, tot het
uiterste  te  gaan".

ONTSTAAN VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS-|NDISCH LEGER

Nadat in ISI4 de Londense Conventie de Nederlanders weer in het bezit van de Oost-
Indische gebieden had gesteld, werd door een militaire commissie een organisatie
voor het Indische leger ontworpen. Het zou bestaan uit: 66n regiment Europese
Infanterie, zes bataljons Inlandse Artillerie en 66n bataljon Pioniers, totaal 5.I25
Europeanen en 5·350 Inlanders. De voor de organisatie van deze strijdmacht uit
Nederland te zenden troepen zouden worden beschouwd als te zijn gedetacheerd
van het Nederlandse leger. Toen Napoleon van Elba terugkwam, was het door
Nederlanders te leveren contingent (totaal 2.996 man) nog niet vertrokken. Na aan
de strijd in Europa te hebben deelgenomen, kwamen in het begin van ISI6 in totaal
I.727 man in Batavia aan.
Van de Engelsen werd onder andere een bataljon Ambonezen dat in Bantam was
gelegerd en een honderdtal Bengaalse lansiers overgenomen. In de loop van de jaren
I8I7 en I8I8 werden meer troepen uit Nederland gestuurd, zodat op 7 oktober 18I8
er slechts een tekort van I.000 Europeanen was op de benodigde sterkte van 5.I25,
zoals die door de militaire commissie was bepaald.

In IBI9 werd de sterkte van het leger uitgebreid tot 7.620 Europeanen en 5.466
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Inlanders, Deze sterkte werd, bij Besluit van de gouverneur-generaal d.d. 3 juli IBI 
No.2, vastgelegd en als eerste definitieve formatie van het Indische leger beschouwd.

Toen in I830 de troepenmacht rechtstreeks onder de nieuwe gouverneur-generaal J.
van den Bosch kwam te ressorteren, was de scheiding tussen de Nederlandse
landmacht en die in Indie een feit.
Door het uitvaardigen van de 'Algemene Orders voor het Nederlandsch Oost-
Indische Leger' op 4 december I830, formaliseerde gouverneur-generaal Van den
Bosch de feitelijk gegroeide zelfstandigheid van de koloniale troepen en kreeg het
Indische leger het predikaat 'Koninklijk'.
Na de Java-oorlog (I825-I830) was een reorganisatie noodzakelilk. De door de
Landvoogd vastgestelde, nieuwe formatie telde I3·555 man, waaronder ruim 6.400
Europeanen onder wie 649 officieren. De nieuwe organisatie omvatte acht batalions
Infanterie, 66n depot - waarbij de kleine garnizoenen van Java en die in de buiten-
bezittingen waren ingedeeld -, 66n regiment Cavalerie, 66n regiment Artillerie en
66n compagnie Pioniers. Bovendien behoorde het Inlandse korps van Sentot tot het
leger.

Het Indische leger had steeds een gemengde Europees-inheemse samenstelling. In
I853 bijvoorbeeld bedroeg de sterkte I.226 officieren die vrijwel allemaal
Europeanen en bijna 28.000 onderofficieren, korporaals en manschappen, onder
wie ruim Io.000 Europeanen. De sterkte liep op tot ruim 40.000 man in I877 tij-
dens de Atiehoorlog. In I937 telde het leger I.I48 officieren en ruim 35·000 man-
schappen, waaronder ruim 6.Ztoo Europeanen, 9.000 Ambonezen, I6.000 Javanen,
I.400 Soendanezen en I.200 Timorezen (Bouman, I995: 3)·

Het KNIL, dat streefde naar een verhouding van 66n Europeaan op drie inheemsen,
is als actieleger onveranderd het machtsapparaat geweest voor de handhaving van
het Nederlandse gezag in Indie. In die zin kan worden opgemerkt dat de kwaliteit
van het Nederlandse kolonialisme minder dan overal elders ter wereld was geba-
seerd op militarisme gezien het karakter van het KNIL en zijn opdracht. Het KNIL
kon bogen op een lange ervaring in Nederlands-Indie met de cultuur, de taal en de
bevolking mede door de aanwezigheid van inheemse soldaten, onderofficieren en
officieren, die de belangen van hun eigen land ongetwijfeld in het vizier hebben
gehouden.

V66r de oorlog kende het KNIL geen vrouwelijke militairen; na de oorlog wel: het
VK-KNIL. De meisjes kwamen, zowel uit Nederland als uit Indie. Het VK was een
onmisbaar en charmant element in het Indische Leger na I945· (Zwitser en
Heshusius, I977: I65)
Nog in  949 was het KNIL bezig met de werving in Nederland, gericht op 3.I25 kort-
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en langverband militairen en burgers. van wie 35 officieren en 300 vrouwen voor het
VK-KNIL. Hieraan kwam in april I949 een plots einde. In zijn telegram van 2 sep-
tember I949 gaf Minister van Overzeese Gebiedsdelen, J.H. van Maarseveen, de
legercommandant te kennen, dat volgens hem in verband met 'de hoogst onzekere
toestand bij de soevereiniteitsoverdracht aan R. I.S. (Republik Indonesia Serikat) alle
werving in Nederland met uitzondering van het VK-KNIL ware op te schorten'

(Bouman-Aarts, I987)·

DE MILITAIRETRADITIE VAN HET KNIL EN DE VERHOUDING TOT DE KL

Het is niet eenvoudig de verhouding tussen het  KNI L en  de  KL te omschrilven.  Ten
eerste omdat de militaire traditie van het KNIL specifiek is voor Nederlands-Indie.
Ten tweede omdat tijdens de periode van I943-I950 die verhouding van het KNIL
en de KL plaatsgewijs en eilandsgewijs zo verschillend was. De verhouding verliep
van zeer goed tot zeer matig. In wezen was het verschil tussen het KNIL en de KL
niet voelbaar, getuige het feit dat KNIL militairen waren gedetacheerd bij de KL en
orngekeerd.

Het KNIL heeft ook een belangrijke functie vervuld bij het vertrouwd maken van de
uit te zenden en uitgezonden KL-troepen, die naar Nederlands-Indie werden getran-
sporteerd. In Nederland was een Indisch Instructie Bataljon met KNIL-personeel
opgericht, dat demonstraties hield voor de uit te zenden eenheden. In Malakka, waar
tot maart I946 vele KL-OVW-bataljons verplicht (vanwege Engeland) moesten ver-
blijven, vloeiden staven, groepen instructeurs en tropenvoorlichters en troepen van
KNIL en KL geheel samen. Er ontstonden zes (later zeven) brigades van de gecom-
bineerde strijdkrachten in de Oost.
Diverse KNIL-officieren kregen commando- en staffuncties in KL-eenheden. In
I9471948 bereikte het KNIL zijn grootste sterkte van bijna 60.000 man. In die peri-
ode werden ook de Veiligheidsbatalions opgericht. naast andere eenheden voor de
grote deelstaten die gesticht waren  voor een zelfstandig federaal Indonesie.  Het
grootste deel van de landmachteenheden kwam echter uit de KL. Dat was het
beroepspersoneel, de groep oorlogsvrijwilligers en het grote aantal dienstplichtigen:
bij elkaar zouden meer dan IIO.000 KL militairen in die jaren naar Nederlands-
Indie worden gezonden (Heshusius, I990: 53 e.v.)

Het  ontstaan  en de militaire traditie  van  het  KN IL gaan terug  naar  de  tijd  dat  man-
nen ter beveiliging van de VOC meevoeren op de schepen. Deze krijgslieden bleven

vaak jaren aan land vooral als bescherming van de nederzettingen of factorijen van
de VOC. Zo ontstond uiteindelilk uit een soort vreemdelingenlegioen een kleine
landmacht.
Tot het ontstaan van het KNIL in I83O bestonden de handelsposten bijna steeds uit
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een versterking, die in geval van nood goed verdedigbaar was en waarbinnen, onder
dekking van de soldaten, het koopmansbedrijfveilig kon worden uitgeoefend.
Met het idee dat de handelsbelangen zo goed mogelijk dienden te worden bevorderd
nam de Compagnie, vooral ook op Java, deel aan veldtochten met beperkt doel.
Voortdurend werd het eigen territorium groter en steeds meer traden de soldaten op.
Er was geen sprake van een vaste organisatie; er moest veel geimproviseerd worden.
En de eerste gouverneurs-generaals waren niet alleen handelsman en bestuurder,
maar op bepaalde tijden ook veldheer. Er ontwikkelde zich een klein officierscorps
met een aantal bekende kapiteins als tactische leiders en organisatoren van de diver-
se expedities, nodig om het gezag van de Compagnie te handhaven, veilig te stellen
en zo mogelijk ook te vergroten. De colonnes van de Compagnie bestonden meest
uit voetvolk met hier en daar wat scheepsgeschut en wat paardenvolk.
Waren de soldaten eerst voornamelijk aan de stranden gestationeerd, later kwamen er

op Java ook de nodige militairen in het binnenland, vooral in het smalle deel van
Midden-Java. Kort na het midden van de I7e eeuw warenerop Javazo'n 2.200 solda-
ten, waaronder ook Indo- en inheemse manschappen. De sterkte van het krijgsvolk
wisselde nogal eens, afhankelijk van de politieke noodzaak en de beschikbare fondsen
van de Compagnie. In de I8e eeuw waren er in India steeds meer soldaten nodig
omdat de handelsposten zich uitbreidden en vanwege de grote sterfte tijdens de trans-

porten over zee, alsmede het lage peil van de geneeskundige verzorging. De behoefte
aan aanvulling van soldaten lag tussen de twee- en drieduizend man per jaar.

Het getal en de kracht van de Indische krijgsmacht daalden aan het einde van de I8e
eeuw mede door het faillissement van de VOC. 'De kolonien in de Oost lagen voor
het griipen: In I800 telde de krijgsmacht op Java nog maar 4.000 man, waarvan
duizend Europeanen en verder Inheemse soldaten. Het is aan de zeer energieke
gouverneur -generaal H.W.Daendels, die het bewind voerde in de periode van I808
tot IBII te danken, dat het bestuur en het verwaarloosde leger over de gehele linie
werden gereorganiseerd en verstevigd. Door Daendels' ijzeren wilskracht werd het
leger vergroot en heringedeeld tot ruim I.7.000 man, w.0.2.400 Europeanen, I.500
Chinezen en bijna I4·000 Inheemsen. Die Inheemse soldaten, die al in de VOC-tijd
een vast verband sloten (voor vijf jaar) waren meest lavanen, Madoerezen, Balinezen
en Ambonnezen en Chinezen uit India zelf Veel meer dan Java is dan niet meer in
Nederlands bezit.
Na het korte bewind van Daendels, opgevolgd door generaal J.W. Janssens, zakte de
weerstand daar en verderop aan Java's noordkust nabij Semarang snel in elkaar, toen
de Britten nabij Batavia landden. Even ten noorden van Salatiga moest janssens op
I7  september  IBI I  capituleren. Het Britse tussenbewind met eerst Raffles  aan  het
hoofd duurde tot IBI6. Toen Nederland de Indische bezittingen weer grotendeels
terugkreeg van de Britten ingevolge de Londense conventie in IBI6 was er in Indie
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nog maar een klein deel over van de Nederlandse krijgsmacht. De in Nederland voor
de overtocht naar Indie verzamelde troepen moesten medio ISI5 in Europa nog deel-
nemen aan de veldtocht tegen Napoleon Bonaparte. Dit contingent van bijna 3.000
man werd in dit krijgsgebeuren betiteld als de 'Indiaanse Brigade', die, nadat
Napoleon was verslagen, konden scheep gaan naar Indie. Nog steeds met zeilsche-
pen, als voordien en nog 'steeds rond Kaap de Goede Hoop, kwamen de eerste een-
heden uit Nederland in 18I6 te Batavia aan.  ' Het was de  KL in Indie'. Aangenomen
moet worden dat hierbij oudgasten uit de tijd van de VOC aanwezig geweest moe-
ten zijn en uiteraard nog diverse inheemse militairen.

Tot I83O kregen de Nederlanders in de archipel te maken met opstanden en binnen-
landse oorlogen, waarvan de Javaoorlog (I825-1830) het Nederlandse bewind op zijn
grondvesten deed schudden. I 5·000 Militairen, onder wie 8.000 Europeanen zijn
hierbij omgekomen. Gezien de grote afstand tussen het moederland en Indie wer-
den in de Oost de eenheden van de daar gedetacheerde landmacht, indien zij geheel
uit Europeanen bestond,  niet meer met regelmaat of integraal a fgelost door nieuwe,
tijdelijk daarheen aangevoerde KL-eenheden. Er bleef een aanzienlijk percentage
constant in Indie en er was al in de jaren v66r I83O sprake van een apart Indisch
leger.
Deze militaire 'voorgeschiedenis' van het KNIL is bepalend voor de verhouding tus-
sen het KNIL en de KL. Het KNIL had vele civiele en militaire activiteiten op zijn
naam staan. Het is in dit bestek niet doenlijk de krijgsverrichtingen te omschrijven,
waarop het KNIL sinds I830 kon wilzen. Evenmin is het mogelijk om hier de tallo-
ze gebeurtenissen te verhalen waarbij officieren, onderofficieren en manschappen
van alle nationaliteiten ware heldenmoed hebben getoond. (Heshusius, I990: 24
e.v.)

Van 1830 tot I927 was het bestaan van de altijd te kleine krijgsmacht onrustig. Dit
leger, waarin men streefde naar een verhouding van Europeanen tot Inheemsen van
een op drie is altijd een actieleger geweest. Het bleef onveranderd het machtsappa-
raat van Nederland, dat door zijn aanwezigheid in Nederlands-Indie de basis legde
voor de handhaving van het gezag. Niet verwonderlijk dus, dat het KNIL kon bogen
op een lange ervaring in Nederlands-Indie met de cultuur, de taal, de bevolking.
Bij de beoordeling van de geschiedenis van het KNIL dient men het karakter van
deze opdracht in het oog te houden (P. van Meel, IS)90:.64 e.v.) Getraind in contra-
guerrilla teneinde de orde en rust in het eilandenrijk te bewaren, was het KNIL niet
uitgerust voor een oorlog bi) de inval van de Japanners. Tot I927 bestond geen over-
koepelende verdedigingsstrategie voor Nederlands-Indie. Een vijandelijke aanval op
Java met als doel een blijvende bezetting van het eiland kon onmogelijk worden afge-
slagen. Alleen tegen een landing met een beperkte troepenmacht, een zogenaamde
'coup de main'. zou het KNIL opgewassen ziin
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Op papier voorzag de organisatie van het leger wel in een vrij aanzienlijke sterkte.
Grote economische en financiele problemen zorgden er in de jaren twintig echter
voor dat deze officiele organisatie voor een belangrijk deel niet kon worden gereali-
seerd. Deze situatie gold voor het hele KNIL, met inbegrip van de op I augustus I921
geformeerde Luchtvaartafdeling (LA). De enige taak van de LA was de ondersteuning
van het veldleger op Java, bij de bestrijding van een 'coup de main' in het kader van
de neutraliteitshandhaving. Pas in I927 kwam er met de vaststelling door het opper-
bestuur in Nederland van de Grondslagen voor de verdediging van en de organisatie
van de weermacht in Nederlands-Indie, een verdedigingsstrategie voor Indie tot
stand (Boer. I98'7: 8,9).

De verdediging van Nederlands-Indie tegen een mogelijke vijandige mogendheid
kwam reeds in de periode vanaf I860 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog onder
de aandacht in Nederland, dat bezig was zijn Aziatische imperium uit te breiden en
te consolideren. In de periode van I860 tot I920 Was de politieke toekomst van
Nederland een zaak van internationale aandacht, waarin problemen van militaire
aard (sterkte van het KNIL in Nederlands-Indie en uitbreiding van de marinebasis in
de Indische wateren) en een 'open-deur' politiek voor wat betreft het Overzeese
Rijksdeel van Nederland grote aandacht opeisten in zowel militair, politiek en econo-
misch opzicht. (Teitler, I979)· Hoewel in mijn onderzoek een nadere precisering van
de militaire en/of politieke ontwikkelingen in Nederlands-Indie na I920 te ver zou
voeren, moge uit het vervolg van de geschiedenis blijken hoe terecht deze aandachts-

punten toen zijn geweest.

Na de nederlaag van Nederland in I94O betrof de tweede grote zorg dan ook
Nederlands-Indie, dat door Japan was bezet. Eind I944· toen Zuid- Nederland was
bevrijd, kwam er vaart in de wederopbouw van de KL, die een bijdrage moest leve-
ren aan de herovering van Indie, aan de geallieerde opmars door Nederland en aan

de bezetting van Duitsland. In de militaire opbouwplannen speelden ervaringen uit
de oorlog een grote rol.

Toen Japan sneller dan verwacht capituleerde en er meteen daarop in Indie een revo-
lutie uitbrak, werden de plannen drastisch bijgesteld. Er moest zo snel mogelijk een
grote troepenmacht naar Indie worden gezonden om daar het Nederlands gezag te
herstellen. Het KNIL was daartoe nog lang niet in staat, gezien de gebeurtenissen
onder de Japanse bezetting. De eersten die gingen waren Oorlogsvrijwilligers. Vanaf
het najaar van I946 vertrokken er lichtingen jonge dienstplichtigen. De Nederlandse
militairen werden geconfronteerd met een in hevigheid toenemende guerrilla, waar
zij absoluut geen ervaring mee hadden (Hoffenaar en Schoenmaker, I994: 25 e.v.).
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Gelet op het besluitvormingsproces inzake de weg die Nederland wilde bewandelen
om zijn militair-strategische doelstellingen te realiseren kan worden geconcludeerd
dat de Indische militaire leiding hierin de boventoon voerde. Gezien de ervaring van
het KNIL met de cultuur, het klimaat, de taal en de guerrilla lijkt deze boventoon
alleszins aanvaardbaar en effectief te zijn geweest. indien de politieke achterban
zowel nationaal als internationaal consistent zou zijn gebleven in zijn besluitvor-
mingsproces over aan de krijgsmacht opgedragen taken. De Nederlandse en
Indische politieke en militaire gezagsdragers waren in 1945 unaniem van mening,
dat in de koloniale staat de orde en rust hersteld moest worden (Groen, I99I: 276)
Om dit tenminste op termijn te kunnen realiseren besloot de Nederlandse regering
in het najaar van I945 de volgens de Indische militaire autoriteiten benodigde mili-
taire macht, 75.000 man KL, uit te zenden. Het KNIL was het herstel van de orde in
de archipel nog niet gereed. De krijgsgevangenschap onder de Japanse bezetting
(hoofdstuk 2) had vele malen meer leed en doden teweeggebracht dan de krijgsge-

vangenschap van de KL onder de Duitse bezetting. Ondanks deze ellendige ervarin-
gen was er al wel een begin gemaakt met de vorming van nieuwe, voornamelijk met
ex-krijgsgevangenen gevulde KNIL eenheden.

In de loop van I944 en begin I945, toen alleen Zuid-Nederland was bevrijd, maakte
de Nederlandse regering met de geallieerde mogendheden afspraken over de militai-
re taken die Nederland na de bevrijding van het gehele moederland het eerst op zich
zou nemen. Deze taken lagen zowel in Nederlands-Indie als in Europa.
Gezagsherstel in Indie kreeg voorrang boven alle andere taken. Hierbij was
Nederland aangewezen op steun van Groot-Brittannie en Amerika.
De  KL werd in deze periode op Britse leest geschoeid. Dat betrof niet alleen de orga-
nisatie en het materieel, maar ook de opleidingen en de mentaliteit. Een evenwich-
tige personeelsopbouw van de KL was door de massale troepenuitzendingen onmo-
gelijk. Als gevolg van de enorme behoefte aan personeel waren de aanvankelijke
wrijvingen tussen de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde beroepsmilitairen van
v66r I940, de militairen die de oorlog in Groot-Brittannie hadden doorgebracht en
de militairen, die uit het Nederlandse verzet afkomstig waren, snel uit de wereld.
De militaire inspanning in Nederlands-Indie bleef vijf jaar lang de hoofdtaak van de
KL. Haar taken in Europa kwamen hierdoor op het tweede plan. Deze situatie was
allerminst bevredigend (Hoffenaar en Schoenmaker, I994). Aan te nemen is. dat
deze binnen de toenmalige Nederlandse regeringen tot politieke spanningen heeft
geleid, zowel in nationaal als in internationaal opzicht.

De Nederlandse krijgsmacht diende in het conflict met de Republiek Indonesia als
stok achter de deur aan de onderhandelingstafel. De krijgsmacht was het ultimum
remedium om voorwaarden voor de verwezenlijking van Nederlands politieke plan-
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nen te scheppen als politieke, economische en psychologische middelen geen ofonvol-
doende soelaas zouden bieden. Vastgesteld kan worden dat de idee (op termijn) over
een militair alternatief te beschikken, het onderhandelingsproces beinvloedde.
Daarnaast kan worden geconstateerd dat de militair-strategische en politieke doelstel-
lingen van het Nederlandse militaire optreden het beeld van een kringloop te zien
geven. Aanvankelijk diende de krijgsmacht het hele Republikeinse gebied te bezetten
teneinde de Republiek te kunnen uitschakelen. Vervolgens werd haar taak beperkt tot
een particle bezettingsactie en de bijbehorende politieke doelstelling teruggeschroefd
tot het afdwingen van politieke concessies. Tenslotte kreeg zij echter de uitschakeling
van de Republikeinse regering en strijdkrachten door middel van een algehele herbe-
zetting van het Republikeinse territorium opgedragen om zo de Republiek te kunnen
liquideren. Het uiterste middel werd dus hoe langer hoe meer het middel bij uitstek
om Nederlandse dekolonisatieplannen door te kunnen drijven (Groen, I99I: 275)·
Zo er al wrijving dan wel verschillen van mening en inzichten zouden zijn geweest tus-
sen het KNIL en de KL kan men constateren, dat deze geen negatieve invloed hebben
gehad op de gang van zaken, die uiteindelijk geleid heeft tot de soevereiniteitsover-
dracht Immers het KNIL en de KL waren niet zelfstandige, onafhankelijk van elkaar

opererende eenheden, doch stonden hierarchisch onder bevel van de legerleiding.

Wat betreft de relatie tussen het Vrouwenkorps - officieel onderdeel van het KNIL -
en het Vrouwen Hulp Korps - officieel onderdeel van de KL - kan niet worden ont-
kend, dat er een zekere animositeit tussen deze twee korpsen bestond.

 OORGESCHIEDENIS VAN HET VK-KNIL

De vrouwen van het eerste uur in het VK-KNIL komen uit Suriname en Curagio.
Voor de duidelijkheid is het noodzakelijk een korte blik te werpen op de geschiede-
nis van de Antillen. Rond I 940-19*I werden in de wateren rondom Curagao en
Aruba regelmatig Duitse duikboten gesignaleerd. Tot een rechtstreeks treffen met de
Nederlandse marine is het niet gekomen, wel met de Amerikaanse. In deze wateren
werd jacht gemaakt op vijandeliike duikboten die in de buurt zouden zijn. Hierbil
werd kwistig met dieptebommen gegooid, waarvan de ontploffingen halfWillemstad
op zijn grondvesten deed schudden. Een enkele keer werden na een aanval grote
olievlekken  op zee geconstateerd,  maar men is nooit te weten gekomen of deze  olie-
vlekken afkornstig waren van getroffen Duitse duikboten.
Bekend is een aanval van een Duitse duikboot in I943, heel dicht bij de olie-installa-
ties van Caracasbaai. Deze duikboot werd door de korporaal der mariniers, A.J
Goveia, onmiddellijk met succes beschoten. Terecht werden daarom door de gene-
raal-majoor L.H. van Oyen, reeds in I 940 op Cura ao besprekingen gevoerd met
kolonel F.G.L. Weyerman over het reele oorlogsgevaar voor Curagao en Aruba.
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Gepleit werd voor een goede bewaking van de raffinaderilen op Cura ao en Aruba,
bewaking van de haven van Oranjestad op Aruba en het Schottegat te Curagao,

opvoering van de kustwachten en de noodzaak van voldoende grondtroepen op deze
eilanden (Rosheuvel, I989).
Bij die operaties heeft het Cura aose Rode Kruis, opgericht in 193 I als dochterorga-
nisatie van het Rode Kruis in Nederland, een belangrijke rol gespeeld. In I939 werd
de oprichting van een Transportcolonne gestart en toen de oorlog in I940 uitbrak
was deze colonne inmiddels aangegroeid tot 82 man en door de Algemene Militaire
Commandant ingelijfd bij de schutterij, het in de Tweede Wereldoorlog opgerichte
leger van dienstplichtigen op de Nederlandse Antillen.I Men diende in het zeer
kwetsbare Caribische eilandengebied, met name op Aruba en Cura9ao met hun kost-
bare olieraffinaderijen, niet alleen over een paraat leger en vloot te beschikken, maar
ook over een goed getrainde transportcolonne, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar
of andere buitengewone omstandigheden niet alleen de burgerbevolking,  maar ook
de militaire geneeskundige dienst behulpzaam moest zijn.
Voor het goed functioneren van de colonne werden de leden in de oorlogsjaren
1940-I945 gemilitariseerd, dat wil zeggen onder militaire krijgstucht gebracht, en
hun rangen gelijk gesteld met overeenkomstige militaire rangenz.
Uit deze transportcolonne  zijn de eerste zes leden  van  het  VK-KN I L voortgekomen.
Zij maakten deel uit van een detachement onder leiding van adjudant Rietkerk dat
in totaal uit 27 personen bestond, waarvan 2 I mannen. Allen tekenden op 1 augustus

 944 een Acte van Verbintenis voor detachering bij het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger op voorwaarden als omschreven in de order no.5 Geheim van de

I Uit deze transportcolonne is 66n van de eerste vrijwilligsters van het VK-KNIL uit Curagio afkom-
stig, Mei. Fortunata (later Norma) Hart, geboren op Curagao op 21 mei r926. Norma Hart heeft
v66r de beeindiging van de Japanse bezetting van geheel Nederlands-Indie op Hollandia
gewerkt als assistent-verpleegster, maar moest in juli I945 wegens een ernstige atabrinevergif-
tiging in Sydney (Australie) worden verpleegd, waar ze tot het einde van de lapanse bezetting
bii de inlichtingendienst werkte. Medio september I945 vertrok zii naar Batavia, waar ze in het
militair ziekenhuis als assistent-verpleegster werd tewerkgesteld. In I948, tussentijds, maakte
Norma Hart als verpleegster de reis mee aan boord van het troepentransportschip De Grote
Beer, dat met patienten aan boord naar Nederland vertrokken was.  Na een maand verlof keerde
ze in augustus I949 naar Indie terug, alwaar ze bii beschikking van F mei I949· no.I30/84 VK
tot sergeant-maioor werd bevorderd. Zii trouwde in I949 met een legerofficier, de heer Felix en
werd op I5 september 1950 eervol uit het KNIL ontslagen
De overige vii f vrouwelijke leden van de Iransportcolonne van het Curagaose Rode Kruis, die
voor opleiding en uitzending naar Indie in aanmerking kwamen en later toetraden tot het VK-
KNIL, waren:
Norma Constancia Martha Heyer. geboren te New York d.d. 24.2.I I3
Edith Beeker. geboren in Suriname d.d. I2.3·I920
Lien Jacob Samson, geboren in Suriname d.d. 28.1.I II
luliana Catalina Heerens-de Lannoy. geboren op Curacao d.d. 30·4.IgI2
Martina Ida Christiaan, geboren op Curacao d.d. 27.2.19 I7

2 Naast medische scholing werd kennis bilgebracht van militaire vakken.
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Territoriaal Commandant van Suriname. De duur van de verbintenis was gesteld op
3 jaar na aankomst in Australie. De rechtspositie van dit contract bleek tenslotte een
bron van ellende te zijn geworden (Rosheuvel, I989:.73,74)· Een grote eer was het
voor de Transportcolonne om tijdens het bezoek van prinses Juliana vanuit
ballingschap in Canada aan Curagao in Februari I944 voor haar te mogen defileren.
Deze eer viel anders alleen de krijgsmacht te beurt (Rosheuvel. 1989)

Hoewel Suriname niet betrokken werd bij direct oorlogsgeweld, kon gedurende de
Tweede Wereldoorlog uitbreiding van het militair apparaat ook hier niet achterwege
blijven. Er werd in I 942 een snellere uitbreiding ingezet, zowel wat betreft man-
schappen als mechanische machtsmiddelen. De dienstplicht voor de schutterijen (de
naam voor de gezamenlijke legereenheden in Suriname) werd ingevoerd, maar liet
velen, die in hun burgerlijke betrekkingen en ambten niet konden worden gemist,
nog daarbuiten. Dit was aanleiding om hen de gelegenheid te bieden - aanvankelijk

vrijwillig, later verplicht - gedurende een aantal middagen per week zich militair
vaardig te maken, teneinde in tijd van nood een weerbaar korps te kunnen vormen.
Dit leidde in augustus I942 tot de oprichting van het Korps Stads- en Landwachten.
Hierin werden de oudere dienstplichtigen (28-42 jaar) opgenomen. Dit korps, dat
geregeld uitbreiding onderging, kon niet zelf voldoende krachten leveren voor het
voeren van de administratie en het onderhoud van wapens en voertuigen. Al spoe-
dig werd als onderdeel van het Korps Stads- en Landwachten de Compagnie
Vrouwelijke Hulpkrachten opgericht. Hierdoor kon worden voorkomen dat man-
schappen van andere onderdelen van het leger voor dit werk zouden moeten worden
ingezet. Toen deze vrijwillige vrouwelijke krachten in de militaire organisatie waren
opgenomen, werd aan hun aanvankelijke bestemming uitbreiding gegeven door hen
tevens ter beschikking te stellen van andere legereenheden. Hierbij kon vaak gepro-
fiteerd worden van de ervaringen die zij in banen in de burgermaatschappij hadden
opgedaan vervuld.3

De Compagnie Vrouwelijke Hulpkrachten bestond uit schrijfsters en typistes, tlefo-
nistes bij de Radio- en Telefoondienst, centralisten in de verschillende kampemen-
ten, chauffeuses en garagehelpsters in de Centrale Garage voor de garnizoensdien-

sten, hulpkrachten voor het onderhoud van materieel in de magazijnen, de inkoop-
centrale en de luchtbeschermingsdienst, hulpverpleegsters voor de Militaire
Geneeskundige Dienst en assistentes in de Militaire Apotheek. Het vrouwelijk per-
soneel werd in een afzonderlijke, onder vrouwelijk commando staande, compagnie
verenigd, die deel uitmaakte van het Korps Stads- en Landwachten, IVde Batalion,

3   Uit dit vrifwilligers-vrouwenkorps zijn de overige eerste Antilliaanse leden van het VK-KNIL
afkomstig, te weten Clothilde Berkenveld, geboren te Paramaribo 26 oktober I II en haar zusie
Theofilia Berkenveld, eveneens geboren te Paramaribo op 3I maart I9I6.
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van de Landmacht in Suriname.
De Compagnie Vrouwelijke Hulpkrachten werd geheel in overeenstemming met de
andere onderdelen van het leger georganiseerd, ook wat uniform, rangen en soldij
aanging. Vanzelfsprekend vielen zij ook onder de krijgstucht. De hulpkrachten ver-
bonden zich eerst voor een jaar, waarna zij dit verband telkens met drie maanden
konden verlengen. In tegenstelling tot de mannen in vaste dienst werden de vrou-
wen niet gekazerneerd, gebruikten zij de maaltijden thuis en ontvingen daarvoor
voedingsgeld. Wel konden zij worden opgeroepen voor nachtdiensten in de garage,
terwijl zij uiteraard ook konden worden geconsigneerd. Het groene uniform bestond
uit rok en blouse, met een passende das en muts; in de magazijnen werden boven-
dien blauwe schorten gedragen. Voor de hulpverpleegsters werd het grijsblauwe
Amerikaanse uniform van het Rode Kruis gekozen, terwijl de helpsters in de polikli-
nieken over hun groene uniformen witte schorten droegen. De compagnie
Vrouwelijke Hulpkrachten, die op 2 april 1943 te Paramaribo werd geinstalleerd
door de gouverneur Kielstra, was gevormd naar het model van een gelijksoortige
organisatie in Nederlands Oost-lndie, bestaande uit een mannelijk en een vrouwe-
lijk korps. Bij die plechtigheid legden twee vrouwen de eed van officier af, te weten
mevrouw E. Stahel-Jordi, Zwitserse van geboorte, echtgenote van de Minister van
Cultuur in Suriname, en aangesteld als commandante van de Compagnie en
mevrouw Hilda de Miranda-Jung, echtgenote van mr J.C. de Miranda, als plaats-

vervangend commandante.
Dit was de eerste keer in de Nederlandse militaire geschiedenis, dat vrouwen de rang
van officier kregen. Ook in I944 bleven zich geregeld vrouwen voor de militaire
dienst aanmelden, die hun plaats in de compagnie kregen. De totale sterkte van de
Compagnie bedroeg nominaal 275, waarvan er, onder meer door geregeld aannemen
van nieuwe en uit de dienst tredende oude krachten, nooit meer dan I86 tegelijk in
dienst waren. Deze 275 waren verdeeld over de rangen: officier, officier van gezond-
heid, sergeant-majoor, sergeant, brigadier en soldaat.
De Compagnie heeft drie jaar en drie maanden bestaan. De opleiding (exercitie en
pistool schieten) gebeurde onder leiding van twee korporaals van de Mariniers, later
ook door sergeanten van verschillende Infanterie-eenheden, voor zover dit niet door
eigen kader gebeurde. De Compagnie Vrouwelijke Hulpkrachten nam deel aan de
militaire marsen als ook aan parades en dafiles.

In juli I944 werd vanwege het 'London Committee' van het Nederlandse Rode Kruis
een oproep gedaan, om vrouwen in de gelegenheid te stellen na de bevrilding voor
uitzending naar Nederland in aanmerking te komen. De belangstelling ging echter
ook uit naar Oost-Indie. Uit de Compagnie meldden zich vier vrijwilligers, terwijl
zich ook een groot aantal uit de burgerij beschikbaar had gesteld. Na medische keu-
ring en selectie werden er elf geschikt bevonden. Onder leiding van de
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commandante, luitenant Stahel, zouden zij op I9 november I944 via Curagao naar
Amerika gaan om vandaar naar Nederlands-Indie te vertrekken. Hierop kom ik later
in dit hoofdstuk terug.

OPRICHTING VAN HET VK-KNIL

De eerste plannen voor de oprichting van een VK-KNI L zijn ontstaan in kringen van
Nederlandse vrouwen en vrouwen geboren in Indie, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog woonachtig waren in de niet bezette landen, zoals Australie, Amerika,
Engeland en niet te vergeten West-Indie, bijvoorbeeld in de Nederlandse Antillen,
waar vele uit Indie en Nederland afkomstige vrouwen een toevlucht hadden gevon-
den4, ook zijn er gevallen bekend van vrouwen, die tijdens het uitbreken van de oor-
log in Nederlands-Indie woonachtig waren en die v66r de Japanse bezetting uit Indie
waren gevlucht naar Amerika of elders.

Voor het verkrijgen van een enigszins helder overzicht van de verdere ontstaansge-
schiedenis van het VK-KNIL en de personen die daarbij betrokken waren, is het nood-
zakelijk een korte beschrijving te geven van de situatie rondom de capitulatie van het
KNIL op 9 maart I 942, als Nederlands-Indie door de Japanners is bezet. De situatie
rondom de ontwikkelingen in het Caribische gebied, Curagao, Aruba en Suriname,
dat niet bezet is door de vijand, doch met ziin rijkdom aan olieraffinaderijen een

4    Zo schriift op 8 december I943 mevrouw G.W.Schol, woonachtig te Melbourne (Australie) voor
het Departement van Kolonien aan mevrouw Jonkvrouw C. Baronesse van Boetzelaer, secreta-
resse van de Bond voor Nederlandse Vrouwen te Londen (Engeland) het volgende:  ... "Dat ik jul-
lie niet eerder schreef, komt niet omdat ik niet aan jullie dacht. ik ben jullie in den geest zo nabij
gebleven. dat mijn eerste streven hier was om te trachten voor de Hollandsche vrouwen hier te
doen wat jullie in Engeland hebben gedaan. Miin baas was hier al begonnen met te trachten een
vrouwenorganisatie tot stand te brengen, maar was gestuit op een erge tegenstand. Ik heb hem
toen gevraagd om het aan mii over te laten om er langs een anderen weg toe te komen en dat is
mii vriiwel gelukt. Het zou mii te ver voeren je daar uitvoerig over te schriiven. Het voornaam-
ste is dat wij hier nu een Bond van Nederlandsche en Indonesische vrouwen hebben die tus-
schen de 60 en 70 leden telt in Melbourne.
Er ziin hier natuurlijk lang niet zoveel Hollandsche vrouwen als in Londen en daaronder bevin-
den zich velen. die hier alleen zitten met hun kinderen. Wii ziin nu bezig te trachten om ook te
komen tot de oprichting van een vrouwelijk hulpkorps, maar aangezien de meesten onzer al
werken. zal dit hier veel moeiliikheden opleveren. Misschien dat wii er toe zullen komen in
militair verband, maar het is alles nog heel onzeker....." (Schol. I 943)
Mevrouw G.W. Schol had op 9 juli I941 een 'passeport diplomatique'afgegeven te Batavia. Zii
werkte als hoofdcommies bii het Departement van Economische Zaken in Batavia. Kreeg een
baan bii het Nederlands Consulaat in Kobe (Japan) op 31 aug. I941. Zii vertrekt op 30 juli I942
uit Yokohama  en komt via Shanghai, Saigon en Singapore met de 'El Nil' in Liverpool aan en
arriveert tenslotte op 15 oktober  I 942 in Londen.  Op 2 mei I943 wordt zij  tewerkgesteld op het
consulaat-generaal der Nederlanden te New York. Op 20 iuni I943 vertrekt zii naar Australie.
waar zil zich voor de oprichting van het Vrouwenkorps beiivert.
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interessante prooi was, is reeds vermeld, omdat aldaar reeds vrouwenkorpsen waren
gevormd (Rosheuvel, I989)

Aangezien Europa onder de bezetting van Duitsland niet langs offidele wegen
bereikbaar was, was men buiten Europa, met name in Engeland, Australie en
Amerika op alle mogelijk manieren bezig de krachten te verenigen. Op zondag 7

december I94I kwam toch de Japanse aanval op Pearl Harbor vrij onverwacht, waar-
mede ook de Stille Oceaan toneel werd van de Tweede Wereldoorlog. Een dag later
verklaarde hierop de toenmalige gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer namens de Nederlandse regering Japan de oorlog.5

Op 9 maart I942 capituleert Nederlands-Indie. De Japanse bezetting neemt een aan-
vang. Zo'n 40.000 KNIL militairen worden krijgsgevangen genomen. Het snelle
verloop van de Japanse bezetting in de Pacific had evacuatie op grote schaal van de
Nederlandse bevolkingsgroep vrijwel onmogelijk gemaakt. Het gevolg was, dat de
meeste bestuursambtenaren achter moesten blijven in Nederlands-Indie en tijdens
de Japanse bezetting in kampen werden ondergebracht.

Dit gebeurde ook met gouverneur-generaal Jonkheer mr dr A.W.L. Tjarda van
Starkenborch Stachouwer. V66r de capitulatie van het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL) had Van Starkenborch reeds besloten een aantal belangrijke
personen uit het Nederlands-Indische bestuursapparaat en militairen naar het
buitenland te sturen, zodat zij van daaruit hulp zouden kunnen bieden aan
Nederlands-Indie. Begin maart I942 vertrok een groep van vijftien vooraanstaande
bestuursambtenaren naar Australie.
De inmiddels tot luitenant-gouverneur-generaal benoemde dr H.J. van Mook stelde
uit deze groep de Nederlands-Indische Commissie samen, die in Melbourne zetel-
de. Deze commissie werd met alle aangelegenheden betreffende Nederlands-Indie
belast en trad onder voorzitterschap van Van Mook, tevens Minister van Kolonien,
op als vertegenwoordiging. Dit was een soort regering in ballingschap, die zich bezig
hield met alle vraagstukken betreffende de wederopbouw van Nederlands-Indie,
waaronder derhalve ook het verzoek van Van Mook viel om vrouwen in een vrouwen-
korps arbeid te laten verrichten in militair dienstverband teneinde de wederopbouw
van Nederlands-Indie na de bevriiding te ondersteunen en te helpen bespoedigen.
(Kippers, I985: 27) Dit waren de eerste tekenen die erop wezen dat men zich orien-
teerde op het opnemen van vrouwelijke arbeidskrachten in militair verband.

5   Voor een verder verloop van de oorlog in Azie verwijs ik naar De Jong (I986) en naar Van den
Doel (I989). De laatste is bekend om zijn gedegen kennis van India en zijn verhelderende
geschiedschrilving over het 'Rijk van Insulinde'
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In I943 boekten de Amerikanen in de strijd tegen de Japanners eerder vooruitgang
dan verwacht was, en bovengenoemde Nederlandse miniregering ging zich beraden
hoe men het beste kon deelnemen aan de bevrijding van Nederlands-Indie6.
De meningen van de sleutelfiguren - met name van Mook, Furstner en Helfrich -
liepen uiteen. Furstner en Helfrich kenden Nederland in de oorlog tegen Japan een
gevechtstaak toe, terwijl Van Mook van mening was, dat er voor de vorming van een
legerkorps geen tiid was. Van Mook ging er vanuit, dat de Japanners door de
Amerikanen of door de Engelsen uit Nederlands-Indie zouden worden verdreven en
dat het voor Nederlands-Indie van belang was dat er na de landing van de geallieer-
de strijdkrachten een bestuursapparaat aanwezig zou zijn en een leger om de eilan-
den te zuiveren. In mei I942 vertrekt luitenant-gouverneur-generaal Van Mook naar
Londen, alwaar hij wordt benoemd tot Minister van Kolonien. In Londen krijgt Van
Mook een Raad van Bijstand, waarin zitting hebben mr N.S. Blom, in India Hoofd
van het Departement van lustitie, en mr J.E. van Hoogstraten, in Indie Hoofd van
het Departement van Economische Zaken. Vanaf september I942 was aan de
Nederlandse Ambassade in Washington D.C. een Commissie voor Nederlandsch-
India, Suriname en Cura9ao verbonden onder voorzitterschap van dr G.H.C. Hart.
Deze commissie alle vraagstukken behartigde met betrekking tot de economische en
financiele belangen van de Overzeese Gebiedsdelen. (Kippers, I985: 28-30). Deze com-
missie, bij monde van dr Van Mook, moedigde Nederlandse en Indonesische vrouwen
aan het Nederlands Oost-Indische Vrouwen Leger Korps te komen versterken.7

Uit een interview met mevrouw Smit-van Driel (Kippers, I985: 36),de latere korps-
commandante, blijkt dat de eis van mobiliteit te maken had met de situatie in het
toenmalige Nederlands-Indie: "Het VK is opgericht met het oog op "Island hop-
ping". Men dacht dus dat Indie per eiland veroverd zou moeten worden en dat de

6   Dr Van Mook was in zijn functie van Minister van Kolonien belast met het algemeen bestuur
van Nederlands-Indie. Het opperbevel van de in Nederlands-Indie aanwezige Zee- en
Landmacht berustte niet bii hem. maar bii Admiraal 1.Th. Furstner. bevelhebber van de
Nederlandse zeestrijdkrachten en Minister van Marine, die ziin hoofdkwartier in Australie had.
Daarnaast was Admiraal C.E.L. Helfrich benoemd tot bevelhebber van de strijdkrachten in het
Oosten, ten, i il de onderbevelhebber van de striidkrachten in het Oosten ook in Australie was.
vanaf 1943 Generaal-Maioor L.H. van Oyen, Legercommandant van het Koninkliik Nederlands-
Indisch Leger.

7  zie Official Netherlands and Netherlands-Indie s News Agency Melbourne. April 17· - Dr
Hubertus I. van Mook, Netherlands Minister for Overseas Territories, on Saturday encouraged
Dutch and indonesian Women here to ioin the Netherlands East-Indies Army Women Corps.
Speaking at a meeting at the Dutch womens club in Melbourne, dr Van Mook explained that
there will be a lot of work to be done in the way of relief and office work. He asserted that all
this could best be done by a military organization as it would be done in areas where there would
still be a majority of military people. The Netherlands minister added that the corps should be

mobile - everybody who ioined should be prepared to go along with or behind the army as it
marched." (Militair Attacht inv. nr. 277)
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troepen naar zo'n eiland moesten. En waar troepen zijn, "daar heb je secretaresses,
medisch analistes, apothekers en doktoren nodig. En die werden toen veelal uit het
Vrouwenkorps gerekruteerd"8.

Het plan van van Mook was om zogenaamde NICA-detachementen (Netherlands-
Indies Civil Administration) en gezagsbataljons te vormen. De regering in Londen
besloot zowel een legerkorps te vormen als een aantal gezagsbataljons. Voor de uit-
rusting en opleiding was Nederland geheel afhankelijk van de geallieerde staten. De
NICA-krachten zouden hun opleiding in Australie krijgen. Een probleem vormde
echter, waar men de mensen voor NICA-detachementen vandaan moest halen. Bij
de Marine zaten de meeste kandidaten, maar het aantrekken van deze mensen werd
door Fiirstner en Helfrich tegengewerkt. In oktober IS)43 wijdde de Commissie
Oorlogvoering te Londen een lange bespreking over de wens van Van Mook dat de
Marine mensen zou afstaan voor de NICA-detachementen9. Overeengekomen werd
dat de Marine I75 krachten zou afstaan voor de NICA-detachementen. In juni I944
had van Mook hierover nog niet de beschikking, terwijl er wel een overeenkomst was
met de regering van de Verenigde Staten, die zich bereid verklaarde de NICA-deta-
chementen in functie te laten treden. In I945 kwam er met Groot-Brittannie een
overeenkomst betreffende de NICA-detachementen tot stand.IO

Volgens Kippers  is de oprichting van de NICA van belang bij het ontstaan van het
VK-KNIL (Kippers, I985: 31, 32). Zij onderbouwt dat standpunt echter verder niet.
Over enig verband tussen de oprichting van de NICA-detachementen en de oprich-
ting van het VK-KNIL heb ik niets gevonden in archiefmateriaal. Wel staat er in het
boek 'Van West naar Oost' (Rosmalen, 1989:I53) een uiteenzetting over de NICA, die
mogelijk enige opheldering geeft over een eventueel verband met het VK-KNIL.
"Tijdens een vergadering van de Staf van het 6de Amerikaanse leger, waaraan ook
enkele hoge Nederlands-Indische ambtenaren deelnamen, onder andere dr Ch.0.
van der Plas, luitenant -generaal L.H. van Oyen, commandant van het KNIL, kolonel

8 In ogenschouw moet worden genomen, dat dit interview met mevrouw Smit-van Driel ca. 50 jaar
na het werkeliike gebeuren plaatsvindt.  Het  gaat hier  dus  om een beeld  dat zij achteraf - zoveel
jaren later - van het Vrouwenkorps had.

9  In oktober I943 zendt mr N.S.Blom, lid van de Raad van Biistand voor Nederlands-Indische
zaken te Londen alle stukken betreffende organisatie van het vrouwenhulpkorps op naar de com-
missie te Melbourne. Tevens wordt in oktober I943 overeengekomen, dat Dr W.M.Bonne, in
Nederlands-Indie Hoofd van de dienst der Volksgezondheid, op dat moment Consul-generaal te
New York, een aanvang zal maken met de werkzaamheden voor medisch 'relief' en rehabilitatie
in Nederlands-indie

Io  Mogeliik dat de NICA in de eerste aanzet - in politiek en militair opzicht - qua samenwerking
met de Amerikanen en de Engelsen een belangrijke rol heeft gespeeld in het weer onder contro-
le kriigen van de situatie in Nederlands-Indie. In een later stadium is de NICA min of meer opge-
lost in het Binnenlands Bestuur dat weer terugkeerde en de kriigsmacht, het KNIL en de KL.
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Van Straten en kolonel C. Giebel, werd voor het eerst gesproken over het vormen van
een 'Civil Affaire'-detachement (afdeling van het burgerlijk bestuur) dat na verove-
ringen in Nederlands-Indie meteen zou worden ingezet voor herstel van de
bestuursdienst." Het was de bedoeling dat deze bestuursafdelingen, waarin onder
andere ambtenaren van het Binnenlands Bestuur, tolken, politie, gezondheidszorg-
werkers, ambtenaren van de bevoorrading, ambtenaren van de radioverbindingen
zouden zitten, mee zouden oprukken met de Amerikaanse troepen en deze zouden
bijstaan in hun contacten met de inheemse bevolking en bij het uitoefenen van het
militair gezag.
In deze vergadering werd toen door kolonel Van Straten voorgesteld om aan deze
bestuursdienst de naam van 'Netherlands Indies Civil Affairs, afgekort NICA, te
geven.
Het eerste NICA-detachement bestemd voor Hollandia zou zestig man sterk moeten
zijn,  waaronder een aantal KNI L-militairen en politieagenten. De NICA-detache-
menten zouden onder leiding komen te staan van een reserve-officier die voor deze
taak een speciale opleiding in Melbourne en later in Brisbane aan de Bestuurschool
had gevolgd. De NICA werd door generaal Mac Arthur erkend bij een proclamatie
die hij in september I944 uitvaardigde en waarin hij aan zijn bevelvoerende officie-
ren de opdracht gaf nauw met de NICA-detachementen samen te werken.
Als eerste Sonica-officier (senior officier NICA) bij het hoofdkwartier van het zesde
Amerikaanse leger werd benoemd kolonel C.Giebel. De officieren die in de distric-
ten de leiding zouden krijgen (bijvoorbeeld het district Morotai) kregen de naam van
Conica (commanding officer NICA). Dr Van Mook stelde toen een commissie in die
voor de aanwerving van het nodige NICA-personeel moest zorgdragen. Dr Bonne die
in het voorjaar van I944 op Curagao, Aruba en in Suriname was voor het aanwerven

van personeel voor medische dienst, was lid van deze commissie."(Rosmalen,
I989753)·

In februari I944 gaat dr Bonne met een speciale missie naar Curagio voor het wer-
ven van personeel voor de medische dienst. Er bestond met name grote behoefte aan
dokters, apothekers, tandartsen, apothekersassistenten, verpleegsters en analisten.
Voor het Rode Kruis in Indie had Bonne personeel nodig om de veldhospitalen en
ambulances te bedienen.
Een andere groep, waaraan grote behoefte bestond en die niet zozeer tot de medi-
sche dienst of tot het Rode Kruis behoorde, betrof personeel voor het in Australie
opgerichte Vrouwenkorps, bestaande uit vrouwen tussen IS en 45 jaar, die na een
training van zes weken in de Verenigde Staten naar Australie zouden worden gezon-
den om daar verder te worden opgeleid voor hun taak in Indie. Deze opleiding zou
een militair karakter hebben en zou betrekking hebben op administratieve taken, de
telegrafietaken en hulpverpleging. Het was de bedoeling, dat dit korps vrijwilligsters,
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achter de Nederlandse strijdkrachten aan, Nederlands Oost-Indie zou binnentrek-
ken. Dr Bonne benadrukte tildens een op Curagao en Aruba gegeven persconferen-
tie, dat al deze mensen dringend nodig waren in Indie om mee te helpen aan de
wederopbouw van dit land. Er zou groot gebrek aan personeel ziin voor de hierbo-
ven genoemde diensten. Daarom deed Bonne een dringend beroep op de bevolking
van Cura ao zich beschikbaar te stellen voor dit werk, maar, uitdrukkelijk naar wens
van de Nederlands-Indische regering, op vrijwillige basis. Het dienstverband zou
van tijdelijke aard zijn; voor het medisch personeel drie jaar met de mogelijkheid
daarna in vaste dienst te treden. Aan het Vrouwenkorps zou worden gevraagd om tot
zes maanden na de bevrilding in Indie te blijven. Na zijn missie op Cura ao en
Aruba voltooid te hebben vertrok Bonne nog diezelfde maand februari naar
Suriname om ook daar een wervingscampagne te voeren voordat hij naar de
Verenigde Staten terugkeerde.

OP 5 maart I944 werd in Australia te Melbourne door de Minister van Kolonien te
Londen bij Ministrieel Besluit nr. I bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger tijde-
lijk een vrouwenkorps ingesteld. Dit vrouwenkorps had ten doel  mee te werken aan
de voorbereiding van de terugkeer naar Nederlands-Indie en na de bevrijding dienst
te doen op administratief en medisch-hygienisch gebied, alsmede voor de verzorging
van telegraafverbindingen en voor zover nodig zal blijken ook op ander gebied. De
leden van dit korps kregen een contract voor de tijd van aanstelling tot zes maanden

na de bevrijding van Nederlands-Indie.

Opgemerkt dient te worden dat met dit ministerieel besluit het Vrouwenkorps van het

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger het eerste Nederlandse militaire vrouwenkorps
werd dat Nederland heeft gekend. Als taken van het VK-KNIL werden gezien:

"Hulpverlening aan bevolkingsgroepen, die in benarde omstandigheden verkeeren, in
het bijzonder repatrieerenden, dal<loozen en geinterneerden. Het verstrekken van hygi-
enische en medische hulp, bereiding en verstrekking van voedsel, verzorging van kin-
deren. Medewerking aan de voorbereiding van den terugkeer naar Indie. Voorts na

bevrijding van Indisch grondgebied aldaar dienst doen op administratie£ medisch-
hygienisch gebied, als telegrafiste en zoo noodig tevens in andere functies." (Besluit
van Kolonien d.d. 5 maart 1944 no. I)
"Dit Vrouwenkorps wordt gerekend te behoren tot de korpsen bedoeld in art.45 sub b
van het Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch-Indie(Indisch Staatsblad

I934, No.I67)·
"Het Vrouwenkorps vormt een formatie in den zin van de artikelen 34 en 36 van het
Wetboek voor Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie" (Indisch Staatsblad I934, No.  68)
" Den  legercommandant te belasten met de uitvoering van de regeling en de vaststel-

ling van de verdere voorschriften".



GESCHIEDENIS VAN HET VROUWENKORPS VAN HET KNIL 95

"Te bepalen dat de uit dezen maatregel voortvloeiende uitgaven ten laste komen van
de begroting van Nederlandsch-Indie" (Beschikking Minister van OOrlog 20 december

I943, no. 26 en Besluit van de Minister van Kolonien d.d. 5 maart 1944 no. I).I0

OP 30 maart I944 gaat er een telegram uit van de militaire attachd, kolonel Weyerman
4 in Washington D.C- aan het Nederlands Consulaat te New York inzake het versprei-

den van een reclameboekje voor het VK-KNIL en inschakeling van consulaten in USA
en Canada. OP 5 april I944 wordt een circulaire verzonden aan alle consulaten in USA,
Panama, Puerto Rico, Virgin Island, Cuba, Haiti, Santa Domingo, waarin de ambassa-
de ter algemene kennis brengt, dat "Nederlandsche vrouwen thans in de gelegenheid
zijn gesteld zich aan te melden" (Militaire Attachj inv.nr. 276) Enige strubbeling ont-
staat tussen Londen en Washington over de rekrutering van vrouwen voor het VK-
KNIL. Over de werving voor het Vrouwenkorps, telegrafisch door de Minister van

IO Een scheiding van taken van het Vrouwenkorps is te constateren. In de periode van I9441946.
(terugtrekking van de Britse troepen uit Nederlands-Indie) vervult het Vrouwenkorps uitslui-
tend hulptaken. Hulptaken betekent het verzorgen van transport bii evacuatie en repatriatie van
de duizenden krijgsgevangenen en gevangenen uit de lapanse kampen, ziekenverpleging en
ambulancediensten, de bediening van gaarkeukens en kantines. Algemeen gesteld wordt onder
'hulp' verstaan het verlenen van materiele hulp aan de bevolking tiidens en direct na de oorlog.
De oorspronkeliike beweegredenen voor de oprichting van het Vrouwenkorps waren ook, dat de
vrouwen zo snel mogelijk mee zouden werken aan de voorbereiding van de terugkeer naar
Nederlands-Indie en hulp konden bieden aan de bevolking in de bevrijde delen van Nederlands·
India (Inhoud van het besluit van den Minister van Kolonien te Londen, d.d. 5 maart I944· no.I
bijlage 6 en 7). Op het titelblad van het rekruteringsboekje voor het VK-KNI L (het zogenaamde
rood- wit- blauwe boekje, uitgegeven in New York, USA). waarin alle taken en voorwaarden voor
dienstname waren vermeld, stond: 'Wii Nederlanders willen en zullen onze grootsche histori-
sche taak in Nederlandsch-Indie voltooien."
Na I946 kriigt het Vrouwenkorps een duidelilke militaire taak. Een overzicht van de indeling
van de rekruten per dienstvak is door mii niet gevonden in de militaire archieven. Wel is er bii
de fusiebesprekingen gewag gemaakt van de wens van generaal Spoor om drie compagnieen
samen te stellen. In de richtlijnen VK-KNIL. opgesteld te Batavia d.d. 20 juli 1946 door luite-
nant generaal Spoor, ziet de organisatie er als volgt uit: "Voorhands zal het VK in Nederiandsch-
Indie komen te bestaan uit een staf en twee compagnieen, de eerste compagnie omvattend het
in punt 4 onder a en b genoemde personeel, de tweede compagnie het geneeskundige en weI-
farepersoneel. De sterkten van de compagnieen ziin afhankelijk van de voor de verschillende
diensten benoodigde aantallen personeel.
Onder de hoofd<ategorieen VK-personeel kunnen worden gerekend:
a. hoger administratief personeel (secretaressen, archivaressen, steno-typisten, enz.);
b. personeel van den verbindingsdienst (radiotelegrafisten, telefonisten. chiffreuses. enz.L
c. geneeskundig personeel (verpleegsters, hulp-verpleegsters, apothekers-assistenten,

analysten);
d.  personeel voor bijzondere diensten (Dienst voor beoordeling toekenning Kruis  van
Verdienste voor verzetstriiders van het ondergronds verzet in Nederlandsch-indie I943-1945·
welfare. sociale zorg, enz." (archief generaal Spoon 1945-1950)
In al deze takken van dienst en andere, w.0. Inlichtingendiensten. ziin de meisies van het VK-
KNIL werkzaam geweest.
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Kolonien Van Mook opgedragen aan de luitenant-kolonel Weyerman, militair attache
aan de Ambassade te Washington, wordt met verwondering in Londen gesproken door
Baron W van Boetzelaer (Militaire Attach6 inv.nr. 276). Baron Van Boetzelaer was
bevreesd, dat de gouvernementskantoren ontwricht zouden worden door het weghalen
van personeel voor het VK-KNIL. Per telegram zou Londen gesommeerd hebben, dat
vrouwelijke krachten die onmisbaar zijn in een bepaalde ambtelijke functie, niet
mogen toetreden. Luitenant-kolonel Weyerman werd op I7 april I 944 op het kantoor
van Baron Van Boetzelaer te Londen ontboden en in een persoonlijk onderhoud met
Baron Van Boetzelaer beschuldigd van 'achter zijn rug om handelen, niet fair optreden
en ronselen' (Archief Ministerie van Oorlog Londen nr. P I55I). Als antwoord op deze

beschuldigingen spreekt luitenant-kolonel Weyerman in een schrijven aan Baron van
Boetzelaer d.d. I8 april 1944 ziin verwondering uit over deze uitlatingen.

In de aanvang is de belangstelling, uitgezonderd in Amerika en West-Indie, niet zo
groot. In genoemd schrijven van Weyerman wordt melding gemaakt van een aan-
melding, namelijk 66n juffrouw belast met het uitzoeken en distribueren van de post
aan de Ambassade te Londen. Dienstnemen in het leger was 66n kant van de medail-
le, maar om na bevrijding van Indisch grondgebied aldaar, in een vreemde cultuur,
mee te helpen als militair in het KNIL aan de wederopbouw van Nederlands-Indie
was voor vele vrouwen, die niet in Indie waren geboren of familiebanden met Indie
hadden, niet direct een populaire gedachte. (Kippers, I985: 69 e.v.) Niettemin had
het VK inmiddels een wervingskantoor, onder de officiele naam Recruiting Office,
Royal Netherlands-Indies Army, c/o Netherlands Consulate General, Room 406, Io
Rockefeller Plaza, New York 20, New York.

Als hoofd van het wervingskantoor te New York werd mevrouw C. Beukema toe
Water-Gelderman. later mevrouw Blom-Gelderman aangesteld, met als assistente

Catharine J.J. Dencher. Deze laatste was op I7 mei I944 in werkelijke dienst overge-
gaan als soldaat, voorlopig zonder militaire training en zonder uniformII. In een ver-
slag d.d. 16 oktober I944· gericht aan het wervingskantoor in New York, schrijft
Dencher, (inmiddels sergeant VK-KNIL): "In het begin kwamen de aanvragen lang-
zaam binnen, maar geleidelijk aan ging het vlotter." Vervolgens vermeldt zij: "Dr
Bonne, Hoofd van de Medische Dienst voor Nederlandsch-Indie maakte op een reis
naar Suriname propaganda, hetgeen een twintigtal aanvragen en toetreding oplever-

II Catharine I.J. Dencher, in Nederland geboren, was gehuwd en woonde in Soerabaja. Java.
"During the invasion in Holland. living at lava, the women of the Pacific Islands immediately
began preparations for war, learning first aid and civilian defense. By chance she and her hus-
band were sent to New York on business a few months before the lapanese attacked lava." Haar
eigen verhaal: "I never felt that I was doing as much as 1 could and when I heard that a Women's
Corps was to be formed. it seemed to provide the greatest opportunity to help".
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de, een mooi resultaat dus." Hier is dus sprake van de vrouwen in het Rode Kruis en
op Cura ao en in Suriname, zoals eerder genoemd, die onder commando van luite-

nant Stahel, via Amerika naar Australie vertrokken. "In totaal zijn tot op heden een
honderdtal aanvragen ontvangen, vanuit de Verenigde Staten, Canada, Curagao,
Suriname, Mexico, Brazilie, Britsch Guyana. Argentinie en Cuba. Tot nu toe kon
slechts een 38-tal rel<ruten worden aangenomen, doch gerekend wordt op een totaal
van 45 rekruten voor de eerste drie groepen trainees, aangezien allen nog niet
medisch gekeurd zijn. Bovendien worden nog een vijftien rekruten uit Engeland hier
verwacht, waarvan er vijf reeds in Engeland hebben dienst gedaan en dus getraind
zijn. Het aantal rekruten is voor werving in het westelijk halfrond bevredigend te noe-
men, indien men het volgende in aanmerking neemt. Wij spiegelen de meisjes geen
mooie toekomst voor. Zeker, het werk zal interessant zijn, en men wordt direct na de
training overzee gezonden (bedoeld wordt naar Australie), maar wij wijzen er uitdruk-
kelijk op dat het werk zwaar zal ziln, en de toestanden, waaronder gearbeid moet wor-
den,  misschien niet gemakkelijk. Alleen  zij,  die  met  de  wil  gaan  om hun krachten
enthousiast te geven voor het werk. dat straks in Indie gedaan moet worden, zullen
voldoening in de hun opgedragen taak vinden.
In verband met het werk, dat verricht moet worden en de daaraan voorafgaande trai-
ning in een Amerikaans WAC-kamp, is de medische keuring zeer streng. Bovendien
kunnen geen vrouwen met rninderiarige kinderen worden aangenomen. Wij zijn
over het algemeen dan ook niet ontevreden over de resultaten der werving en hopen
door het enthousiasme der thans geworven rekruten de geest in ons Korps goed te
houden, hetgeen een eerste vereischte zal zijn om straks in de bevrijde gebieden van
Nederlandsch-Indie onze beste krachten te kunnen geven". (Dencher, I944) I2

Zoals door Dencher aangegeven, was dr Bonne redelijk succesvol met zijn campag-

ne. Men ging op Curagao en Aruba onmiddellijk aan het werk met de werving van de

I 2  Uit een bijlage behorende bii het Gouvernementsbesluit van 8 ianuari I945 no.I, betreffende de
dienstneming bii en het ontslag uit het VK-KNIL ziin de uiterste criteria:
a. den staat van Nederlandsch onderdaan bezitten,
b. den ouderdom van IS iaar hebben bereikt. doch dien van 45 jaar nog niet hebben overschre-

den,

c. geen kinderen beneden I4 iaar te haren laste hebben.
d. Indien gehuwd. een gelegaliseerde toestemming van den echtgenoot kunnen overleggen.
e. Indien minderiarig. een gelegaliseerde toestemming van ouders. voogden of dengene. onder

wiens toezicht zij staat kunnen overleggen,
f physiek voor de dienst in de tropen goedgekeurd ziin,
g. met goed gevolg een MULO - dan wel een daarmee geliik te stellen opleiding te hebben door-

lopen,

h. een bewiis van goed zedelijk gedrag en politieke betrouwbaarheid van recenten datum. opge-
maakt door een daartoe bevoegd persoon van haar laatste woonplaats, kunnen overleggen
(Gouvernementsbesluit van 8.I.I945 nr. I inv.nr. S 4/16 t/m 4/23)
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vrijwilligers uit de reeds bestaande korpsen, voor uitzending naar Indie. Met de oplei-
ding van de meis jes werd op To juli I944 een begin gemaakt. In Suriname had zich
eveneens een groep vrouwen onder leiding van de Ie luitenant, mevrouw E. Stahel-

Jordi, aangemeld.

Het lag in de bedoeling om samen met het detachement uit Curagao naar Australie
te vertrekken. In een telegram van 20 september I944, bur. no II/3d geheim, deelt
de gouverneur van Suriname aan dr Bonne mee, dat Suriname I7 vrouwen voor het
Rode Kruis beschikbaar heeft. In een telegram van 24 oktober I944 no.I434, kabi-
netsgeheim, aan dr Bonne, deed de gouverneur van Suriname het voorstel het
Surinaamse Vrouwenkorps via Cura ao te laten vertrekken en van daaruit via San
Francisco naar Australie. Eenmaal in Australie aangekomen en later in
Nederlandsch-Indie zou de groep een onderdeel worden van het KNIL, hetgeen de
belofte inhield, dat zii die voor het verplegersexamen geslaagd waren, zouden kun-
nen opklimmen tot de hoogste onderofficiersrang. De gouverneur vroeg tevens zo
spoedig mogelijk transportmogelijkheid per stoomschip Cottica.I3

Het Surinaamse Vrijwilligers-Vrouwenkorps onder leiding van Ie luitenant Stahel-

Tordi arriveerde per KLM op I9 en 20 november I944 en werd tijdelijk onderge-
bracht in de kantine van het Riffort en onder de hoede gesteld van Ie luitenant der
schutterij, Jacob J. Beaulon (Japa) (Rosheuvel, IS)89,. 79) Op zondag Io december

13   Op ziin telegram van 24 oktober I944 ontving de Gouverneur van Suriname een telegram uit New
York, gedateerd Io.II.I944 met de volgende inhoud: "vertrek Roode Kruis Kolonne van Cura ao is
in aanvang december vastgesteld. Wil ervoor zorgen dat de afdeling Suriname tiidig in Cura ao
arriveert. Getekend London, Netherlands Ambassy".

14  De toestemming tot vertrek per stoomschip. Cottica werd gegeven bii reisorder Il.35I/ZB van 2I
november I944 door kolonel R.Roos, Militair Attachd van de Nederlandse Ambassade te
Washington, door tussenkomst van luitenant-kolonel Baretta, waarbij aan mevrouw Stahel de lei-
ding over de gehele groep vrouwen werd gegeven. Zij zou, na de dames in Australie te hebben over-
gedragen, weer naar Suriname terugkeren. Het gaat hier weer om de vrouwen van het eerste uur.
Tot het Surinaamse Vrijwilligerskorps behoorden de navolgende vrouwen:
Me . Ringeling, Cornelia Euganie, geboren 24·II.1909 Paramaribo;
Me.Spong, Millicent Rozana. geboren 28.I.I 2I, Paramaribo;
Me . Ezechiels, Emmy Alice, geboren 29.9.I9II, Paramanbo;
Me . Consen, Eug6nie Caroline, geboren Ig.2.I919, Paramaribo;
Me . Pesuwarisa. Regina Ludia, geboren 12.8.19I6. Bandoeng;
Me. Van Bockhove. Maria Eleonora, geboren 2I.I.I 24 Paramaribo;
Me . Harms, Isis Annie Sophie, geboren 5·5·I924· Paramaribo;
Me. leem. Esseline Albertine. geboren 24·IZ.I926, Paramaribo;
Me . Muskiet, Otteline, geboren 28.6.1921. Paramanbo,
Me . Van der Ziel, lulia Constance. geboren 30·4·I9II, Paramaribo:
Mevr. Mastenbroek-Braam, Esseline Tusima, geboren 27·4·I9I5, Paramaribo,
Mej. Geerlings, Celeste, geboren II.7.I920, Paramaribo;
de reeds hiervoor genoemde dames Clothilde en Theofilia Berkenveld en mevrouw Stahel-lordi,
Eliza, geboren te Bem d.d. 2I.BI898. onder wier leiding de groepen werden gesteld.
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IS)44 werd ingescheept aan boord van het stoomschip Cottica. met bestemming New
York waar men op 2I december aankwam.I4,

Zoals in het verslag van sergeant Dencher vermeld, kregen de VK-rekruten hun mili-
taire opleiding bij het 'Women Auxiliary Corps" met uitzondering van de niet-blan-
ke VK-sters. Zij werden in die tijd vanwege hun huidskleur niet toegelaten tot de
Amerikaanse opleidingskampen, reden waarom de groep uit Cura ao en Suriname
onder leiding van luitenant Stahel in januari I944, weliswaar via Amerika (New York
o.a.), doorvoer naar Australie. De training van de blanke rekruten vond plaats in het
'Third WAC Training Center', Fort Oglethorpe, in de staat Georgia.

De militaire training bestond uit twee delen, de 'basic-training' en de 'overseas-trai-
ning'. De basic-training duurde zes weken en kwam overeen met de basic-training
van de mannelijke militairen met uitzondering van het onderdeel wapenkennis. De
vrouwen werden namelijk niet ingedeeld in combattante functies. In plaats daarvan
kregen vrouwelijke militairen meer informatie over de organisatie van de striid-
krachten, het oorlogsrecht en eerste hulp. Tijdens de basic-training werden de
Nederlandse rekruten uit praktisch oogpunt, de eigen wollen uniformen waren
namelijk te warm, gekleed in de khaki WAC-uniformen. Hieraan mocht echter geen
publiciteit worden gegeven. In hun vri je tijd droegen de VK-sters de wollen grifs-
blauwe uniformen met de Nederlandse leeuw op de linkermouw, die speciaal door
de 'Nederlands Purchasing Commission' (NPC) waren aangekocht. Na de basic-trai-
ning kregen de Nederlandse VK-sters de overseas-training speciaal op de tropen
gericht: hygiene in de tropen en het leven in de jungle (Kippers, I985: 56- 57)

Volgens het verslag van sergeant VK-KNIL Dencher d.d. 9 september I944 verliepen
de trainingen goed. Zij schrijft: "De eerste groep rekruten, bestaande uit tien meis-
jes en leidster. begon de training op Is) juni I 944 en is nu reeds op weg naar
Australie onder leiding van srgeant Beukema, die de werkzaamheden van het kan-
toor te New York aan mij overdroeg (het betreft hier de VK-KNIL rekruten: Wendela
R.A.M.Kiewit-de Jonge, Wendelina C.Ruarda Wichers, Dina Catherina Elizabeth
Bolkestein, Sonja Bolkman, Hilda Ter Braake en Margaretha Johanna Bakker). Een
tweede groep, van twintig rekruten, is momenteel in training en zal eind dezer
maand voor verscheping gereed zijn. De derde groep, waarvan het aantal leden onbe-
kend is, zal begin oktober de training aanvangen. Of toch nog tot vorming van een
volgende groep zal worden overgegaan is, nog niet bekend. Bijgaande lijst (bijlage)
geeft een overzicht van alle rekruten. die tot heden hun verbandakte teekenden.
Aanvragen uit diverse deelen van Canada en Zuid-Amerika zijn nog in behande-
ling." Hier wordt dus geen melding gemaakt van de groep uit Curagao en Suriname.
waarvan het bestaan wel bekend was.
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De training van de eerste groep was buitengewoon goed verlopen en ook de tweede

groep gaftot op heden dezelfde uitstekende resultaten te zien. De Nederlandse meis-

jes pasten zich heel goed aan de militaire sfeer aan en waren zonder uitzondering
zeer enthousiast. Op verzoek werden de Nederlandse meisies niet als een groep
getraind, doch zoveel mogelijk verspreid onder de Amerikanen. Dit voorkwam een
soort van competitie en vooral het teveel samen zijn van de Nederlanders. In de vrije
tijd's avonds bestond er voldoende gelegenheid voor de meisjes om onderling con-
tact te zoeken. Deze regeling bleek zeer goed te voldoen. (Dencher, 9 november

I944)
Sergeant VK-KNIL Dencher: "Als leidster der eerste groep was ik in de gelegenheid
in nauwer contact te komen met de WAC-officieren in het kamp. Onze meisjes
behooren tot het eerste geallieerde Vrouwenkorps, dat een opleiding in Fort
Oglethorpe krijgt, en zoowel de WAC-officieren als ik waren zeer benieuwd naar den

uitslag van dit experiment. Van beide zijden werd deze uitslag als zeer gunstig
beschouwd. De training is grondig en buitengewoon efficient, de sfeer in het kamp

zeer goed en ik kan niet anders dan een groot respect hebben voor den opzet en
uitvoering van het trainingsschema. Ik kreeg den indruk, dat de keuze van officieren
en kader uiterst zorgvuldig geschiedt, hetgeen een zeer gunstige uitwerking heeft op
de training en de verhouding onderling. Wij kunnen niet anders dan buitengewoon
dankbaar zijn, dat wij in de gelegenheid worden gesteld gebruik te maken van de

organisatie en de ondervinding van het WAC. Onze meisjes kunnen nu met een
gedegen opleiding in militair verband naar Australie worden gezonden. Maar hier-
naast staat, naar mijn bescheiden meening, nog een zeer belangrijk feit en wel, dat
deze training de Amerikanen en Nederlanders nauwer tezamen heeft gebracht. Wij
ontmoetten honderden Amerikaanse meisjes en vrouwen uit verschillende Staten en
uit zeer uiteenloopende milieu's. Ik ben ervan overtuigd, dat allen door het
gedurende zes weken samen trainen elkander beter leerden kennen dan in een
andere omgeving mogelijk zou zijn geweest. Wederzijds trachtte elk meisie een goe-
den indruk te vestigen en dat dit gelukt is, moge blijken uit het feit, dat de verhoud-

ing onderling niet alleen zeer goed was, maar zelfs over het algemeen beter in die
barakken, waar Nederlanders waren ondergebracht. Of, zooals een korporaal in mijn
compagnie het kenschetsend uitdrukte: "I never saw so many ladies in a company
as in this one. .

"Volgens onze WAC-officieren waren de Nederlandsche meisies 'outstandingly well
educated'. Tijdens een bespreking welke ik in Washington met enkele WAC-officie-
ren had, werd mil medegedeeld, dat de training van de eerste groep 'Dutch WAC's'
buitengewoon goed was verloopen en dat men zeer tevreden was over het resultaat.
Wat de tweede groep betreft, toen ik kort geleden het kamp te Fort Ogle-thorpe
bezocht, had ik een onderhoud met de Commanding Officers der compagnieen,
waarin Nederlandsche meisjes worden getraind. Allen waren buitengewoon enthou-
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siast over onze rekruten en ik geloof niet, dat een groter compliment gegeven kon
worden dan door de officier, die me vroeg, of ik haar niet een heele compagnie
'Dutch WAC's' kon bezorgen. Zoals gezegd, hebben we thans meisjes uit de
Verenigde Staten, Nederlandsch West-Indie, Canada en Zuid-Amerika en ik ben
ervan overtuigd, dat dit samenbrengen van Nederlanders uit zoo verschillende dee-
len van het Westelijk Halfrond ook den onderlingen band ten zeerste zal versterken. "

(Dencher. verslag 9-I2-43)·

Wat de laatste alinea betreft uit dit verslag van sergeant Dencher over de
Nederlanders uit Nederlands West-Indie en Canada: het is waarschijnlijk, dat zij het
hier heeft over de groep vrouwen uit Curagio en Suriname, die door Dr Bonne
waren gerekruteerd en verscheept naar Australie onder leiding van mevrouw luite-
nant Stahel (Rosheuvel, I989)
Betreffende Canada blijkt, dat in Londen aan mevrouw M. Knappers, gedelegeerde
van het Londensch Comit6 Nederlandsch Roode Kruis en tildelijk te Montreal, de
opdracht is gegeven om in Canada poolshoogte te nemen over de vraag, hoe de
Nederlandsche belangen het best waren te behartigen aldaar in verband met de
oprichting van het Vrijwillige Vrouwen Hulpkorps.  Uit de brief d.d. 8 mei I944 van
de consul-generaal te Montreal aan mevrouw Knappers is niet duidelijk ofhier spra-
ke is van Nederlandse belangen in Europa of ook in Nederlandsch-Indie. Wel is dui-
delijk, dat het hier gaat om de oprichting van een vrouwenkorps van de Koninklijke
Landmacht (Consul Generaal te Montreal aan mw. Knappers 8.4·I944, nr. 7705 dos-
sier I).In het archiefmateriaal is hierover niets gevonden, wel dat de door mevrouw
Knappers aangenomen rekruten als 'Knappertjes' naar Australie werden gezonden
('Catholics and Government, I944.·2). Of het hier ging om rekruten voor het VK-
KNIL of gegadigden voor het Rode Kruis is niet duidelijk.

Behalve de 'gel<leurde' VK-rekruten uit Curagao en Suriname, die dus rechtstreeks,
weliswaar via New York, naar Australie gingen, werden de blanke VK-rekruten na hun
militaire opleiding in Fort Oglethorpe, per troepentrein vervoerd naar San Francisco,
Californie. Daar werden ze ondergebracht in het doorgangskamp, Camp Stonemen,
waar ook Amerikaanse troepen gelegerd waren. Zoals reeds vermeld werden in die
tijd niet-blanke meisjes niet toegelaten tot de trainingskampen in Amerika. In die tijd
kende het Amerikaanse leger gescheiden afdelingen voor blanke en niet-blanke men-
sen. Vanuit San Francisco begon de overtocht per Amerikaans troepenschip naar
Australie, welke reis ongeveer drie weken duurde (Kippers, I985: 57)

Op 20 februari I945 werd het wervingskantoor van het VK-KNIL in Washington
overgeplaatst naar het kantoor van de Netherlands Purchasing Commission te
New York, en was het hiermede een onderdeel geworden van de legerafdeling onder lei-
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ding van luitenant-kolonel der Artillerie van het KNIL, E. Baretta. De werving van de
rekruten voor het VK-KNIL wordt actiefvoortgezet.I5

Inmiddels was sergeant Dencher, temidden van 94 collega's van 'the United States

Armf, als enige VK-KNIL-afgevaardigde in Fort Des Moines. Iowa, met beschikking no.

480 voor Java (ondertekend door de plaatselijk militair commandant te New York, luite-
nant-kolonel E. Baretta) op 26 mei 1945 bevorderd tot tweede luitenant VK-KNIL. De

beedigingslechtigheid werd uitgevoerd door Kolonel R. Roos, Nederlands militair atta-
ch6 te New York. Daarmede was zij de eerste vrouwelijke officier in het VK-KNIL, naast
luitenant Stahel van de Transportcolonne.

Vier groepen hadden hun 6-weekse training in 66n van de Amerikaanse WAC-kampen
volbracht. Een vijfde groep rekruten begon eind maart I945 haar training, waarna deze

groep, evenals de vorige groepen, per troepentransport naar Australie werd overgebracht.
In Australie werden de leden van het Vrouwenkorps ingedeeld bij diverse regerings-
instanties voor administratieve ofandere werkzaamheden ofwel ontvingen zi j een verde-

re opleiding voor hulpverpleegster, ambulancechauffeuse of telegrafiste met het oog op
detachering "zodra de omstandigheden zulks toelaten" (Militaire Attach# nr. 276).

Op 27 juli I945, toen de laatste groep VK-sters was inmiddels van San Francisco,
Amerika naar Australie was vertrokken, kreeg kolonel Weyerman de officiele medede-

ling dat voortzetting van de rekrutering voor het VK-KNIL in Arnerika niet meer nodig
was. De oorlog in Europa was ten einde en in het bevrijde Nederland konden
Nederlandse vrouwen voor de militaire dienst gerekruteerd worden.

Aan deze rekrutering in Nederland zaten haken en ogen. Ten eerste werd Nederland in

gedeelten bevrijd. Nadat het Zuiden was bevnld, werd het in een groot aantal plaatsen
mogelijk zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger, onder andere bij de sectie XV van het
Militair Gezag, bureau voor Oost- en West-Indische zaken.
Ten tweede meldden zich getrouwde vrouwen aan voor het VK-KNIL, die dit als een reis-
mogelijkheid zagen om naar Inclie te komen om bij hun mannen te zijn.

I5 Het plan van de heer Mr N.S.Blom, lid van de Raad van Biistand voor Nederlands-Indische
zaken, om het Vrouwenkorps, in overleg met de Minister van Kolonien, dr Van Mook, op een
sterkte van I.465 te brengen is niet bereikt. Volgens een nadere specificatie van Blom in april
1945 Carchief Generaal Spoon 1945-1950) waren nodig voor: de medische dienst 760; de socia-

le dienst  380,  de administratieve dienst 165: telefonistes en radio-telegrafistes  60, en verder
kader IOO.
Het korps heeft op ziin hoogtepunt 5Ig leden geteld. Mogelijk heeft deze niet vervulde uitbrei-
ding te maken met de politieke ontwikkelingen in Nederland na I945 en de standpunten van de
confessionele partilen ten aanzien van vrouwen in het leger
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Mevrouw Blom-Gelderman, die zich bezig hield met de rekrutering, merkt op:
"Een heleboel mensen probeerde op om die manier te reizen. De enige manier om
met hun mannen mee te gaan, dachten zij, om zich op te geven voor het VK. Maar in

principe wou ik geen getrouwde vrouwen hebben, zeker geen vrouwen met kinderen,
omdat je vrij moet zijn om overal heen gestuurd te worden." (Kippers, I985: 54)
In januari 1945 reisde luitenant -gouverneur-generaal Van Mook naar het bevrijde
Zuiden van Nederland om de rekrutering voor Indie te bespoedigen. Hij benoemde
generaal-majoor KNIL J.C.J Bongers tot hoofd van het kantoor Oost-West-Indische
zaken, alwaar tevens de werving voor het VK-KNIL zou worden geregeldI6 Volgens

Bongers hadden Indische ambtenaren, werkzaam op dit kantoor, een betere kijk op
de Indische situatie. De eerste VK-rekruten in het bevrijde Zuiden werden aangeno-
men door kolonel KNIL P.A. Blieck, die tijdens de oorlogsjaren in Engeland verbleef
op het Departement van Oorlog te Londen.

In Nederland maakte het Amerikaanse Rode Kruis tegelijkertijd propaganda voor
dienstdoen in Nederlands-Indie. In een veldhospitaal in Nijmegen werden
Nederlandse vrouwen erop geattendeerd, dat verpleegsters en sociale werksters wer-

den gevraagd voor Nederlands-Indie. Van Mook vond dit ongewenst en verzocht de
Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland de Amerikanen erop te
wijzen, dat de Nederlands-Indische regering al het voornemen had om in
Nederlands-Indie personeel ter beschikking te stellen van de geallieerde organisa-
ties.
Aangezien echter in confessionele kringen bezwaren bestonden tegen toetreding
van meisjes in het leger, werd voor de werving voor het VK-KNIL in Nederland hier-

bij de Nederlands-Indische sociale vrouwenorganisatie onder leiding van mevrouw
Razoux Schultz-Metzer ingeschakeld (Kippers, I985: 67)

Op 2 februari I945 wordt door luitenant-kolonel K. Silbiger voor het Ministerie van
Oorlog te Londen een geheim telegram aan het Hoofd van de B.I. d.d. 2 februari
I945 verzonden, waarin melding wordt gemaakt van de oprichting van vrouwen-
korpsen bij de Koninklijke Landmacht, Marine en KNIL. In het telegram staat onder
meer: "Voor allen geldt vrijwillige militaire verbintenis. Voor VK-KNIL hoogstens 2
jaar. Sterkte voor het VK-KNIL voorlopig 500 uit te breiden naar behoefte.

I6 OP 4 januari I945 ontvangt het Ministerie van Oorlog te Londen een telegram d.d. 30 decem
ber 1944 met de volgende inhoud: "Georganiseerde vrouwen/meisies in bezet gebied,die zich
onmiddelliik na de bevriiding beschikbaar stellen voor diverse diensten in Nederland en in
Oost-Indie. vragen dringend om duideliike. schrifteliike instructies betreffende de aard der
werkzaamheden. waarmede zij dan zullen worden belast, teneinde zich reeds nu daarop voor te
bereiden" (Min. van Oorlog Londen inv.nr. 2/2/45/9)
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Leeftijdsgrenzen voor VK-KNIL 20-45 jaan Salaris volgens voor KNIL geldende bepa-
lingen, doch toelagen voor vaandrigs en hogere rangen gehalveerd. Voor allen ont-
heffing werkverbintenis wegens bijzondere redenen verband houdende met gezins-
omstandigheden mogelijk (Telegram afd. I. onderwerp vrouwenkorpsen inv. nn

2/2/45/9)

De VK-sters, die zich in het bevrijde Zuiden aangemeld hadden, kregen hun militai-
re training in Groot-Brittannie. In Engeland bleek dat een aantal vrouwen bij nader
inzien niet naar Indie wilde. Zij dienden een verzoekschrift in om overplaatsing naar
het VHK in Nederland, hetgeen werd afgewezen (Kippers, I985: 70-7I) Tevens
waren er aanmeldingen van vrouwen, die alleen maar bij het VK wilden omdat een
civiele passage voor Australie nog niet geboekt kon worden, terwijl het in militair
verband wel mogelijk was naar Australie te reizen.

Aan hen zou, aldus kolonel De Blieck. toegezegd zijn, na overleg met de Heer Blom
en Luitenant-Gouverneur-Generaal Van Mook, dat zij in Australie onmiddellijk van
hun verbintenis ontslagen zouden worden. Bovendien werd het gezien als een mis-
leiding van de passageautoriteiten, waardoor er ernstige schade zou kunnen worden
veroorzaakt aan de goede naam van het VK. Het een en ander had tot gevolg, dat voor
de toekomst een strengere selectie en grondige medische keuring zou worden toe-
gepast. En in een radiotoespraak op 6 maart I945 werd door luitenant van Mook
benadrukt: "En eindelijk moet men zich realiseren, dat van de overbrenging van
gezinnen in deze oorlogsperiode nog geen sprake kan zijn. Wij hebben de nodige
maatregelen getroffen voor een behoorlijke verzorging van de achtergeblevenen,
maar een tijdelijke scheiding kan niet worden vermeden. Dat wij alles zullen doen,
om die scheiding niet langer te laten duren, dan noodzakelijk is, spreekt vanzelf.
Dienstneming van de echtgenote in het VK brengt in deze gevallen geen oplossing,
omdat natuurlijk met de bekwaamheidseisen van dit korps evenmin de hand kan
worden gelicht en omdat zo'n dienstneming geenszins waarborgt, dat man en vrouw
op dezelfde plaats in dit uitgestrekte gebied zullen werken." (Kippers, I985: 69-
70)I7.

17  Mogeliik is deze maatregel een gevolg geweest van de situatie. zoals deze zich voordeed bii het
transport van een eerste groep vriiwilligers uit verschillende werelddelen naar Australie om
ingezet te worden na de bevrilding van Nederlands-Indie. Velen van deze eerste groep waren
getrouwd of ziin getrouwd in Australie. Hiervan is bekend dat de rekruten van deze groep hun
diensttiid uitstekend vervuld hebben. Een voorbeeld hiervan is de ex-commandante VK-KNIL,
mevrouw B. Smit-van Driel.
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Kennelijk lag de situatie later in Nederland anders en vreesde men voor een 'conflict
of interests' als rekruten zich zouden aanmelden voor het VK-KNIL met de motiva-
tie om hun echtgenoten te volgen naar Indie. Nimmer kon namelijk beloofd worden,
dat een echtpaar in dezelfde plaats tewerkgesteld zou worden. In Engeland werd een
aantal VK-sters, gezien de lange wachttijd in Wolverhampton, tijdelijk tewerkgesteld
in verschillende Engelse ziekenhuizen.

OP 5 mei I945 werd de eerste groep van 65 VK-sters per troepentransportschip
'
Rangitata' van Liverpool naar Australie getransporteerd met als commandante  Olga
Frich. Frich was eveneens begin I945 uit bevriid Zuid-Nederland met haar broer
naar Engeland overgestoken, waar zij in Londen beedigd werd tot officier van
gezondheid II, en eveneens enkele maanden in Wolvershampton gestationeerd is
geweest (Rood-Frich, I994). De reis met de 'Rangitata' ging in konvooi tot Panama.
Het schip was stampvol. De 65 VK-sters sliepen 4 keer 3 boven elkaar in tweeper-
soons luxe hutten, met eigen badkamer. De ongeveer 3.500 mannen aan boord slie-
pen in hangmatten, als haringen in een ton, in de ruimen ter hoogte van de water-
spiegel. Gegeten werd tweemaal per dag in shifts. Op 12 september I945 volgde een
tweede groep van 42 rekruten per motorschip 'Oranjefontein' vanuit Newcastle

(Engeland).

Na de oprichting van het Vrouwenkorps- KNIL op 5 maart I944 werd in Australie de
reserve luitenant-kolonel der luchtmacht, G.A. de Stoppelaar (bijgenaamd Moeder

Overste), belast met de algemene leiding. Hij was tevens verantwoordelijk voor de
rekrutering in Australie. Via een wen'ingstournee langs de Australische steden, waar
zich een conglomeratie van Nederlanders bevond, spoorde de Stoppelaar hen aan
om dienst te nemen en zich in te zetten voor de bevrijding van Nederlands-Indie. In
Melbourne meldden zich de meesten aan, waarschijnlijk omdat hier een concentra-
tie van Nederlandse gouvernementskantoren was en in Sydney, waar mevrouw Van
der Vloodt, secretaresse van de 'Netherlands Women's Organisation' zich beijverde
voor het VK-KNIL. Zij vloog twee dagen voor de val van Nederlands-Indie naar
Australie. Haar echtgenoot was gevangene van de Japanners ergens in Nederlands-
Indie, terwijl haar overige familieleden in bezet Nederland waren. Er was weinig tijd
beschikbaar voor een grondige militaire training, doch de Stoppelaar was voor een
militaire drill en daarom werd in Melbourne een begin gemaakt met een eenvoudi-
ge militaire training op 7 maart 1944, drie dagen na de oprichting. In Sydney werd
begonnen met een militaire training onder leiding van mevrouw Van Der Vloodt, dr
Van Leent en twee officieren van de plaatselijke dienst (Kippers, I985: 78-79)

In juli I944 verhuisden het gehele Indische bestuursapparaat en het hoofdkwartier
van het leger van Melbourne naar Brisbane, waar de Nederlanders hun intrek
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namen in een voormalig Amerikaans barakkenkamp, 'Camp Columbia', dat op zo'n
veertien mijl van Brisbane lag. De meeste VK-sters werden in Camp Columbia
gehuisvest. Dat gold ook de groepen uit Amerika en Nederlands West-Indie. Met een
aantal VK-sters uit Nederland afkomstig wist men zich geen raad zoals uit een inter-
view van Kippers met mevrouw Martinot blijkt.  " Met een aantal meisjes wisten  ze

niet goed wat ze moesten doen, denk ik, dat waren alleen de meisjes uit Nederland.
Al die anderen, die zaten er natuurlijk al veel langer, en die hadden inmiddels over-
al al hun 'jobs' gekregen Veel meisjes werkten op het hoofdkantoor te Brisbane. Er
waren chauffeuses bij en meisjes, die in de magazijnen moesten werken voor het
uitdelen van uniformen of het vernieuwen van uniformen. Wij werden  met een aan-

tal meis jes, een stuk of negen, aan het werk gezet in de heuvels. Daar moesten we
met schoppen en pikhouwelen uithakken, want ze wilden daar een soort open club-
huis bouwen. Daar hebben we aan meegewerkt, omdat het wachten eigenlijk was op
de bevrijding van Indonesie. Te kreeg daar tussen door je cursussen, je ging verder
met militaire regels, veel Maleise les en voorlichting. Wat we ook geleerd hebben was

bijvoorbeeld een mitrailleur uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. We hebben ook
schietoefeningen moeten doen met mitrailleurs. Het was niet de bedoeling, dat we
die zouden gebruiken, maar het was meer, denk ik, om ons in ieder geval dat stukje
onderdeel erbij te geven. Misschien voor het geval dat. maar het was echt niet de
bedoeling dat wi j wapens zouden gaan gebruiken." (Kippers. I985: 80-8I)

Luitenant-kolonel de Stoppelaar was nu in de gelegenheid een gezamenlijke militai-
re opleiding te starten en breidde de training uit met een EHBO-herhalingscursus,
een cursus Maleis en een cursus massagoed van specifiek Indische gerechten. In
totaal zijn er vanaf de oprichting van het VK-KNIL op 5 maart 1944 tot aan de uit-
zending van de eerste groep naar Indie in September I945, ZO'n 225 VK-sters in
Australie aanwezig geweest. Tijdens deze periode tot hun vertrek naar Nederlands-
Indie werkten de VK-sters na hun training op de kantoren van de Nederlands-
Indische regering. In Australie waren het KDP (Kantoor Displaced Persons) en de
RAPWI (Recovery Allied Prisoners of War and Internees) opgezet met het doel
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de verschillende interneringskampen,
zodat men na de bevrijding meteen hulp zou kunnen bieden aan de geinterneerden
(Kippers, I985: 88)

Verpleegsters, die zich hadden opgegeven voor de medische sectie kregen een
hulpverpleegstersopleiding in Sydney. Deze medische groep vertrok na deze oplei-
ding naar Hollandia op Nieuw-Guinea om tropenervaring op te doen. Dit was het
begin van de werkzaamheden in Indie en de zogenaamde 'island hopping'.



108 HET VROUWENKORps-KNIL

4 VI '  1 /113'. Gelukkig was er ook tijd voor plezier en een  lach.
Zittend v.1.n.r. de verpleegkundige VK-KNIL: Thysse,4. EUGENIE     Grt Bakker-Zwierting, Lien Chatlein-Samson.
Staand: de arts Ma A Tjon  ('Tan?) tenmidden van

,    11  #I, 1 1 
de verpleegkundigen VK-KNIL en Roode Kruis v.1.n.r.
Martina  (Ida)  Christiaan-VK,  Uiteboogaard-RK, jas-

t , P.'    .r.  '1*Y t·r «3 VK (Australische, gehuwdmet een Nederlander),
Scholter-RK. Niet alle voornamen zijn bekend.

&-.....     . .   -1  ..'.0     . ti.:.-\- Ma A Tjon (?) en Lien Chatlein-Samson zetten na
9 , de bevrijding van Torakan (Noordoost Borneo) daar

een noodziekenhuis op..,.

.
Collectie Zwietering Amsterdam

) 4 .-9     44

1114    :,      'I.-:
. *:
-

»4111 - ,--12#fltell"Qi»: w.1 .

-

* .6
769#,  hi

694
*   .....  4, -. St.

-5,

..2:--»                                                                                                 .  IVift. . t . t-"- ..-
I :Detachement Makassar 1945·                   f

Overste Romswinkel + echtgenoot  (r)
VK-ster Romswinkel. Det. cdte
Makassor + dochter (1).  VK-ster
Hovid Romswinkel later Det. cdte
Padang (SWK)

» el
3(8&.*

1, ; : P....84f .*k 4
'921':

he 3-
Kota Baroe Nw Guinea 1945, van
v.1.n.r.: Leimeno, Broekema,

..' l.i Hoge-Noel, Papelajo



GESCHIEDENIS VAN HET VROUWENKORPS VAN HET KNIL 109

AANVANG VAN DE 'ISLAND HOPPING'

Vanuit Australie werd een eerste groep VK-sters ingezet op Hollandia, Nieuw
Guinea. De groep VK-sters uit Nederlands West-Indie, die zonder training in
Amerika naar Australie was gegaan, werd ingezet op Morotai. In april I944 was
Hollandia door de Amerikanen op de lapanners heroverd en daarna volgden overi-
ge delen. Op I5 september I944 landden de Amerikanen op Morotai.IS  Hier heer-
ste oorlogsgeweld: bombardementen, vluchtende lapanners, boomschutters en
plunderaars alom. De hospitalen lagen vol gewonden en gesneuvelden en medica-
menten en instrumentaria waren schaars.

In eerste instantie werd uitsluitend voor de bevolking en niet voor de militairen gewerkt.
Op het eiland werd geconstateerd, dat er veel tropenziekten (malaria, dysenterie, fram-
bosia tropica) en ernstige ondervoeding heersten. Men verwachtte, dat ongeveer 2.000
Inlanders gevoed zouden moeten worden, maar een paar weken na de landing was dat
aantal al aangegroeid tot 5.000. Dankzij de Amerikanen werd het nodige aan medica-
menten en voedselhulp verkregen, maar het ging wel mondjesmaat.

De Japanners lieten het er op hun beurt niet bij zitten; op Morotai bleken niet I.000,
maar 2.000 Japanse militairen te zitten, die zich in de oerwouden schuilhielden en af
en toe 's nachts de dorpen in kwamen om voedsel te zoeken. Vanuit het nabij gelegen

eiland Halmaheira ondernamen zij na de Amerikaanse landing diverse aanvallen op

Morotai. Bij een van deze aanvallen werden circa vijfenzeventig inlanders, het meest
vrouwen en kinderen, gedood.

Op 20 oktober I944 werd op negenhonderd kilometer afstand van Morotai de volgende
landing met succes uitgevoerd op de oostkust van het eiland Leyte op de Philipijnen.I9
De herovering van de Filippijnen was niet alleen belangrijk uit strategisch oogpunt voor
de Amerikanen, maar is mede belangrijk geweest, omdat daar kampen werden opge-
richt voor de opvang van krijgsgevangenen, die uit Japan zouden komen.

I8 Het eiland Morotai is voor de oorlogvoering in de Grote Oceaan strategisch van groot belang
geweest. Hier werden de plannen voor luchtaanvallen op Manilla en Japan gemaakt, ook die
voor de luchtaanvallen en invasies in Nederlands-lndie. tn verband met de luchtaanvallen werd
op het eiland in recordtiid een groot vliegveld aangelegd. waarop honderden militaire vliegtui-
gen gestationeerd waren, die dagelijks opstegen om aanvallen te doen in gebieden. die door de

japanners bezet waren. Het eiland Morotai, waar het gonsde van militaire activiteiten, was net
als de andere eilanden in de Molukken 'een romantisch eiland met prachtige stranden en vele
klapperbomen......". De verovering van Morotai was noodzakelijk voor het uitvoeren van lucht-
aanvallen op Mindanao op de Philipilnen. Er was op het eiland ook een grote haven aangelegd
door de genietroepen van het Amerikaanse leger voor aanvoer van troepen, wapens, tanks,
levensmiddelen. medicilnen, hospitaalbenodigdheden. enz. (Rosheuvel. I989)
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Uit een interview van Kippers met Mevrouw Ruys-Goslinga: "In augustus 1945 wer-
den we op een vliegtuig naar Manilla in de Filippijnen gezet. Daar was een kamp
ingericht voor de kriigsgevangenen. die uit Japan zouden komen. De Nederlandsch-
Indische regering dacht toen, dat er maar 500 Hollanders in Japan geinterneerd
waren geweest. Het kamp was daar ook op ingesteld en toen bleek opeens, dat er
5.000 Nederlanders uit Japan kwamen. Het was een enorm probleem om dat op te
vangen, niet alleen wat de huisvesting betreft, maar ook wat betreft de administratie.
We waren maar met z'n tweeen die Nederlands spraken. Wij moesten alle informa-
tie inwinnen van de mensen die daar binnenkwamen. De grote opzet was om deze
gegevens door te geven aan het Rode Kruis, die de families bij elkaar moest brengen.
Alle families waren immers uit elkaar gehaald. Vrouwen met kinderen onder de IO
jaar in vrouwenkampen, mannen in mannenkampen en de jongens boven de Io jaar
weer eens in andere kampen. Sommige gezinnen waren over twee, drie soms wel
vier kampen verspreid. Het was erg moeilijk om de gezinnen weer bij elkaar te bren-
gen. In Indonesie gebeurde hetzelfde bij de vrouwenkampen." (Kippers, I985: 88)

 ROUWENKORPS NAAR BATAVIA

In september I945 vertrokken de eerste VK-sters per vliegtuig voor het KDP
(Kantoor Displaced Persons) en het RAPWI (Rehabilitation Allied Prisoners of War
and Internees) naar Nederlands-Indie voor de ex-geinterneerden en ex-krijgsgevan-
genen. Deze kantoren waren in Australie opgezet met het doel zoveel mogelijk gege-
vens te verzamelen over de verschillende interneringskampen, zodat men na de
bevrijding meteen hulp zou kunnen bieden aan de geinterneerden•20

Om een beeld te geven van de situatie in Batavia en de 'Bersiap'-periode volgt nu een
citaat uit een interview van Kippers met Mevrouw Martinot-Kramers: "OP 7 septem-
ber I945 werden we met vij f Dakota's, zeg dat er dertig personen per vliegtuig inza-
ten, via Merauke en Morotai naar Balikpapan gevlogen. Balikpapan was bezet door

19  Voor een verder verloop van de oorlogvoering in de Grote Oceaan en de aangetroffen situatie op
de heroverde Indische eilanden verwiis ik naar 'Van West naar Oost' (Rosheuvel. 1989: 154 e.v.),
waarin een uitgebreide beschrijving wordt gegeven over het medische werk van de West·
1ndische colonne op Morotai en de verovering van Balikpapan door de Amerikaanse en
Australische militairen.
Rosheuvel schrijft tevens over de capitulatie van Japan en de gebeurtenissen daarna. Onder zeer
moeiliike omstandigheden werd de wederopbouw van verwaarloosde ziekenhuizen en andere
medische diensten ter hand genomen. Rosheuvel noemt hier twee namen van VK-KNIL-sters,
Mei. Van Embden, apothekersassistente en Norma Hart. Aan de eerste zou Roshetivel ziin werk
in Tarakan (Borneo) hebben overgedragen (Rosheuvel. 1989:  255)· Politiekeen militaire gebeur-
tenissen lopen in ziin verhaal nogal door elkaar heen. waarbii ziin eigen rol een voorrangsplaats
kriigt (Rosheuvel. [989: 229 e.v.)

20 In Nederlands-Indie was het KDP gevestigd op Noordwijk 8 te Batavia.
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Australische troepen. We hebben bijna een week in Balikpapan moeten wachten op
toestemming van de Engelsen, dat we op Java mochten landen. Er zat toen al een aan-
tal Nederlanders en Engelsen in Batavia. Na ongeveer een week zijn we naar Batavia
vervoerd en daar kregen we te horen, "die groep VK-sters ging naar Bandoeng, die
groep ging naar Semarang". En er bleef een groot deel in Batavia, want daar was ten-
slotte het hoofdkwartier van waaruit alles geregeld werd. We zijn dezelfde dag door-
gevlogen naar Semarang. Ik meen. dat we daar op I•7 september zijn aangekomen. De

bedoeling was, dat we daar in de vrouwenkampen gingen registreren. Ie had in
Semarang een concentratie van vrouwenkampen, hoe ze allemaal heetten weet ik niet

(Lampersari-Sompok). We gingen informeren waar ze oorspronkelijk vandaan kwa-
men, of ze wisten waar hun mannen zaten en wat ze zelfwilden, of ze naar Nederland
wilden. Het was levensgevaarlilk in die tijd om het binnenland in te trekken. In die
tijd begon de beruchte 'Bersiap'-tijd, die is in Semarang begonnen, de rood-wit-bewe-

ging. Op een gegeven moment, we zaten in een heel oud societeitsgebouw, werd onze
vlag naar beneden gehaald en verbrand en al onze papieren verscheurd. De eerste
keer dat ik in zo'n vrouwenkamp binnenkwam werd ik heel merkwaardig aangeke-
ken. Ik liep in een Amerikaans uniform dat had ik van de Amerikanen gekregen. Ik
kwam het kamp binnengereden met een Jap als chauffeur, die buiten het kamp bleef
wachten. Ik had enorm veel post meegekregen van Nederlandse marinemensen die

ik op Balikpapan had ontmoet, wier vrouwen in die kampen zaten. Ze zeiden: "nou ja
als je toch naar die kampen gaat, wie weet?" We moesten registreren waar de vrou-
wen vandaan kwamen, hoe groot het gezin was, of ze iets van hun man wisten.  Deze
informatie werd op kantoor weer uitgewerkt. De vrouwen gingen eerst allemaal naar

Soerabaja of naar Batavia, omdat ze ook medisch gekeurd moesten worden. We heb-
ben een transport samen kunnen stellen van vrouwen dat naar Soerabaja is gegaan.
De vrouwen zouden van daaruit naar Australie of Singapore gegaan zijn. Twee van
onze VK-sters (de latere detachementcommandante van Batavia Tjits van Tongeren en
haar begeleidster Niki van Wijck) zijn meegegaan op die trein en die zijn in Soerabaja
door de Peloppers overvallen. Er is een aantal vrouwen en kinderen doodgeslagen.
Het grootste deel van dat transport en de meisjes van het VK hebben gevangen geze-

ten. Die zijn door de Engelsen min of meer bevrijd en naar Singapore overgebracht.
Daar zijn ze in een ziekenhuis gaan werken, dat voor zieke vrouwen en kinderen was

2Iingericht die uit Soerabaja kwamen." (Kippers, I985: 89,9I).

2 I Naast alle hulp- en herstelwerkzaamheden in Batavia en omgeving werd het kantoor Commissie
Gedragingen en Onderscheidingen van het Kabinet van de Legercommandant opgericht, res.
sorterend onder het KNIL, Borneostraat  5 te Bandoeng, waar de VK-sters mevrouw  C.  van
Diepen-van Lieshout en mevrouw Kitty Lerou werden aangesteld. Tot de werkzaamheden
behoorden het uitzoeken en selecteren en beoordelen van verzetsstrijders buiten en binnen de
interneringskampen. die zich op enigerlei wiize verdiensteliik hadden gemaakt voor de gevan-
genen in de kampen en in aanmerking kwamen voor de Verzetsster.
(zie ook hoofdstuk 5)
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Tegelijkertijd werden ook uit Australie en Nederland aangekomen VK-meisjes voor
hulpwerkzaamheden uitgezonden naar Siam en de Filippijnen, waar grote contingen-
ten ex-krijgsgevangen wachtten op transport naar Java (Courant Vaderland, I969). In
september I945 was men in Australie begonnen met het inschepen van NICA- en
militair personeel, waaronder een grote groep VK-sters, toen er een staking tegen de
Nederlanders uitbrak. De staking was georganiseerd door Australische haven-
arbeiders en matrozen die Nederlandse schepen boycotten uit solidariteit met de
inmiddels uitgeroepen Republiek Indonesia. OP 30 september I945 voer de 'Van
Heutsz' toch de haven van Batavia uit met bestemming Tandjong Priok, waar zij op 4
oktober I945 aankwamen. Aan boord bevond zich ook een grote groep VK-sters. Rond
deze tijd kwam ook de eerste groep VK-sters uit Nederland aan (Kippers, I985; 92)

Deze eerste weken in Indie waren de moeilijkste in de geschiedenis van het VK-
KNIL. Door het uitroepen van de Republik Indonesia was de politieke en militaire
situatie onduidelijk en was uiterst onrustig. De VK-sters werden overal onderge-
bracht. Fragmenten uit brieven, die VK-ster Niki van Wijck aan haar familie heeft
gestuurd, geven een indruk van die tijd. Zij was het, die samen met mevrouw Tjits
van Tongeren, door de 'Laskjar Rajat' (volksmilitie) en 'djahats' (bendes) gevangen
werd genomen tijdens het treintransport van Semarang naar Soerabaja en in het
door de Republikeinen bezette Oranjehotel werd ondergebracht.
"In het Oranjehotel zaten we eigenlijk ook al geinterneerd, bewaakt door de Rood-
Witten. Donderdagochtend II oktober ca. zes uur 's ochtends. We vertoefden nog in
het land der dromen, toen werden we opgeschrikt door twee Indonesiers, die met
een revolver op ons gericht ons in het Maleis te verstaan gaven dat we hen moesten
volgen. De hele dag verder zaten we verder op een Indonesische politiepost en tegen
een uur ofvier werden we weer op een truck geladen en naar het Engelse consulaat-
gebouw gebracht, gelegen op Caoon, in een wijk van Soerabaja. Daar werden we
opgesloten en bewaakt. Wij, 35 mannen van kolonel tot bootsman en Tjits en ik. Het
duurde zo enkele dagen, maar we hadden het blijkbaar te goed volgens de heren
Indonesiers. Dinsdagmorgen vij f uur een overval. Meer pistolen, geweren. speren en
zwaarden. We kregen nauwelijks tijd om ons te kleden. Lekas-lekas (schiet op-vlug).
We mochten niets, maar dan ook niets meenemen. Binnen een kwartier zaten we op
een truck, of liever stonden en hingen er dicht op elkaar gepakt. Waarheen? Terug
Oranjehotel? Nee! Station, nee! 0, van der Werfstraat... de petoet (gevangenis).
We kwamen aan en daar stond het gepeupel ons op te wachten met stokken, speren
en gevelde zwaarden. We zullen er wel aangaan. Maar het viel mee, het bleef bij
gejouwd en gebrul, maar verder geen geweld. De celdeur ging open en wij werden
erin gestopt. Gelukkig niet apart, maar samen in een cel. Daar zaten we op de grond,
wat hadden we nog over? We hadden aan: een stel ondergoed, shirt en lange broek,
sokken en schoenen. Verder had ik twee zakdoeken, dat was ook alles. Maar we
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waren nog in leven.  Het zou nog erger worden. Na een half uurtje werd de celdeur
weer geopend. Ondervraging in het Maleis waar we geen van beiden iets van snap-
ten. Menakoe... (beken). We dachten absoluut er nooit meer levend uit te komen. 's
Middags werden nog enkele andere vrouwen (burgers) binnengebracht en dit aantal
groeide binnen enkele dagen aan tot twintig vrouwen en viif kinderen. De reden
waarom deze vrouwen gevangen genomen werden was onder andere dat men bij
huiszoeking iets rood-wit-blauw oforanje had gevonden ofeen briefwaarin de naam
NICA vermeld was enzovoort. En vrijdagochtend, 26 oktober, precies kwart over elf..
Plotseling hoorde ik luide zware stappen. Er werd heftig gebeld en op de deur
gebonsd. We hoorden der deur opengaan. Wat ging er gebeuren? Ik bleef stil liggen
Ook de anderen waren intussen wakken Wij luisterden scherp. De celdeur werd geo-
pend...  En dan plotseling zag ik een Australische hoed, een Engelse kapitein,.....

22vrij!!!." (Kippers, I985: 90,9I)

DE PENANGGROEP EN DE PARACHUTEVOUWSTERS

Eind oktober  I945 werd het hoofdkwartier van het VK-KNIL officieel overgeplaatst
van Brisbane naar Batavia, ongeveer gelijktijdig met het vertrek uit Nederland van
een groep van 180 VK-sters met bestemming Java. De meesten van deze VK-sters
behoorden tot de afdeling Welfare en de Medische sectie van het VK. De comman-
dant van Java, de Britse luitenant-generaal Philip Christison, had in verband met de
onrustige politieke situatie op Java verboden dat Nederlandse militairen op Java zou-
den landen. Voor de VK-sters hield dit in dat ze gedwongen werden op Malakka te
debarkeren. Hier werden ze tot februari I946 in ziekenhuizen in Penang en Kuala
Lumpur te werk gesteld. Ook verrichtte een aantal VK-sters welfarewerk voor het
legen Deze groep van I80 VK-sters wordt de Penanggroep genoemd23. De meeste
leden van deze groep vonden onderdak in het Ursulinenklooster op Noordwijk nr.
29 te Batavia24, en/of werden ze tewerkgesteld op buitenposten, de detachemen-
ten.25

22  Mevrouw Niki van Wijck en mevrouw Tjits van Tongeren, waren degenen, die kwartier moesten
maken in Batavia voor de aankomst van de gerekruteerde VK-sters in Nederland en elders. Zij
waren het, die deze angstige ervaringen opdeden bil de start van hun werkzaamheden in
Nederlands-Indie in de 'bersiap'-periode.

23  Een van hen was mevrouw Annie Dijkstra. medisch analyste, geboren in 19 I7, na terugkeer in
maart I949 hoofd laboratorium van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, Ridder in de
Orde van Oranie Nassau. Haar verhaal is in hoofdstuk 6 opgenomen, met een verhaal, sarnen-
gesteld door Dr S. Frenkel, echtgenoot van de overleden tweede VK-ster uit de Penanggroep:
mevrouw Henny Jane van der Stoop. Zii leerde haar echtgenoot. de reserve-officier van gezond-
heid 2e klasse KNIL kennen tiidens haar diensttiid in Indie. alwaar zii op I4 november I947 te
Batavia. met toestemming van de legercommandant, is gehuwd.
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Naast de Penanggroep was er in die periode nog een andere VK-eenheid aanwezig,
het detachement parachutevouwsters, gerekruteerd uit de plaatselijke bevolking. Uit
het bestand van de leden van het VK-KNIL waren de namen van deze parachute-
vouwsters verdwenen. Na het lezen van 'Westerlings oorlog' (De Moon I999) werd
meer bekend over de aanwezigheid van deze groep in het VK-KNIL. OP 5 maart I946
kreeg de Ie luitenant der staf C.Sisselaar als commandant van de Studiegroep

Opleidingschool Valschermtroepen opdracht van kolonel G.S.D.C. Buurman van

24 Het onderkomen was uiterst primitief: geslapen werd op de gymnastiekzaal zonder bedden en
geen klamboes. Later kwamen er stretchers om op te slapen, waar geregeld iemand doorheen
viel, "maar er heerste een ongelooflijke solidariteit en er werd hard gewerkt. Er waren artsen,
juristen, heilgymnastes, r8ntgenassistentes, secretaressen, telegrafisten enz." (Courant
Vaderland. I969)
Volgens de latere korpscommandante mevrouw Smit-van Driel waren de eerste weken afgrijse-
lijk. 'Miles wat ze daar hebben doorstaan. Net in die weken dat zii voor mij waren, was het heel
erg. Toen ik kwam. omstreeks 30 oktober, was het al een stuk beter. le doet veel in een week van-
uit de chaos. Ik ben naar Batavia gegaan en heb de volgende dag de meisjes door straten met
rood-witte vlaggen - doodeng - van het kampement, waar ze eerst zaten, naar het klooster
gemarcheerd. Dat was de binnenkomst in het klooster, 2 november I945·" (Kippers. IS)85: 92)

25 Annie Diikstra is zelf op zoek gegaan en heeft met vier collega's werk gevonden in het
Carolusziekenhuis te Batavia, waar zij woonden in het paviljoen van het ziekenhuis. Daar heeft
zil een gezellige tiid gehad. De manneliike militairen genoten een gastvrii onthaal in het pavil-

ioen. Alles wat gebeuren moest werd aangepakt. Na en drukke periode tot juli I947 wilde Annie
Dijkstra iets anders en kreeg ze een overplaatsing naar het detachement Semarang. Per "groen-
tekist" (militair vliegtuig) werd zil overgevlogen. Tewerkgesteld in het militair hospitaal
" Juliana", was zij tevens waarnemend commandante van adjudant 0.0. Sanna de Graaf, de deta-
chementscommandante van Semarang. OP 3 september I948 keerde zii per trein tenlg naar
Batavia om op I3 september met de 'Sibaiak' naar Nederland terug te keren. Aan boord bevon-
den zich Igoo repatrianten, onder wie Ioo baby's, allen ondergebracht met Dijkstra en haar col-
lega's als enige militairen, in het ruim van het schip. Op lo oktober I948 liep de 'Sibajak'
Rotterdam binnen.
Henny lane van der Stoop werd onmiddellijk na haar aankomst in Batavia op 2 februari I947
ingedeeld als militair apotheker bii het troepencommando Timor en onderhorigheden en op 19
maart I946 naar Timor getransporteerd alwaar zil tot 2 juli I947 heeft meegeholpen aan het
opbouwen van de medische dienst als enige apotheker te Koepang. Zii keerde op 23 april I948
gehuwd terug naar Nederland per troepentransportschip 'lohan van Oldenbarneveldt' en werd
Op I9 mei I948 te Amsterdam ontscheept.

26 Genoemde commandant C. Sisselaar, thans woonachtig in Frankrijk, deed mi j enkele namen
van deze valschermvouwsters toekomen. E6n van hen, Jet Martens, heeft hun verhaal verteld
(hoofdstuk 6).  De elf paracutevouwsters waren sergeant-majoor Jopie Luykens, sergeant Juul
Manteri, sergeant Puck Manuputty, sergeant Toetie Wawaruntu (later sergeant-majoor), serge-
ant Elly Tan, sergeant Rita Pajow, sergeant Jet Martens, (sergeant Bert v.d.Rest,instructeur), ser-
geant Vicky Lans, sergeant Milly Noordhoorn, sergeant Dini v.d. Broek (en de in Batavia naar de
administratie overgeplaatste Jane von Ranzow).
Op de herdenkingsdag/reunie in Arnhem (reunie in Nederland van de Para's. I999) zei een ex-
VK-ster tegen Jet Martens: "wat vreemd dat we nooit van jullie gehoord hebben. Het is voor het
eerst dat we vandaag van iullie horen: let Martens: "ja, dat was niet zo leuk om te horen. maar
gelukkig dat de parachutisten ons nog kenden en ons werk gewaardeerd hebben."Hiermede
eindigt het verhaal van parachutevouwster Jet Martens, mij toegezonden door S. van Geffen-von
Ranzow, voormalig VK-ster en parachutevouwster Jane von Ranzow.
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Vreeden te bestuderen de wijze waarop in Engeland valschermtroepen werden opge-
leid. Theorie en praktilk van de training van parachutisten dienden te worden bestu-
deerd door de officieren-parachutisten, de officieren-genie en officieren-vliegers en
ook de valschermvouwsters26.
Deze parachutevouwsters  was een bijzondere groep in het VK-KNIL. Volgens
Kippers kregen zij hun opleiding op Tjandi Baroe in Semarang. Het waren voorna-
melijk Indische meisjes. Er zou een detachement in Hollandia ziin geweest onder
leiding van sergeant Vasconcelles en een detachement te Semerang onder leiding
van adjudant Van Zonneveld (Kippers, I985: I26a).
Uit een interview met de commandante Smit-van Driel (Kippers, I985,: 95) blijkt dat
in de periode november I946 tot juni/juli I947, de periode waarin geen rekruten
meer werden aangenomen voor het VK-KNIL, wel in Nederlands-Indie zelf meisjes
voor bepaalde functies werden geworven. Mevrouw Smit-van Driel: "In hoofdzaak
werden deze, veelal Indo-europese meisjes als parachutevouwsters geworven. Ze
kregen een militaire opleiding in en nabij het klooster. Ze konden heel goed in de
warmte trainen, dat waren ze gewend. Het was een groep van ongeveer dertig meis-
jes." (Kippers, I985: 94-95)

KADER VAN HET VK-KNIL

Een jaar na de oprichting van het VK-KNIL had het korps nog geen eigen kader. In
Australie berustte de algemene leiding tijdelijk bij de reserve-luitenant-kolonel der
Militaire Luchtvaart de Stoppelaan Er was nog geen commandante aangesteld, er
waren geen eigen officieren benoemd en geen kaden Volgens Kippers zou een
belangrilke reden hiervoor ziin het grote tekort aan arbeidskrachten. De meeste VK-
sters werkten al op de diverse kantoren en konden hier niet gemist worden om een
officiersopleiding te volgen.
Naar mijn mening kan dit niet de enige reden zijn geweest, waarom er geen kader
bestond. Er wAren namelijk officieren en onderofficieren, zoals eerder genoemde
luitenant Stahel en sergeant Dencher, luitenant Bartlema, luitenant Persoon uit
Engeland, die later niet meer voorkomen in de archieven, maar die onmogelijk in
het niet verdwenen kunnen zijn. Zij hadden waarschijnlijk hun rangen in het bui-
tenland gekregen. Van luitenant Dencher werd reeds gemeld dat zij tot tweede luite-
nant werd bevorderd.

Bekend is uit een bevelsopdracht d.d. 7 september I945 van VK-KNIL-commandan-
te. eerste luitenant Janet C.Meerburg (beedigd d.d. 26 mei I945 in Australie) dat
onder commando van tweede luitenant Dencher een aantal meisies van Brisbane
naar Balikpapan moest vertrekken per vliegtuig27. Of luitenant Dencher alleen de
groep heeft begeleid op de reis per vliegtuig naar Balikpapan of daar als detache-
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mentcommandante is gebleven is niet bekend. De reden van het plotselinge vertrek
van de groep per vliegtuig naar Balikpapan is eveneens niet bekend. Verondersteld
mag worden dat dringend hulp nodig was28

Een mogelijke reden, dat er geen echt kader was kan zijn dat men in I944 dacht, dat
het hier om een tijdelijk korps ging. Van Mook achtte uitbreiding van en werving
voor het Vrouwenkorps in Nederland onverantwoord zolang het VK geen eigen com-
mandante bezat. In december I944 deed van Mook dan ook een persoonlijke beroep

op hen, die VK-sters in dienst hadden en die geschikt waren voor een officiersoplei-
ding, deze hiervoor beschikbaar te stellen.
Volgens de interviews van Kippers (Kippers, I985: 82) zouden door Mevrouw
Beukema toe Water-Gelderman en de luitenant-kolonel de Stoppelaar in Brisbane,
Australie, een aantal meisjes zijn uitgezocht om een kadertraining te volgen bij de
Australische WAC's. Als resultaat hiervan legden op I6 mei I945 drie VK-sters de
eed af de Ie luitenant. J.M.Meerburg, benoemd tot commandante VK-KNIL met
twee eigen officieren, de 2e luitenant. J.C. Persoon en de ze luitenant. C.A. Smit.
Luitenant Meerburg werd als commandante in februari I947 0Pgevolgd door luite-
nant. Smit, die op I4 maart I948 werd opgevolgd door mevrouw H.C.P.W. Janssen,
eerder aangesteld als rekruteringsofficier in Nederland (Kippers, I985: I6I).

De detachementcommandante Batavia  van het laatste  uur was mevrouw  T.J.   van
Tongeren. 'Tjits', zoals ze genoemd werd, kwam vanuit Mexico bij het VK. Ze volg-
de de WAC-training in Fort Oglethorpe. In september I945 arriveerde ze op Java,
waar ze in Soerabaja onder zeer moeilijke omstandigheden gewerkt heeft aan de

27 Het betreft: sergeant-majoor G.M. Krijgsman VK.no. 320; sergeant U.H. Neervoort 285; korpo-
raal T Lem 282; korporaal H. Milborn 25I; korporaal E.C. Wijtenbroek I49; Soldaat D.W.
Scholte 94: korporaal L.L. Ingram 275; soldaat Blom I•70; korporaal C.A. Vredenburg VK 3II; S01-
daat A.H. de Keyzer ,; korporaal V.J.C. van Wiick 302; korporaal P.E. Okkerse 286; korporaal
K.C.M. Kramers 280; soldaat Tj. van Tongeren II9 ; korporaal A.H. Alewiin 250; sergeant
Bakker III; sergeant ze kl. L. las 5; korporaal E.J.M. Teppema I3Ii korporaal M.E. Akkenhuis 34,
korporaal F. Stonner I42

28 Overigens komt op deze lijst de latere detachements-commandante Van Tongeren voor als nr.
II9. De nummers op deze lijst zijn toegekend bii indiensttreding en werden op de identiteits-
kaarten vermeld. Opvallend op deze lilst is bijvoorbeeld sergeant ze klas Jas als nummer 5, het-
geen erop zou wijzen dat zij tot een van de allereerste VK-sters zou behoren, mogelijk in India
reeds aanwezig. Op de latere VK-namenliisten komt zii niet meer voor. Wel werd in haar album
(in het Legermuseum te Delft) gevonden, dat met beschikking no.CA/vK/B/66 d.d.II april IS)46
namens de legercommandant door de commandante VK-KNIL Janet M.Meerburg (inmiddels
kapitein) de (inmiddels) eerste luitenant VK-KNI L Catharine I.J. Dencher werd overgeplaatst
met ingang van II maart I946 van het Centraal Evacuatie Bureau naar het D.v.0. IIIe afdeling
en benoemd tot adjudant van de Directeur L.ID. Daarna is niets  meer over haar te achterhalen.
Aangenomen mag worden dat zii na het beeindigen van haar diensttild naar de Verenigde
Staten is teruggekeerd. Van luitenant Stahel is bekend dat zii na het transport van de West-
Indische meisies naar Australie, naar haar echtgenoot in Suriname is teruggekeerd.
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bevrijding van gevangenen uit de interneringskampen en zelf gevangen is genomen
door de Tentara National Indonesia (TNI) (leger van de republikeinen) en bevrijd
door de Engelsen (Kippers, I985: 90,9ii). Toen haar contract was afgelopen is ze op

speurtocht gegaan   naar haar broer,   als KNI L-officier gevangen genomen   en   in
Bangkok in een kamp teruggevonden. In 1947 heeft ze weer dienst genomen bij het
VK-KNIL en is ze vanuit Nederland naar Batavia vertrokken, alwaar ze detachement-
commandante Batavia werd. Met de laatste VK-KNIL commandante, kapitein J.M.A.
Jaspers, heeft kapitein Van Tongeren tot oktober I950 alle zaken betreffende de

opheffing van het VK-KNIL afgewikkeld. Tijdens het bestaan van het VK-KNIL in
Indie was inmiddels in elk detachement een commandante in de rang van officier of
onderofficier aangesteld.

DE DETACHEMENTEN

Behalve in Batavia had het Vrouwenkorps detachementen verspreid over de hele
Indische Archipel, op Sumatra: Medan, Padang, Palembang en op lava: Batavia,
Bandoeng, Malang, Semarang, Soerabaja, Tjimahi en vele andere kleinere detache-

menten op Nieuw Guinea, Borneo en Celebes. De meeste detachementen waren niet
groter dan een groep van 8 tot I 5 vrouwen, soms ook kleiner. Deze waren over het
algemeen gestationeerd in steden, waar rust en orde reeds hersteld was.

Ogenschiinlijk was er geen oorlog. De detachementen hadden geen aparte bewaking.
Ze waren meestal gelegerd in Europese huizen met grote voor- en achtergalerijen29.

29 De voorgalerij van 'De Poezenmand' te Padang heeft zelfs een 'bestorming' doorstaan van een

ieep met officieren van de KST (Korps Speciale Troepen).
In ziin boek 'Naar eer en geweten' (I998) doet Bert Schussler (de officier die Soekarno gevan-
gen nam in ziin paleis te Diokja op 19 december I948) ziin verslag van dit gebeuren. "Op 28
december I948 werden we ingezet om twee belangrijke gebieden, Pakan Baroe en Sawah
Loentoh te veroveren en de streek rondom te zuiveren van weerstandsnesten. Het is een
bergachtig gebied, de Padangse Bovenlanden, van waaruit het TNI (Tentara Nasional Indonesia)
een felle guerrillastrijd voert. De avond voor de verplaatsing ga ik met twee andere pelotonscom-
mandanten, de luitenants Kuyler en De Lange en kapitein Faber, begeleid door de liaison-offi-
cier van de brigade. ritmeester De Kath Angelino. in twee ieeps op stap. Ik leer het ludieke

gezicht van de commando kennen als we naar het zusterhuis van het VK-KNIL, bijgenaamd 'De
Poezenmand' rilden. We diden het bordes op en vriiwel onmiddelliik stort een dame in nacht-
gewaad naar buiten. Ze heeft niet in de gaten dat haar ondergoed nauweliiks toereikend is om
haar welgevormde boezem te bedekken. Haar kreten van ontzetting lokken nog meer vrouwen
naar het bordes, waardoor een overmacht ontstaat, waar zelfs de commando-officieren niet
tegen opgewassen ziin. Wii reden weg....." (Schlussler. I998: 53)
Dat de roep 'wij willen vrouwen' van de heren officieren de VK-sters te gortig was en zii daarop
gedreigd hebben de Militaire Politie te bellen als de voorgalerii niet snel werd verlaten. is onver-
meld gebleven, vertelt een ooggetuige (schriiver dezes).
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Ondanks het feit, dat de saamhorigheid van het VK-KNIL duidelijk aantoonbaar was,
valt niet te ontkennen, dat de onderlinge verstandhouding in de detachementen wel
eens te lijden had onder de individualistische inslag van de VK-sters.
Het feit, dat men mede was geselecteerd op 'karakters' (Barendregt, I977) met de daar-

bil behorende eigenschappen, zorgde nog wel eens voor wrijving onder elkaar ofconflic-
ten. De detachementcommandanten konden zich dan weliswaar beroepen op de

krijgstucht, maar het hing duidelijk van hAAr capaciteiten af of het hanteren van die

krijgstucht was gebaseerd op echte autoriteit.
Er zijn gevallen bekend, waarbij de uiteindelijke gezagsverhoudingen hersteld werden
via de korpscommandante, hetgeen al dan niet kon leiden tot overplaatsingen van
betrokkenen in het conflict. Algemeen is bekend, dat de betreffende korpscommandan-
ten zich in dit opzicht op zeer bekwame wijze van hun taak hebben gekweten. zodat
nimmer de naam van het Korps in het geding is gekomen, hetgeen voorwaar in een
gezelschap van ca. 500 vrouwen niet gezien kan worden als een eenvoudige opgave!

Het VK-KNIL vormde een minderheid van jonge vrouwen in een mannenmaatschap-
pil en bezat daarin een uitzonderlijke positie. Van gendercamouflage (D'Amico and
Weinstein, I999) was echter geen sprake. Er was ook allerminst sprake van enige vij-
andigheid van mannelijke militaire zijde in de richting van het VK-KNIL. Integendeel,
zowel het KNIL als de KL waren ingenomen met het VK, dat zich zeer wel wist te
gedragen in de Indische militaire situatie. Ook was er geen sprake van een gedwon-
gen houding in de krijgsmacht aldaar om hun opdrachten in samenwerking met het
VK-KNIL te voltooien of van enige camouflage van hun mannelijkheid ten opzichte
van de andere sekse. Bovendien was het Vrouwenkorps non-combattant.

VOORTBESTAAN VAN HET VK-KNIL VAN 1946 ToT 1950

Na het vertrek van de grote groep op I I oktober 1945, de zogenaamde Penanggroep, wer-
den tot juni I94'7 geen rekruten uit Nederland gezonden. De reden was dat oorspronke-
lijk door de legercommandant was bepaald dat het VK-KNIL op 6 april I946 ontbonden
zou worden. In februari I946 kwam de legercommandant, inmiddels luitenant-gene-
raal, Spoor, terug op zijn besluit.  Er werd bepaald dat het VK-KNIL voor onbepaalde tijd

- vanwege de politieke onrust over de ontwikkelingen in en rondom Indie  - zou blijven
bestaan (Kippers, I985: 97)

In verband met het voortbestaan van het VK-KNIL vertrok de commandante van het VK-
KNIL, kapitein Meerburg, in april IS)46 naar Nederland om in samenwerking met het
Hoofd van de afdeling Militaire Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen,
de heer Weggemans, maatregelen uit te werken voor de werving van 200 VK-sters.
Voor de VK-sters van het eerste uur was het in april I946 mogelijk geworden te
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demobiliseren en verschillende meisjes hebben hiervan gebruik gemaakt. Om de
sterkte van het Korps op peil te houden moest het VK met nieuwe krachten worden
aangevuld. OP 5 september I946 wordt met beschikking nr. 6992 IA 3 door de
plaatsvervangend adjudant-generaal P. Alons te Batavia de vaandrig titulair Janssen
aangesteld als rekruteringsofficier van het VK-KNIL. Vaandrig Janssen was vanaf I5
augustus I946 gedetacheerd bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en

tewerkgesteld bij het VHK van de Koninklijke Landmacht in 's-Gravenhage. Waarom

juist deze vaandrig werd uitgekozen als rekruteringsofficier voor het VK-KNIL is
onduidelijk. Zij zou kennis hebben gehad van de Indische situatie op het gebied van
vrouwelijk personeel en bekend zijn met het VK-KNIL (Kippers, I985: 98). Meteen
dringt zich de vraag op waarom mevrouw Janssen tewerkgesteld was bij het VHK.

Mogelijk dat zij zich eerder reeds had bezig gehouden met de rekrutering van VHK-
rekruten voor Indie.

Inmiddels bevonden zich in Nederlands-Indie naast het VK-KNIL ook andere mili-
taire vrouwenkorpsen, zoals het VHK en het 'Nederlands Vrijwillig
Verpleegsterskorps', beide behorend tot de Koninklijke Landmacht, en de Marine
Vrouwenafdeling (MARVA), behorend tot de Koninklijke Marine. Het VHK was na
aankomst gehuisvest   bij het VK-KNI L   in het Ursulinenklooster te Batavia.   Het
samenwonen van het VK en het VHK verliep niet in goede harmonie: deels vanwe-
ge het feit dat de VK-sters na hun werktijd verlof hadden in burgerkleding uit te
gaan, hetgeen niet gold voor het VHK, en deels door de verordening dat de VHK-
sters het Ursulinenklooster alleen mochten verlaten in groepsverband van en naar
hun werk en bij zeer hoge uitzondering, eveneens in groepsverband, naar enige offi-
ciele bijeenkomsten. Deze verordening was in strekking gelijk aan onbepaald kwar-
tierarrest. Naar de mening van de commandante VK-KNIL was deze verordening

noch  noodzakelilk noch nuttig, aangezien de meisjes totaal vervreemd raakten van
het normale leven en noch met de Indische samenleving, noch met de natuur in
aanraking zouden komen30.

De controverse tussen de korpscommandante VK-KNIL en de detachementcomman-
dante VHK had naar mijn mening vooral te maken met het verschil in korpscultuur
van het VK-KNIL en die van de nieuw aangekomen groep van het VHK. De contro-
verse heeft geresulteerd  in een rapport  van de detachementcommandante  VHK,
Luitenant V., d.d. 2I januari I947 inzake het detachement VHK in Nederlands-Indie.

30 Het betrof hier de eerste geselecteerde groep VHK-sters uit Nederland, die op 16 oktober 1946
in Batavia was aangekomen onder commando van de C-divisie 7 december, de generaal-majoor
H.I.J.W. Durst-Britt met als VHK-commandante de luitenant V.
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Het antwoord van de adjudant-generaal, bij afwezigheid de assistent-adjudant-gene-
raal, luitenant-kolonel C.G.M. Formijne d.d. 27 januari I947 in verkorte versie luidt:
"De leden van het VK-KNIL werden als oorlogsvrijwilligers in het buitenland oor-
spronkelijk gerekruteerd, waardoor de kern van een zekere maatschappeliike stan-
ding en ontwikkeling is. Bij de opleiding en bevelvoering werd en wordt zeer veel
aandacht besteed aan beschaafd optreden en handhaving van een vrouwelijke sfeer

in de interne verhoudingen.. De detachementcommandante VHK, de luitenant V.
viel bij de commandante VK, Kapitein J. Meerburg en de plaatsvervangend comman-
dante VK, luitenant C.A.Smit, het verder kader en ook de O.R.'s van het VK, nogal
uit de toon door haar vaak ruw optreden en snauwende toon, in het bijzonder tegen-
over het haar onderhebbende personeel. De luitenant V. zag zich geplaatst tegenover
een gesloten groep met een heel eigen elan, een weerstand, die bij een tactvol optre-
den wel te overwinnen ware, doch waarbij zij zich in de huidige ontwikkeling als
tegenstandster is gaan gedragen. Het verschil van levensstijl van de betrokken
dames heeft over en weder geleid tot gebrek aan samenwerking, waarbij is opgeval-
len, dat de luitenant V. in mijn tegenwoordigheid herhaaldelijk te kort schoot in zelf-
beheersing. Haar wilze van optreden, de door haar gekozen formulering en geluids-
sterkte waren  wel  zeer in tegenstelling  tot  de  wij ze van optreden  van  de   Cdte  VK,
resp. de plv.Cdte."3I
Dat het niet boterde bleek ook nog eens op 9 december 1946.  Toen werd door de
commandante VK een inspectie gehouden na afloop van het ochtendapp61 Hierbij
weigerde luitenant V. haar detachement de houding te laten aannemen en zij ver-
klaarde ongevraagd de inspectie te weigeren. Daarbij werd Luitenant V. er nogmaals
op gewezen, dat het detachement VHK onderworpen was aan de bestaande huishou-
delijke voorschriften uitgevaardigd door de commandante VK. Luitenant V. is terug-
geroepen naar Nederland en vervangen door een andere commandante.

Niet alle spanningen zijn overigens terug te voeren op verschillen in cultuur en per-
soonlijkheid van betrokkenen. De spanning en verwarring rondom de
vrouwenkorpsen zowel in Nederland als in Nederlands-Indie zijn ook ontstaan door
te veel regelende partijen die allemaal het beste wilden voor de vrouwenkorpsen,
maar waarin iedereen evenzeer de baas wilde spelen. (luitenant-kolonel Formijne
aan kolonel van Houten, 1946)

F De nieuw uitgekomen meisjes van het V.H.K. werden door de Lt. V. op zeer ruwe en onbeschaaf-
de wijze toegeschreeuwd en met de term "meiden" aangesproken door al hetwelk het scheppen
van een huiselijke. vrouweliike sfeer in het detachement. waarnaar de Det.Cdte VK-KNIL bleek
te willen streven, bij voorbaat uitgesloten moet worden geacht. Het optreden van Luitenant V. is
ook buiten het Klooster ten opzichte van haar onderhebbend personeel wel zeer grof en luid-
ruchtig; zij overdrilft in sterke mate een 'stoere' houding. Haar wijze van optreden. woordkeus
en houding ten opzichte van vrouweliike officieren hooger dan wel ouder in rang zijn niet
immer zo als men van een officier mag verwachten.
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 ROUWENKORPS BLIJFT ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN HET KNIL

Al in I943 had mr H.J.Kruls, vanaf I943 hoofd van het bureau Militair Gezag in
Nederland, zijn voorkeur uitgesproken bij de Minister van Oorlog, van Lidt de Jeude,
voor 66n militair vrouwenkorps voor de hele Nederlands-Indische krijgsmacht. In
1944 werden echter het VK-KNIL an de Marva opgericht. In mei I945 bepleitte
mevrouw I.M.Blokhuis (oud-commandante Marva in oprichting) in een memoran-
dum de oprichting van een vrouwenkorps bij de Koninklijke Landmacht. Mevrouw
Blokhuis krijgt echter op dat moment weinig medewerking van de nieuwe Minister
van Oorlog, profdr J.E. de Quaij, onder andere omdat de vrouwen zich konden aan-
sluiten bij het VHK en het NVKL. Het VK-KNIL zou in dit verband niet ziln
genoemd (Kippers, I985: III)

In een schrijven van de reservemajoor C.E. Smit-Deyserinck, commandante VHK
d.d. 4 juli I945 uit Den Haag aan de Chef Staf B.N.S., kolonel-generaal Staf
P.L.G.Doorman, wordt een dergelijk voorstel van mevrouw Blokhuis volledig afge-
wezen. Uit het antwoord van kolonel Doorman aan mevrouw Smit-Deyserinck blijkt
dat mevrouw Blokhuis door hem is aangesteld om de belangen te behartigen van de
dames werkzaam bij de Staf B.N.S., omdat de positie van het vrouwelijk personeel
van de Staf B.N.S. niet geregeld is (commandante VHK Smit-Deyserinck aan kolo-
nel Doorman, I945)·

In I946 werden wederom serieuze pogingen ondernomen om te komen tot een
fusie tussen de diverse vrouwenkorpsen. Hiertoe werd eerste luitenant Smit, onder-
commandante VK-KNIL, naar Nederland gestuurd om zich te melden bij het Hoofd
van de afdeling Militaire Zaken te 's-Gravenhage. Deze dienstreis van luitenant Smit
van 20 juli tot 2 oktober I946 is door haar vastgelegd in een rapport, dat door de
Indische legerleiding gekwalificeerd werd als een goed rapport, waarin duidelijk
wordt aangegeven, in welke positie zij zich bevond in relatie tot de verschillende
instanties in Nederland. Zij heeft de belangen van het VK-KNIL uitstekend verde-

digd, zich gesteund wetend door de Indische legerleiding.

Tijdens een bespreking op 28 november I946 te Batavia met Overste Formijne en
de leiding van het VK-KNIL zou Formijne hebben laten doorschemeren, dat het in
de toekomst wel eens daarheen geleid zou kunnen worden, dat 'een dame uit
Holland' commandante in Indie zou worden. Er zou inderdaad na enige maanden
een vacature in het commandantschap van het VK-KNIL ontstaan, omdat de toen-
malige commandante, kapitein Meerburg, terug zou keren naar haar echtgenoot in
Amerika. De Indische legerleiding was van mening, dat het volkomen onjuist zou
zijn, en in strijd met het belang van het Vrouwenkorps in India, als iemand aan het
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hoofd gesteld zou worden, die niet 'Indie-minded' was. Een andere reden waarom
men het onjuist vond dat men bang was dat de gegroeide sfeer in het VK-KNIL, die
harmonierende met de gebruikelijke levenswijze in deze landen, verloren zou gaan.
Kapitein A.F.L. Harmsen uitte zijn ongerustheid hierover via een nota aan generaal
Alons d.d. 29 november I946, waarin hij ziin ongenoegen uitsprak over de diverse

uitgebrachte rapporten inzake de fusiebesprekingen in Holland, waarin hij deze
typeerde als 'Holland op zijn smalst'. Hij voelde het als zijn plicht de belangen van
het VK zoals het bestond, aan generaal Alons kenbaar te maken. "Het is mij bekend,
dat de 'oude garde' van het Vrouwenkorps, dat zijn zij, die zich onder oorlogsom-
standigheden vrijwillig beschikbaar hebben gesteld om mede te gaan werken aan de
bevrijding en opbouw van Indie, en daartoe uit verschillende werelddelen toestroom-
den, het als een depreciatie zouden beschouwen, indien men de hier volkomen inge-
werkte waarnemend commandante zou passeren. Van een openlijke erkenning van
deze pioniersters is tot op heden geen sprake, integendeel de tendentieuze couran-
tenartikelen  uit VH K-kringen in Holland zijn er op gericht aan de verdiensten van
deze vrouwen, die het moeilijkste deel kozen, afbreuk te doen."
Kennelijk waren de berichten en geruchten over het VK-KNIL kapitein Harmsen
teveel geworden en uitte hi j met deze 'cri de coeur' zijn ongenoegen over de situatie,
hierbij gesteund door luitenant-kolonel P. van Beveren en tenslotte generaal Alons.

Inmiddels had de fusiebespreking d.d. IO augustus I946 op het kantoor van gene-
raal Kruls plaatsgevonden, in aanwezigheid van luitenant-generaal Spoor (legercom-
mandant Nederlands-Indie), luitenant-generaal Kruls, kolonel Ir C. H.J.F. van
Houten (Hoofd van de afdeling Militaire Zaken van het Ministerie van Overzeese

Gebiedsdelen), mevrouw majoor Smit-Dijserinck (commandante VHK), mevrouw
kapitein M.E. Kruls-Dijxhoorn (ondercommandante VH K), mevrouw luitenant Smit
(ondercommandante VK-KNIL) en mevrouw Razoux Schultz-Metzer, die zich op het
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen bezig hield met de uitzending van vrouwe-
lijk Rode Kruispersoneel naar Nederlands-lndie. Uitgangspunt voor de fusiebespre-

kingen vormden de zogenaamde 'Richtli inen Vrouwenkorps', die door luitenant-
generaal Spoor  d.d.  20  juli I946 waren opgesteld (luitenant VK-KNI L  C.A.  Smit,
I946: verslag als bijlage).

Tijdens deze bespreking kwam als belangrijkste vraag naar voren of men het eens
was  over een fusie tussen  het VH K  en VK. Hierover  was  men  het  eens,  maar niet
over de naam van de organisatie. Luitenant Smit wilde namelijk het VK doen voort-
bestaan, daarbij onverwacht en krachtig gesteund door mevrouw Razoux Schultz. De
overige aanwezigen wensten  het  VH K gehandhaafd  te  zien, met uitzondering  van
generaal Spoor en kolonel van Houten. De uitdrukkelijke opdracht aan luitenant
Smit van commandante VK-KNI L was,  niet toe te geven aan het VHK, want "je gaat
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geen hulpkorps worden als je een erkend korps bent." Luitenant Smit heeft haar
opdracht zowel in diplomatiek, politiek als in militair opzicht goed vervuld en een
uitstekende indruk achtergelaten in Nederland. Besloten werd dat luitenant - toen
nog vaandrig Janssen in Nederland de rekruteringsofficier zou worden voor zowel
het VHK als het VK. Aanvankelijk was men unaniem van mening, dat de opleiding
voorlopig in Nederland zou moeten gebeuren, waarbij majoor Smit de eis stelt, dat
zij rekruten die zi j minder geschikt acht, na afloop der training mag verwijderen.
Het kantoor van de rekruteringsofficier Janssen zal gevestigd zijn op het hoofdkwar-
tier van het VHK te 's-Gravenhage. Alle rekruten voor Nederlands-Indie zullen aan
een psychotechnisch onderzoek worden onderworpen op voorstel van generaal
Spoor en met instemming van generaal Kruls, die hiervan mede de noodzaak
inziet32. Tevens wordt op deze vergadering besloten, dat commandante VHK en lui-
tenant Smit een bezoek zullen brengen aan de opleidingsschool van het VHK
'Bouvigne' nabij Breda33.
Verdere besprekingen over de fusie met allerlei instanties over aanverwante proble-
men als uniformen, rangen, bezoldiging, onder te brengen Rode Kruis- en ander
burgerpersoneel leidden uiteindelijk toch tot een impasse, wegens gebrek aan
samenwerking en onbevredigend contact (kolonel van Houten aan kolonel Alons,
I946).Reden waarom door kolonel van Houten voor de leiding en coardinatie van
desbetreffende plannen een mannelijk hoofdofficier, vertrouwd met het Indische
standpunt, werd ingeschakeld in de persoon van luitenant-kolonel Formijne, die
daarvoor naar Nederland vertrekt.

In oktober I946 resulteren de fusiebesprekingen tussen betrokken instanties onder
leiding van luitenant-kolonel Formijne in een nota d.d. I8 oktober (luitenant-kolonel
Formijne aan Chef Staf luitenant-generaal Kruls, I946), waarbij rekrutering en
selectie van alle naar Nederlands-Indie uit te zenden vrouwelijk personeel, hetzij in
civiel, hetzij in militair verband, wordt gesteld onder een selectiecommissie, waarin
onder andere luitenant H.C.P.W. Janssen zitting heeft.

Het uit te zenden personeel wordt verdeeld in drie hoofdgroepen: (a) administratief
personeel en personeel verbindingsdiensten, (b) geneeskundig personeel, en (c)
Welfarepersoneel en sociale werksters. Uit deze nota blijkt echter, dat hier uitsluitend
een poging gedaan wordt de verschillende instanties onder 66n noerner te brengen in

32   Van enig psycho-technisch onderzoek van rekruten voor het VK-KNI L is overigens nooit sprake
geweest,om redenen van financiele aard.

33 Dit bezoek heeft inderdaad plaatsgevonden in de periode van IS tot 22 augustus I946. Het
resultaat van dit bezoek was, dat bi j een fusie tussen VK-KNIL en VH K de capaciteit verdubbeld
diende te worden. Een mogelijke oplossing werd gezocht in de oprichting van een tweede oplei.
dingsschool in Nederland. die speciaal op Nederlands-Indie gericht zou ziin.
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een Centraal Selectie Orgaan (CSO), waarin als voorzitster wordt genoemd mevrouw
Mr J.J.Th. ten Broecke Hoekstra, oorspronkelijk de secretaresse van de 'Commissie
van advies voor arbeid van vrouwen en meisjes'. Tevens zou in deze topcommissie zit-
ting nemen mevrouw N.C. Duynstee-van Basten Batenburg.

De voornaamste aanleiding tot het oprichten van het CSO was de enorme weerstand
van het Nederlandse volk ten opzichte van de vrouw in het leger. De negatieve pro-

paganda in Nederland over de vrouw in het leger, zou de oorzaak geweest kunnen
zijn van de strubbelingen, ontstaan tussen VHK en VK, met name omdat het VK-
KNIL reeds in I944 een gevestigd vrouwenkorps was met een uitstekende naam ten
aanzien van de werkzaamheden en het functioneren van haar leden. Als gevolg van
het feit dat het VK-KNIL voor onbepaalde tijd zou blijven bestaan en diende te wor-

den aangevuld met nieuwe krachten, kreeg de inmiddels aangestelde rekruterings-
officier Janssen toestemming van adjudant-generaal Alons te beginnen met het
openlijk propageren van het VK-KNIL en het werven van rekruten op ruime schaal.
Luitenant Janssen heeft in  Den Haag tientallen rekruten voor het VK-KNI L aangeno-
men.   Zij   werd in november I947 vervangen door luitenant J.M.A. Jaspers (later
Kapitein Jaspers) en werd overgeplaatst naar Batavia, alwaar zij van I4 maart I 948 af
korte tijd commandante VK-KNI L is geweest34,

De legercommandant generaal Spoor bracht met besluit nr. 274 van I5 maart I 947
het aan het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger toegevoegde Vrouwenkorps en het
in Nederlands-Indie verblijvende detachement van het VHK onder bevel van de adju-
dant-generaal Nederlands-Oost-Indie te Batavia (Generaal Spoor, I 947)· Alle in het
Ursulinenklooster te Batavia gelegerden vielen onder commando en verantwoorde-
lijkheid van de commandante van het VK-KNIL, op 29 november I946 nog kapitein
Meerburg, waarmee zowel de VK- als de VHK-leden dezelfde rechten en plichten
kregen (Meerburg, I946 aan generaal Spoor).

NIEUWE REI<RUTEN VOOR HET VK-KNILUIT NEDERLAND

In de periode van februari 1946 tot en met juni/juli I947 werden geen VK-sters in
Nederland gerekruteerd in verband met de onrustige politieke situatie in
Nederlands-Indie. Wel bleven de VK-sters, die reeds in Nederlands-Indie waren

gedetacheerd, hun werkzaamheden verrichten, waaronder de zogenaamde
Penanggroep, die op 2 februari I946 uiteindelijk mocht debarkeren in de haven van

34 Kapitein Meerburg. die inmiddels was gedemobiliseerd om met haar echtgenoot naar Amerika
te vertrekken was in februari 1947 als korpscommandante VK- KNIL opgevolgd door luitenant
Smit. bevorderd in de rang van kapitein, die tot de aanstelling van kapitein Jansen korpscom-
mandante is geweest.
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Tandiong Priok op Java. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze periode ingegaan, welke
een tweedeling laat zien in de geschiedenis van het VK-KNIL.
Vanaf juni I947 vertrokken er vanuit Nederland weer regelmatig groepen VK-rekru-
ten naar Nederlands-Indie. Na aankomst in Tandjong Priok werden de rekruten naar
het VK-opleidingskamp in Bandoeng gestuurd, waar ze een militaire opleiding kre-
gen van de sergeant-majoor J.F. H. van der Heyden, aangesteld als enige mannelijke
instructeur van het VK-KNIL 35.
Aanvankelijk werd de rekrutenklas 3 Opgeleid in het Ursulinenklooster 'Noordwijk'
in Batavia, waar ook de stafvan het VK-KNIL zetelde 36. Later werd de opleiding ver-
plaatst naar Bandoeng, aanvankelijk in de vooroorlogse ambtswoning van de Chef
van de Generale Staf in de Niasstraat. De laatste opleidingen hebben in de
Kanarielaan en de Balistraat in Bandoeng plaatsgevonden. Van der Heyden was in
zekere zin volledig verantwoordelijk voor de opleiding van de vrouwelijke rekruten
die aan hem werden toevertrouwd. Het doel van de opleiding was de vrouwen op een
efficiente wijze te leren werken, zodat ze in het KNIL op verschillende plaatsen kon-
den worden ingezet.37

35   In een artikel in Opinie d.d. 23 september I996 van Jan Heckers over de instructeur van het VK-
KNIL sergeant -majoor J.F.H.van der Heyden werden de volgende gegevens gevonden. "Frans
van der Heyden heeft veel meegemaakt in de tiid dat hij bii het KNIL diende. De I9-larige
Limburgse iongen, die in 193 I als 'koelpiet' op de Domeniale steenkoolmiin in Chevremont
werkte. wilde meer van de wereld zien dan alleen maar donkere schachten op 800 meter onder
de  grond. Op aanraden  van een Duits familielid  ging hij  naar  het  KN I L." Mi in  oom zei tegen
mij. ga naar Oost-Indie. daar kan ie wat bereiken. Als ie ie best doet ben ie binnen dertien iaar
onderluitenant", herinnert Van der Heyden zich. Het liep allemaal anders dan hii voor zichzelf
had uitgestippeld. Aanvankeliik ging het voorspoedig.  " In zes maanden werden we in Bandoeng
afgericht. Via een opleiding tot brigadier en verschillende plaatsen op Java werd ik in I936 al
sergeant." Hii trouwde (met de handschoen) met ziin vrouw Emmy, die nog in Vaals woonde.
De eerste jaren van hun huwelijk waren gelukkige iaren in Indie. Ze woonden in Bandoeng en
kregen twee kinderen. Maar de Tweede Wereldoorlog verstoorde ook hier het gezinsleven. Van
der Heyden vocht mee tegen de Japanners en werd na de capitulatie van het KNIL afgevoerd
naar een krijgsgevangenkamp in Birma. Ziin vrouw kwam terecht in een Japans vrouwenkamp
met haar twee kinderen. Van der Heyden werkte aan de beruchte Birma spoorliin. Bevri id door
de Amerikanen is hij in I946 ziek teruggekeerd naar Nederland en herenigd met ziin gezin.
Hun oudste dochter is in het kamp overleden.Op I maart I947 vertrok Van der Heyden weer
naar Nederlands-Indie en werd hij aangesteld als instructeur bij het VK-KNIL. Na de souverei-
niteitsoverdracht teruggekeerd in Nederland en na enige omzwervingen overgegaan naar de KL
heeft hil op 20 mei 1962 met 45 dienstiaren (waaronder dubbeltellende tropenjaren) op 48 jarig
leeftiid de dienst verlaten.

36 Het commando van het opleidingskamp was in handen van mevrouw luitenant VK-KNIL Koos
Hoogenberk, tevens detachementscommandante Bandoeng

37  '·De overgang naar en aanpassing aan een legeronderdeel dat uitsluitend uit vrouwen bestond
is voor mii practisch nooit een probleem geweest. Na een korte did voelde ik mil echt thuis bii
het VK-KNIL, zoals de enige broer in een groot gezin met allemaal oudere en jongere zusjes."
Velen van de vrouwen hebben nog steeds contact met hem. Hij is ook ieder iaar vertegenwoor-
digd op de ret[ nies van het VK-KNIL en spreekt nog steeds met enthousiasme over ziin 'klassen'
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Aan de opleiding werd door de rekruten met veel ijver en toewijding deelgenomen. Ook
de exercitie deed niet onder voor die van de mannelijke collega's. Aan het eind van de
drie weken durende opleiding werd mondeling een test afgenomen. Soms was de korps-
commandant van het VK-KNIL bij de test aanwezig, in enkele gevallen de generaal van
de eenheid, waaronder het Vrouwenkorps viel. De opleiding beperkte zich uiteraard niet
tot exercitie. Lessen in militaire vormen en eerbewijzen, krijgstucht en krijgswetten, lan-
den, volkenkunde en de Maleise taal maakten er deel van uit (Kippers,I985: I23)·

Na de opleiding werden de VK-sters verdeeld over de verschillende detachementen en
tewerkgesteld op de diverse militaire kantoren, in de militaire ziekenhuizen of bij de
legerwelfare. Er waren vastgestelde werktijden van 's ochtends zeven uur tot 's middags
twee uur. 's Morgens werden de VK-sters per auto ofjeep afgehaald en naar hun kanto-
ren en/of hospitalen gebracht en  na het beeindigen van de werkzaamheden weer afge-
haald en teruggebracht naar de mess. Dan werd er gegeten, meestal rijsttafel, en daarna
geslapen tot een uur ofvier, waarna men voor de tweede keer ging mandien, omdat dan
de ergste hitte voorbij was. Gestoken in burgerkleren werd uitgegaan of in een konvooi
met militairen naar buiten gereden om te sporten: hockeyen, tennissen en zwemmen,
afhankelijk van de plaats van het detachement.
Er bestond ook een vakantieregeling. In Bandoeng was het vakantieverblijfvoor vrouwe-
lijke militairen 'Benvenuto', met later nog een meisjeshuis boven Bandoeng in de ber-
gen en het laatste jaar in Lembang. Er waren ook VK-sters die voor de troepen op de bui-
tenposten in hun vrije tijd 's avonds de radio-omroep verzorgden (als 'disk-jockey') en
meededen aan cabaret- en toneelvoorstellingen.. Deze werden vaak gegeven op de bui-

tenposten, waarheen in konvooi moest worden gereden met de gehele'cast' en 's avonds
weer terug naar het kampement. Er was veel gelegenheid tot dansen. Donderdagavond
was de zogenaamde 'closed-night'; de meisjes moesten verplicht binnen blijven om
'knoopjes aan te zetten en zoompies in je rokken'. Meestal werden dan brieven naar huis
geschreven. De andere avonden was er om half elf appal, zaterdagavond om twaalf uur,
zondagavond om elf uur.  Er werd veel uitgegaan.  "Te ging naar de  film, naar een terras-
je, naar zee. Iedereen had wel een afspraakje." Voor een uitgaansverlofpas diende men
een schriftelijk verzoek in te dienen met opgave van naam, rang, legernummer, reden,
adres en relatie. Nachtpassen werden niet gegeven. Een ieder, die na zeven uur uitging
of thuiskwam moest zich melden bij de onderofficier van de wacht. (Kippers, I985: I25)

WERVING EN PROPAGANDA VOOR HET VK-KNIL

Nadat in februari I94'7 de aanstelling van luitenant Janssen tot rekruteringsofficier voor
Nederlands-Indie was bekrachtigd met de mededeling van adjudant-generaal Alons, dat
in Nederland begonnen kon worden met het openlijk propaganda maken voor het VK
en het werven van VK-rekruten, verwachtte men veel aanmeldingen.
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Tot dan hadden incidentele aanmeldingen voor het VK geen grote groepen opgeleverd.
In april I947 werden de eerste wervingsadvertenties voor het VK geplaatst in de lande-

lijke pers (zoals Het Vrije Volk, Trouw, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, Het
Parool), in de regionale dagbladpers (zoals bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant, het
Nieuwsblad van het Noorden, Kamper Dagblad, de Gooi- en Eemlander, de Alkmaarse
Courant, het Eindhovens Dagblad en de Gazet van Limburg) en in de medische vaktijd-
schriften. Deze leverden ongeveer 1.300 sollicitanten op. van wie uiteindelijk niet meer
dan Io tot 15% voor uitzending in aanmerking kwam. Dit lage percentage werd veroor-
zaakt doordat (I) een grote groep vrouwen niet aan de gestelde eisen voldeed, (2) een
aantal vrouwen in het wilde weg solliciteerde; en (3) een groep niet verscheen bij het sol-

licitatiegesprek.

Na deze eerste advertentiecampagne verschenen met grote regelmaat advertenties in de

verschillende dag-, week- en vakbladen. De advertenties geplaatst in Elseviers Weekblad
en de Haagse Post leverden de meest bruikbare sollicitanten op. Luitenant Janssen en
Weggemans, Hoofd van de afdeling Militair-personele zaken van het Ministerie van
Overzeese Gebiedsdelen klaagden erover, dat in Nederland weinig bekendheid werd
gegeven aan het VK (Kippers, I985: 99)· Deze klacht van Janssen en Weggemans had

volgens mij al maken met de ongerustheid en geruchten, die in kringen van de vrou-
wenorganisaties reeds lang bestonden over de grote aantallen meisjes en vrouwen, die
in militaire dienst wilden. Ook van kerkelijke zijde stond men afkerig tegenover de
vrouw in het leger. In de naoorlogse jaren, speciaal in de tijd toen de animo voor de vrou-

wenkorpsen zeer groot was en velen werden uitgezonden naar het voormalig
Nederlands-Indie, zijn de korpsen het voorwerp geweest van ongecontroleerde geruch-

ten, die het morele peil in een kwaad daglicht stelden (Van Veldhoven, I963: 9 e.v.).  Op
3I januari I947 schrijft de assistent-adjudant van de generaal, luitenant-kolonel
Formijne aan de adjudant van de generaal van Nederlands-Indie, kolonel mr van
Houten te 's-Gravenhage met afschrift aan plaatsvervangend adjudant van de generaal,
kolonel Alons: "Blijkbaar smult  men in Nederland in Regeerings-, Kerkelijke-  en
Vrouwenbewegingskringen zoo zeer van'immoreele' toestanden in NederlandsIndie en
stelt men zich dermate vizioenen voor van 'bacchanales en voluptees', dat enkele gesig-
naleerde misstanden tot algemeen losgebroken openbare zedeloosheid worden opgebla-
zen. Ook al wil men onderschrijven de spreuk 'a dirty mind is a joy for ever', dan nog is
het weinig stijlvol noch goed gebruik daarvan in het openbaar blijk te geven. Men
beheersche zijn kwade instincten en houde zich aan nuchtere feiten. In het bijzonder
munt het dagblad 'Trouw' uit in dit moddergooien, doch ik meen het meer als algernee-

"ne stemmingmakerij in kerkelijk-behoudende kringen te moeten opvatten.

Men achtte het bovendien een depreciatie van de 'oude garde' van het Vrouwenkorps,
die zich onder oorlogsomstandigheden vrijwillig beschikbaar heeft gesteld om te gaan
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meewerken aan de bevrijding en opbouw van Indie, en daartoe uit verschillende
werelddelen toestroomden. In legerkringen werd het nuttig geacht deze misvattin-
gen op krachtige wijze recht te zetten. Aan de Minister van Oorlog wordt verzocht
de feiten in de juiste proporties te willen zien en de ongecontroleerde geruchten te
bestrijden, aangezien de kwaliteit en de algemene reputatie van het Indische
Vrouwenkorps op deze wijze werd geschaad (Besluit luitenant-generaal Spoor, I5
maart I947)

OPRICHTING CENTRAAL SELECTIE ORGAAN (CSO)

Naar aanleiding van de zeer uiteenlopende berichten over personeel dat in civiel,
militair of Rode Kruisverband reeds naar Indie was uitgezonden, werd door de
Minister van Oorlog in samenwerking met zijn collega's van Marine en Overzeese
gebiedsdelen op 30 december I946 het 'Centraal Selectie Orgaan Vrouwelijke
Vrijwilligers Indie' (CSO) ingesteld. Het voorzitterschap werd opgedragen aan
mevrouw mr ten Broecke-Hoekstra, de vroegere secretaresse van de 'Commissie van
advies voor arbeid van vrouwen en meisjes. De taak van het CSO zou zijn om met
behulp van inlichtingen over persoonlijkheid en verleden te beoordelen of de desbe-
treffende vrouwen geschikt waren voor uitzending naar de overzeese gebiedsdelen
en daarnaast zou het CSO een adviserende taak hebben over alle aangelegenheden
betreffende de vrouwenkorpsen. (Kippers: I985: 103)

In dit kader mag de voorgeschiedenis van dit Centraal Selectie Orgaan niet onver-
meld blijven. In juli I945 verzocht het Nederlands Vrouwencomit6, waarin alle grote
landelijke vrouwenorganisaties waren vertegenwoordigd38. de toenmalige Minister-
president Ir W. Schermerhorn,  een 'Raad voor de tewerkstelling van vrouwen in
korpsen groepsverband' in te stellen. Aanleiding hiertoe vormde de in de kringen
der Vrouwenorganisaties levende ongerustheid over de grote gevaren, verbonden
aan de tewerkstelling van vrouwen en meisies in militaire korpsen of ander groeps-
verband, waarvoor kort na de bevrijding veel animo bestond.
Bij Beschikking van 26 maart I946 stelde de Minister van Sociale Zaken een
'Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen en Meisjes' in, die op 29 mei
werd geinstalleerd. De opdracht der Commissie luidt: 'Gevraagd en ongevraagd aan
Ministers, overheidsinstanties. enz., advies te geven omtrent onderwerpen die de

38  Het gaat om de Nationale Vrouwenraad. de Nederlandse vereniging van vrouwen met academi-
sche opleiding, Christen longe Vrouwen Federatie, R.K. Vrouwencentrum, Ned. Bond van
Plattelands-vrouwen, Unie van Vrouwelijke Vriiwilligers, Katholieke

Arbeidersvrouwenbeweging, Nederlandse Christen Vrouwenbond, Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. Nationale vereniging voor
Vrouwenarbeid en de Nederlandse Vereniging van Vrouwen-belangen en Gelijk
Staatsburgerschap.
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belangen der arbeidende vrouwen en meisjes raken'39.

Naar aanleiding van de zeer uiteenlopende berichten over het vrouwelijk personeel,
dat in civiel, militair of Rode Kruisverband reeds naar Indie was uitgezonden, pleeg-
de de Commissie overleg met alle daarbij betrokken instanties. Dit overleg had

plaats onder leiding van een vertegenwoordiger van de legercommandant in Indie40
. Deze vertegenwoordiger was speciaal naar Nederland gezonden om te komen tot
'codrdinatie, reorganisatie en sociale verzorging van naar India uit te zenden vrou-
welijke werkkrachten'. terwijl bovendien een betere selectie werd beoogd. Dit resul-

teert in het reeds eerder genoemde CSO met als rekruteringsofficier voor het VK-
KNIL mevrouw luitenant Janssen. De rekruteringsofficieren voor het VHK, MARVA
en andere instanties en ook de rekruteringsofficier voor het VK-KNIL zijn allen

afzonderlijk gestationeerd op verschillende adressen. Het VK-KNIL hield kantoor op
het Prins Mauritsplein 23 te 's-Gravenhage.

De taak van het CSO was om aan de hand van inlichtingen over persoonlijkheid en
verleden te beoordelen of vrouwelijke personen geacht kunnen worden geschikt te

zijn voor toelating tot een vrijwilligerskorps en voor uitzending in het algemeen naar
de Overzeese Gebiedsdelen. Nog anders gezegd: de vrouwenorganisaties samenge-
bundeld in het CSO moeten zorgen, dat uitsluitend vrouwen en meisjes, die voldoen
aan hoge karaktereisen naar Indie gaan.4I

39 Voorzitster wordt mevrouw  mr E. Ribbius Peletier, secretaris mevrouw mr I.I.Th. ten Broecke
Hoekstra. Vertegenwoordigers van de Ministers van Marine, Oorlog, Overzeese Gebiedsdelen en
Sociale Zaken en van de Stichting van de Arbeid, het NederlandsVrouwencomitt en het
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid de leden ziin. In ziin biina II/2 jarig bestaan heeft de
Commissie vele onderwerpen op het terrein van de vrouwenarbeid in behandeling genomen,
zoals Marva, VHK. geallieerde censuur in Duitsland, tekort aan huishoudelijk personeel, het pro-
bleem van de oudere vrouweliike werkkrachten en de gevaren, verbonden aan buitenlandse
dienstbetrekkingen. Mevrouw ten Broecke Hoekstra is ruim 26 jaar aangebleven als voorzitter

van het CSO, dat na 1950 zijn selectietaak voor de MARVA en het VH K, later MILVA, heeft voort-

gezet. Hoog in het vaandel van het CSO stond het moreel van de rekruten. Het CSO hield elk jaar
een landdag, in wisselende legerplaatsen in Nederland. waarop vertegenwoordigers uit religieu·
ze, militaire en politieke kringen werden uitgenodigd. Deze landdagen kenmerkten zich door
levendige discussies over het wel en wee van de militaire vrouwenkorpsen en het voortbestaan

daarvan, zomede het voortbestaan van het CSO als selectiecommissie, aangezien de militaire lei-

dingen van de betreffende korpsen ook deze selectie zelf ter hand zouden kunnen nemen.
40 Niet aangegeven is wie deze vertegenwoordiger is: mogelijk is dit mevrouw luitenant C.E. Smit.

41 Voorts wordt nog melding gemaakt van de werkwiize, die erop neerkomt dat elke sollicitant een
formulier moet invullen, met de gebruikeliike familiegegevens, opleiding en vervulde werkkrin-

gen met daaraan toegevoegd een apart formulier van het CSO in drievoud, gericht aan de huis-
arts, kerkeliike kring en/of anderszins. waarin de volgende vragen ter beantwoording worden

voorgelegd inzake · karakter: · morele gedragingen: · humeur, • eerlijkheid, · evenwichtigheid:
verantwoordelijkheidsgevoel; • houding tegenover mannen;  sociale en morele positie van het

gezin ; en verdere opmerkingen.
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Onder 'morele gedragingen' werd als norm aangenomen dat er geen concrete aan-
wijzingen dienden te bestaan dat kandidate haar omgeving in ongunstige zin zou
beinvloeden. Als de kandidaten werden afgekeurd, werd de reden van afwijzing niet
verteld. De opdracht was bij afkeuring de kandidaten te vertellen, dat afwijzing voor
uitzending naar Indie geen kritiek op het persoonlijk leven van de kandidate inhield,
maar meer een bescherming van de kandidate betekende in verband met de moei-
lijke omstandigheden, die in Indie aangetroffen zouden kunnen worden. Bij afkeu-
ring bestond er voor de kandidaten de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. In
het archiefmateriaal is niets gevonden over afgewezen kandidaten voor het VK-
KNIL, die hiervan gebruik gemaakt hebben. In genoemde Beschikking van de
Minister van Oorlog van 30 december 1946 ter instelling van het CSO wordt veror-
donneerd, dat het inlichtingendossier van de kandidaat een rapport moet bevatten
inhoudende de resultaten van een psychologische test'. Overigens is bij de rel<rute-
ring van het VK-KNIL nooit sprake geweest van het toepassen van psychologische
tests, ook niet na 30 december I946

In confessionele kringen in Nederland vond het principe van vrouwen in het leger
nog steeds geen bijval. Het grote aantal Rooms-katholieke meisjes bij het VK en
VHK in Nederlands-Indie echter wees echter erop, dat het aanvankelijk afwijzend
standpunt van het Nederlands Episcopaat inzake vrouwelijke werkkrachten in het
leger en uitzending naar Indie was gewijzigd. Die aanvankelijke houding van het
Episcopaat vond geen oorzaak in feitelijk wangedrag, maar meer in de onzekerheid
of de  tucht. de werkomstandigheden en levensomstandigheden voldoende waarbor-
gen boden voor behoud van de morele gezondheid der meisjes. Het CSO vermeldt
in december I947: "Niet in cijfers is uit te drukken de preventieve werking, die van
het bestaan van de commissie uitgaat. Een notoir feit is, dat verschillende personen
zich niet aan de selectieve wagen, omdat zij voldoende zelfkennis bezitten, terwijl
andere personen zich thans wel voor de uitzending melden, overtuigd als zij zijn, dat
het gehalte van het milieu, waarin zij zullen komen te verkeren dank zij de selectie
zal verbeteren" (luitenant-kolonel Verhoeven, mevrouw Jaspers, I949)· Deze uit-
spraak van het CSO moet gezien worden in de geest van de tijd in het Nederland van
I947·42

42  In de loop van het bestaan van het CSO heeft dit instituut het accent van de eigen taakomschrij-
ving verlegd. Het aanvankelijk doel bi j de oprichting was vooral het voorkomen van ongewen-
ste verhoudingen  bii de militaire vrouwenkorpsen. Later verschoof het doel  naar het bijdragen
aan een meer positieve waardering van de militaire vrouwenkorpsen door de Nederlanders. De
nadruk werd meer gelegd op de voorlichtende functie naast de oorspronkelijk toezichthouden-
de taak teneinde de sociaal-psychologische weerstand tegen vrouweliike militairen in de krijgs-
macht te verminderen.
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In  de  praktijk  was de rekruteringsofficier VK-KNI L, luitenant Janssen, degene,  die

na februari I947 alle VK-rekruten heeft aangenomen voor uitzending. In november

I947 nam luitenant VK-KNIL Jaspers het rekruteringswerk voor het VK in
Nederland op zich omdat luitenant Janssen naar Batavia vertrok om in maart I948
de korpscommandante VK-KNIL kapitein I.A.Smit op te volgen. Intussen werd

gezocht naar andere propagandamiddelen voor het VK. In de Cineacbioscopen in
Amsterdam en in Den Haag werd in het programma 'Wordende Wereld' een film
over het VK gedraaid, die was opgenomen in Bandoeng. In I948 publiceerde de
'Libelle' enkele artikelen over het VK. Deze artikelen geven in de schrijfstijl van die
ti id een goed beeld van het VK-KNIL. Op 24 maart I949 verschijnt in
Wapenbroeders ter gelegenheid van het vijfiarig bestaan van het VK-KNIL een arti-
kel  onder de titel 'Sieraad  van  het  KNI E,  met  op de voorpagina  een  foto  van  de
Detachementcommandante Batavia van het VK, kapitein Van Tongeren in gesprek
met de commandante MARVA ti idens de receptie in het Ursulinenklooster te
Batavia ter gelegenheid van dit lustrum. Door de Legercommandant generaal Spoor,
werd een dagorder uitgegeven om het VK-KNIL te feliciteren, waarin hij onder meer
zei, dat "het jubilerende Vrouwenkorps ondanks haar nog slechts korte bestaan
reeds kan bogen op een meer dan uitnemende staat van dienst."

In augustus I949 verscheen het laatste rekruteringsverslag, waarin luitenant Taspers

vermeldt dat het zeer moeilijk was om voor oktober een transport van veertig meis-
jes samen te stellen. Zij schreef dit toe aan de onzekere politieke toekomst van
Nederlands-Indie en van het KNIL. Bii het tekenen van het contract was gebleken,

dat 50% zich definitiefterugtrok ofde resultaten van de Rondetafelconferentie wilde
afwachten om dan met een eventueel later transport te kunnen vertrekken. (Kippers,

I985: IOI)

OPHEFFING VK-KNIL

Als een gevolg van de politieke ontwikkelingen in Nederland en Nederlands-Indie,
die resulteerden in de Soevereiniteitsoverdracht werd op 26 juli I950 het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger ontbonden. Dit betekende eveneens, dat het
Vrouwenkorps van het KNIL werd opgeheven. Eind 1949 had de overdracht plaats-

gevonden en de militairen gingen het land verlaten. De opheffing vond in groepen
plaats, die regelmatig per schip het land verlieten. Eerst werden alle buitendetache-
menten opgeheven en verzameld in Batavia, vanwaar men vertrok. Na de soeverei-

niteitsoverdracht, toen alle detachementen waren opgeheven en de meisjes in
Batavia waren verzameld, in afwachting van hun vertrek naar Nederland, werd het
kampement Batavia, wegens de noncombattante vrouwelijke militaire bezetting
onder bescherming gesteld van een peloton van 5-3 RI, onder commando van de ze
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luitenant H. Hennis. Het kantoor en bivak van dit peloton werd ondergebracht in
Laan Holle, hoek Kebon Sirih. Tot I8 oktober I95O werden de zaken afgewikkeld
door de detachementcommandante kapitein Van Tongeren.

Zoals reeds vermeld werd de korpscommandante kapitein Janssen voor de korte
resterende tiid opgevolgd door kapitein Jaspers, die tot het laatste meisje was vertrok-
ken, in Batavia is gebleven. Hiervoor moesten nog vele besprekingen gevoerd wor-
den. Begin I95O vertrok een eerste groep van 34 VK-sters naar Nederland, waar
onmiddellijk werd gedemobiliseerd en alle uniformen ingeleverd moesten worden.
Iedere VK-ster kreeg een bonus van f 3.000 en het Ereteken voor Orde en Vrede uit-
gereikt. De totale sterkte van het Korps is op zi in hoogtepunt 5I9 leden geweest. De
repatriering gebeurde op de troepentransportschepen als de Kota Inten, Kota Baroe,
Sibajak, Indrapoera, J. van Oldenbarneveldt, samen met de KL-militairen, die meest-
al gedurende tenminste twee jaar in Nederlands-Indie gediend hadden.

Aan alle VK-sters, die na 1 september I949 gerepatrieerd waren, werd op 6 februari
I95I een vragenlijst gestuurd, mede opgesteld door mevrouw ten Broecke Hoekstra,
voorzitster CSO, met als doel de VK-sters, die moeilijkheden hadden ondervonden
bij het vinden van werk of problemen hadden met de financiele afwikkeling van hun
VK-verbintenis, te adviseren en te helpen. Voor veel VK-sters was het namelijk moei-
lijk een passende werkkring te vinden. Ook in die tijd werden vrouwen van boven de
dertig jaar te oud bevonden voor een aantal beroepen43.

In het eindverslag van Mevrouw Ten Broecke Hoekstra d.d. juni I95I vermeldt de
laatste alinea: "Met de resultaten van deze enqutte is duidelijk vast komen te staan,
dat de Nederlandse vrouw haar plaats in militair verband ten volle heeft weten te
waarderen, terwijl uit de woorden van de Legercommandant, uitgesproken nadat het
VK 5 jaar in functie was geweest, tevens blijkt dat de vrouw als werkkracht in het
geheel op mannen ingestelde leger zich een eigen taak heeft weten te veroveren.
Moge de Nederlandse vrouwenkorpsen tonen, dat Leger, Marine (en binnenkort ook
de Luchtmacht?) de woorden van de Legercommandant in Indonesie steeds kunnen
herhalen." (Ten Broecke Hoekstra, I95I) Hoewel kritiek op de leiding en kritiek op
het ontbreken van bevorderingen werden gehoord, werd de diensttijd in Nederlands-
Indie onverdeeld gunstig in dit rapport beoordeeld.

43  In een schrijven dd. april I95I van mevrouw Ten Broecke Hoekstra werd naar aanleiding van
antwoorden op vraaag 8 van de vragenliist inzake emigratie en/of dienstnemen in een ander
korps vermeld, welke mogeliikheden hiertoe bestonden, t.w de aanmeldingsadressen zowel
voor emigratie naar Nieuw-Zeeland (en in welke beroepen), als de aanmeldingsadressen voor
dienstname in de bestaande overige vrouwenkorpsen: VHK, MARVA en NVKL. Van een enke-
ling (bijv. mevrouw Gerda Bruyn) is bekend,  dat  men zich heeft aangemeld bii het VH K en/of
LUVA en een dienstverband heeft getekend in Nederland.



140 HET VROUWENKORPS-KNIL

Van de VK-sters is een klein gedeelte vanuit Indonesie geemigreerd naar onder ande-
re Nieuw-Zeeland en Australie. Anderen bleven getrouwd in Indonesie achter, terwijl
het grootste gedeelte naar Nederland terugkeerde; de laatsten op IS januari I95I
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De leefwereld van de leden
van het vrouwenkorps

"We speak, not only to tell others what we think, but to tell ourselves what we think."
(b Hughlins Jackson)

TWEEDELING IN DEGESCHIEDENIS VK-KNIL

Om een beeld te krijgen van motieven, gevoelens, behoeften, ervaringen en indruk-
ken, oftewel de alledaagse leefwereld van direct betrokkenen, heb ik 28 personen
interviews afgenomen. Ik heb hierbij een beredeneerde keuze gemaakt. Ik heb de
geinterviewden geselecteerd op grond van bereikbaarheid, periode van dienst-
neming en diensttijd, functies (met name de commandantes voor zover nog in
leven) en uit groeperingen die een bepaalde rol in de geschiedenis van het VK-KNIL
hebben gespeeld, zoals de eerste rekruten voor het VK-KNIL uit de startperiode, de
Penanggroep en de parachutevouwsters. Deze twee groepen hebben een aparte
plaats gekregen. Ten eerste omdat de laatst genoemde groep, de parachutevouwsters,
allen Indisch en gerekruteerd in Indie, geheel uit het ledenbestand van het VK-KNIL
waren verdwenen. Ten tweede, omdat de eerst genoemde groep, de zogenaamde

Penanggroep interessant is in de geschiedenis van het VK-KNIL wegens hun
gedwongen verblijf op Malakka.
De interviews werden zowel mondeling als schriftelijk afgenomen, en ingeleid met
enkele hoofdvragen zoals: Wanneer en waarom ben je in dienst getreden van het VK-
KNIL en wat heb je in Indie gedaan onder omstandigheden, welke je niet ervoer als
ideaal om je verder te ontwikkelen? Daarna kwamen de gegevens 'als een lopend
vuurtje', zodat de hoofdtaak voor mij werd deze in juiste volgorde, beknopt en over-
zichtelijk te houden, om de leesbaarheid te bevorderen. Opvallend waren namelijk
de vele en enthousiaste verhalen van de geinterviewde VK-sters, volgend op de
hoofdvragen. Uit het enthousiasme van alle geinterviewden (op hun leeftijd!) kan
afgeleid worden van hoeveel betekenis deze episode in hun leven is geweest. Alle
geinterviewden gaven toestemming hun namen te vermelden. Voorts zijn citaten
opgenomen uit twee interviews van ex-VK-sters verkregen van de Stichting
Mondelinge Geschiedenis Indonesie in Leiden. Deze interviews zijn door de



142 HET VROUWENKORPS-KNIL

Stichting afgenomen in verband met het vastleggen van de geschiedenissen van nog
in leven ziinde Indische mensen. Uit de vele interviews heb ik slechts deze twee
gekozen. Ten eerste om herhaling van reeds in mijn bezit zijnde gegevens te voor-
komen. Ten tweede om het hoofdstuk leesbaar te houden door al te uitgebreid en
niet altijd relevant materiaal uit te sluiten. Ik heb hiernaast nog enkele passages uit
geschreven verhalen van VK-sters opgenomenI. Tenslotte zijn enkele berichten uit
kranteninterviews van De Tijd d.d. I februari I969 en het Algemeen Dagblad d.d. 6
maart I969 opgenomen. Daarnaast heb ik, zoals in hoofdstuk I vermeld, een enquU-
te gehouden onder I44 reunisten van het VK-KNIL. De uitkomsten daarvan ziin in
bi ilage 2 te vinden.
Ik heb zoveel mogelijk bij het citeren van de interviews en het verhaal eromheen een
chronografische indeling van de gebeurtenissen aangehoudenz. Van belang hierbij
is twee periodes te onderscheiden: (i) de periode 1943 tot en met I946 (de
Bersiapperiode) en (2) de periode Is)47 tot I950·
Deze indeling van de geschiedenis van het VK-KNIL in twee periodes geeft de poli-
tieke en militaire omstandigheden aan, waaronder de leden van het VK-KNIL hun
werkzaamheden verricht hebben. In de verwarde en onrustige situatie
(Bersiapperiode) zag het VK zich onder vaak angstige omstandigheden geplaatst
voor dringend noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van de repatriering, zie-
kenverzorging, opsporing van mensen en vele andere zaken die zich voordoen in
een land dat door een vreemde mogendheid bezet is geweest. In de tweede periode
vonden de eerste en tweede politionele acties plaats, die van I8 juli I947 en I9

I    Deze verhalen ziin door hen gezonden aan "Stabelan" jarenlang het periodiek van de Stichting
Vriendenkring oud KNIL-militairen. Ook ziin enkele verhalen opgenomen uit het boek 'Soldaat
Overzee". CI947)

2  De interviews geven een gevarieerd beeld van hetgeen de VK-sters is overkomen tiidens hun
diensttiid in 1 ndonesie. Tegeliikertiid bevestigen de interviews de feiten uit hoofdstuk 4. De
interviews moeten worden gezien als 'kleurgeving' op grond van herinneringen van hetgeen
destiids heeft plaatsgevonden.
Bij het afnemen van interviews is er sprake van een gecompliceerde interactie tussen de per-
soonliikheid van de geinterviewde. haar eigenschappen. haar geheugen, leeftiid en de confron-
tatie met de vragen van de interviewer. Hoewel de interviewer op de achtergrond bliift, is het
verhaal dat uiteindeliik uit deze interactie ontstaat mede door deze interactie gekleurd.

Gevoelens. of hetgeen aan gevoelens is overgebleven, spelen hierbil een grote rol.
Herinneringen aan traumatische incidenten zullen zich waarschiinliik als 'flashbulb memories'
gaan gedragen (Crombag en Merckelbach. 1996: 7I) en daarom langer en gemakkeliiker toegan-
keliik ziin.
Bii 'flashbulb memories' gaat het orn herinneringen aan markante gebeurtenissen, die vanwe-
ge hun markante karakter gemakkeliiker toegankelijk bli iven. Echter, bii het verstriiken der
iaren bli iven hun details lang niet altiid betrouwbaar. Waar 'flashbulb memories' markante
gebeurtenissen in het algemeen betreffen. bezitten trauma's een intense, negatieve emotionele
lading. Crombach en Merkelbach vragen zich af of het toch niet zo zou kunnen ziin dat ons
geheugen met sterk emotionele gebeurtenissen anders omspringt dan met incidenten die
alleen maar onverwacht of opvallend ziin. (Crombag en Merckelbach. 1966:  521
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december I 948 (die gezamenlijk minder dan 5 weken duurden), en ook de guerril-
lastrijd die daarna werd gevoerd tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december
I949 en de mislukte coup van de voormalige KNIL-officier Westerling in Bandoeng
op I  januari I950 (Meijer, I994; De Moor, 2000). Deze eerste en tweede politione-
le acties leverden niet zo zeer gevaarliike situaties op voor de vrouwelijke militairen
zoals de VK-sters. Wel was er sprake van extra werkzaamheden op de staven en
hoofdkwartieren en in de verschillende militaire hospitalen, waar de KNIL- en KL-
militairen, die tengevolge van de acties gewond of gesneuveld waren, werden
binnengebracht.

De maatschappelijke chaos volgend op de uitroeping van de Republik Indonesia,
twee dagen na de capitulatie van Japan, is kenmerkend voor de eerste ervaringen van
het VK- KNIL, maar niet alleen voor hen. Het nationalistisch geinspireerde verzet
tegen de terugkeer van het koloniaal bestuur vermengde zich verschillende malen
met uitbarstingen van puur crimineel geweld. Ook na de komst van de Engelsen op
29 september I945 in Batavia heerste er nog een volkomen gezagschaos. Met name
de Europeanen trachtten het vege lij f te redden tegen de losgebroken woede, die zich
in het bijzonder richtte op al wat herinnerde aan het vooroorlogse bestuur en ook
tegen de aanwezigheid van de Engelsen en de Japanners. De Europeanen bleven in
enge ruimten samenhokken. Ze werden door opgewonden, vijandige benden
bestookt. Huizen werden geplunderd. bezittingen gestolen en verwoest. Er werden
'veldslagen' geleverd tegen plunderaars (rampokkers),  waarbij vele honderden vrou-
wen, kinderen, jongens en mannen aan Indonesische, Nederlandse en Britse zijde
stierven. In deze situatie achtte de commandant van Java, de Britse luitenant-gene-
raal P. Christison, het onverstandig dat de eerste groep van I80 VK-sters die in okto-
ber I945 uit Nederland vertrok op Java zou landen. Hij verbood dit dan ook. Voor de
VK-sters hield dit in dat ze gedwongen werden op Malakka te del)arkeren, waar ze
tot februari I946 in ziekenhuizen in Penang en Kuala Lumpur te werk werden
gesteld. In de laatste maanden van I945 keerde de rust in de grotere steden enigs-

zins terug en verschoof het strijdtoneel zich  meer en meer naar de buitengewesten
op Java en Sumatra. De Pedanggroep VK-sters kreeg hierdoor de mogelijkheid zich
alsnog op Java te vestigen. Dat vond plaats op 2 februari I946 Alhoewel voorzien
was dat het VK-KNIL op 4 april I 946 opgeheven worden zou worden (Kippers, I985:
93) werd op deze beslissing door de legercommandant teruggekomen. Tot juni/juli
I947 werden echter geen nieuwe VK-sters meer aangenomen. Wel werd het VK-
KNIL uitgebreid met in India gerekruteerde meisies. Het betreft hier een groep van
ongeveer 30 parachutevouwsters. In februari I947 wordt opnieuw begonnen met de
werving van VK-sters in Nederland op ruime schaal (Kippers. I985: 98). Hiermee
begint dan ook de tweede periode van het VK-KNIL
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LEDEN VAN HET VK-KNIL VAN HET EERSTE UUR

Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld, zijn de eerste rekruten voor het VK-KNIL
in New York (Amerika) aangenomen door sergeant Dencher en in de Antillen door
dr Bonne. De motivatie van de rekruten is divers. In het oog springen redenen van
familiaire aard, de wens meer van de wereld zien, alsmede actief zijn voor een of
ander doel. Het betreft vaak een combinatie van motieven, waarvan men moet
bedenken, dat deze motieven nu worden verwoord in recente interviews. Het is goed
mogelijk, dat tijdens de aanmelding als rekruut voor het VK men zich van deze
motieven weinig bewust was, maar gewoon de gelegenheid aangreep om als jonge
vrouw zo maar iets, wat dan ook, te ondernemen.

Een rekruut uit de Antillen van het eerste uur is mevrouw Theofilia d'Hont-
Berkenveld, Surinaamse van geboorte.3 Zij leefde in haar land onder omstandighe-
den, welke zij niet ervoer als ideaal om zich verder te ontwikkelen.
"Ik wilde al lang weg uit Suriname, al voor de oorlog. Ik wilde mar van de wereld zien.
Dienstname in het leger was een kans en die heb ik aangegrepen. In Suriname was het
voor meisles onfatsoenlijk om in het leger k gaan, maar togn de meiges Berkenveld,

waarvan defamilie goed stond aangeschreven in Paramaribo, zich hadden aangemeld
volgden er meer. Bovendien was er weinig werk in Suriname en waren mijn twee broers,
beiden arts, ook reeds vertrokken.

W(j moesten op kantoor en in de wapenkamer de mannen vervangen. Ik heb leren mar-
cheren en geweren schoonmaken van twee mariniers. Mijn zu€ie Tilly (Clothilde) werd

chel#n van de wapenkamer.
Ik was eigenlilk onderwijzeres, maar had een diploma typen en steno in werd secreta-
resse van  overste A.H.C.  Kuyk,  Hoofd  van  de Marine, Censuur en Inlichtingendienst,
later opgevolgd door kolonel Jonkheer W Boreel.:

3    In haar militaire zakboekie VK-KNIL dd. I oktober 1943 vermeld als Theofilia Cornelia Maria.
Sergeant contr. 5048

4    De groep 'gekleurde' vrouwen uit Curagao en Suriname mag niet in Amerika trainen (zie hoofd-
stuk 4) en vertrekt op II januari I945 via Camp Stoneman in Pittsburg, Californie, per troepen-
transport-schip 'Monterey' naar Australie. Na aankomst aldaar moet de groep zich melden bij
de commandant van het KNIL in Camp Columbia te Brisbane, alwaar deze groep haar training
zou krijgen. Het was in die tijd niet toegestaan aan niet-blanke personen een training in
Amerika te volgen
Opvallend is dat aan deze feiteliike discriminatie in die tiid weinig of geen aandacht werd
besteed, niet door de 'gediscrimineerden'  zelf noch door andere leden van het VK-KNIL. Wel is
er sprake van twee groeperingen, die als het ware beide de eer krilgen van 'het eerste' uur te ziin
en dat vindt men wel belangrijk. Dat zijn dus de eerste groep. die in Amerika een basistraining
kriigt 6n de eerste groep rechtstreeks uit de Antillen, die via New York, zonder basistraining in
Amerika, rechtstreeks naar Australie reist. Wie dus werkelijk de eerste groep VK.sters is, bliift
een omstreden punt bij het VK-KNIL.
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Op Io december I944 vertrok het Surinaamse VK samen met de Curagaose groep

naar Australie via New York (USA) per Stoomschip Cottica. Het was heel bijzonder
voor de rekruten uit de Antillen om in een Westers land met een niet-tropisch kli-
maat kennis te maken:
"Ik had nog nooit sneeuw gezien. Wij moesten kleren uitzoeken in New York, die nog
goed waren om naar Europa te zenden, maar ik kon mijn ogen niet van de vallende
sneeuw ajhouden". 4

Een andere rekruut van het eerste uur uit de Antillen, voorkomend op de lijst,
Celestine Geerlings (VK 74-5244-20I9II004), vertelt over haar ervaringen in
Australie:
'Aangekomen in Brisbane werden we ondergebracht in een pension in afwachting van

onze bestemming. Dit wird voor m(i Hollandia, Nieuw-Guinea.

Om de dagen in Brisbane door te komen kregen we lessen in Engels en Malgis (Bahasa
Indonesia).
In Camp Columbia kregen we nog een medische keuring en moesten we atabring inne-
min ter voorkoming van malaria; ook onze tropenunijormen werden hier uitgereikt.
Na onze korte opleiding vertrokken we in april 1945 Per vliegtuig bestemming
Hollandia. Comfortabel was deze vlucht niet, staande in de cockpit van de piloot tot
Morotai, waar we enkele dagen moesten wachten tot ons kamp in Hollandia was

"

opgeruimd.

Een blanke rekruut uit de Antillen, mevrouw Florentina (van der Meer-) Bouman is

op dezelfde wijze gemotiveerd als haar gekleurde collega's, maar haar rekrutering
verloopt wel via Amerika, omdat zij blank is5. Zij vertelt het volgende:
"Ik woonde met m jn ouders sinds 1930 in West-Indie, a»isselend op Curagao en Aruba.
Viak voor de oorlog uitbrak was ons gezin met 'verlof naar Nederland en we stapten in
1939 (nadat de oorlog al uitgebroken was tussen Engeland en Frankrijk enerzijds en
Duitsland aan de andere kant) op de boot terug naar Curai:ao. Een halfjaar later was ook
Nederiand betrokken bij de oorlog. We lg filen allemaal erg mee, contact was er nauwelijks

mar met familieleden in Nederland.  Eind  1941  was ook  Nederlands-Indie  (Oost-Indie,
zoals het toen genoemd werd) in oorlog en wel met Japan",
In Londen was de Nederlandse regering in ballingschap opgericht, in Australie later
de Nederlands-Indische regering, gezeteld in Camp Columbia, bij de stad Brisbane
in Australie.

5.   Zij maakt aan het einde van haar interview wel melding van de meisjes uit de Antillen, hetgeen
niet vermeld staat in het verslag van sergeant Dencher dd. 9 september 1944
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Al gauw deed zich daar een nijpend tekort voor aan vooral Nederlandse meisjes, die de
Nederlandse taal in woord en geschrift machtig waren en ook aan verpleegsters en aan

meisjes voor alle andere mogelijke functies.
Voogaar 1944 werd, naar ik meen, in New York, het VK-KNIL opgericht. Waar moge-

lijk werden in de vrije wereld meisjes opgeroepen zich te melden. Op Aruba en Curagao
kwam een zekere dokter Bonne om hierover voorlichting te geven en meisjes te werven. Ik
was 21 jaar oud, wilde me graag inzetten en gafme op om via Amerika naar Australie
te gaan. Het contract was voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval tot ten minste een
halfjaar na de bevrijding van Nederlands Oost-Indit, we hadden toen nog geen idee hoe

lang dat zou duren.
Injuni 1944 vertrok ik, samen met 6 andere toekomstige VK-sters, uit Curagao. per vlieg-

tuig naar Miami in Amerika, waar we werden opgewacht door kolonel Weyerman. Enige
dagen later begon onze basic-training bij de Amerikaanse WAC's in Fort Oglethorpe in
Georgia. In Miami kwamen nog 12 andere Nederlandse meisjes en vrouwen b(i onze
groep. zodat we in totaal met z'n achttienen waren. In Fort Oglethorpe kregen we een
zware Amerikaanse training; wij werden onderverdeeld in verschillende Amerikaanse

compagniegn en barakken. We hadden weinig contact met de Hollandse meisjes onder
elkaar. Na 6 weken basic-training kregen we tin kleine week vrij en daarna volgde gen
2-weken overseas training. Overigens was ons groepje van 18 de tweede groep Nederlandse

mei€its die in Amerika de training kregen. Ongeveer 2 maanden daarvoor was ir een eer-
ste groep gestart met. naar ik meen, 12 VK-sters.
Na de overseas training volgde een 5-daagse treinreis dwars door Amerika naar San
Francisco, waar we de boot zouden nemen naar Australit. Bil aankomst in San
Francisco bleek die boot echter reeds vertrokken, zodat we nog 6 weken moesten wachten
op het volgende troepentransportschip. Een andere manier van reizen was in die tijd niet
mogelijk. In de tussentijd kregen we op de Nederlandse Ambassade onder andere Maleise
les.

Eind november 1944 begon de drieweekse bootreis op het troepentransportschip de
'Monterey'. Duizenden soldaten en een handvol vrouwen en meisigs. In december kwa-

men we aan in Camp Columbia; we werden onderverdeeld over de verschillende depar-
tementen (de Indische naam voor ministeries) en de toekomstige verpleegsters werden

naar verschillende landen gezonden.
Ik zelf werd  tewerkgesteld als  secretaresse van  de  Heer  Kerstens,  van  het  Departement

van Onderw(Is en Eredienst. We hebben hard gewerkt aan voorbereidend werk voor de
scholen als Nederlands-Indit weir vril zou zyn.

tn Camp Columbia was een speciale area voor de meisies en vrouwen, de C-area. Ik

kreeg daar een kamer met een van de andere meisjes. De Commandant van de C-area
was overste de Stoppelaar (een man dus).
In Australit tro# n we behalve de eerder genoemde eerste proep meisjes uit Amerika (12

mei€les) nog ongeveer zes meisies aan die daar al waren; meestal meisles die met hun
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ouders gevlucht waren uit Nederlands-Indit. Onze eerste commandante was mevrouw
Meerburg, ten getrouwde vrouw, die met onie groep uit Amerika kwam. Haar man
werkte bij de Stoomvaart Maatschapp(.1 Nederland in New York. Ik vermoed, dat zijaan-
gesteld werd als commandante. omdat zj al wat ouder was. over de 40 naar ik me her-

inner. Zij werd later, in Batavia, opgevolgd door Billy Smit.

De selectie-eisen waren. minimum 18 jaar oud, middelbare schoolopleiding en
Nederlandse ajkomst. Onze groep van 18 meisies bestond o.a. uit zeven mei€les uit Aruba
in Curat:ao, zes uit Canada, ten paar uit Amerika, een paar uit Zuid-Amerika.
In Camp Columbia maakten we het einde van de oorlog met Japan mee, 15 augustus

1945.Ik zelfben in oktober met mijn baas naar Batavia gevlogen waar hit een vreselijke
chaos was. Het Departement van Onderwils en Eredienst werd ondergebracht in een

pand gelegen aan Noordwilk, niet ver van het Ursulinenklooster, waar het VK-KNIL
werd gehuisvest. Inmiddels was ik verloo/3 met Frans van der Meer, die ook in Australit
zat bq het Departement van Binnenlands Bestuur. Zijn ouders zaten in verschillende

kampen in Indie en hebben het beiden overledi. Injuni 1946 ben ik eervol ontslagen uit
het leger. getrouwd met Frans en in augustus i946 zijn wij naar Nederland gegaan.
Nadat miin man was algestudeerd in 1949 zign wij nog weir terug gegaan naar
Indonesit, eerst Borneo, toen Diakarta en van 1952-1956 in Bandoing".

Tot zover Florentina Bouman, VK II 2, die weliswaar eveneens uit West-India komt,
maar omdat zij blank was wel via Amerika wordt ingevlogen om een basic-training te
krijgen in Fort Oglethorp in Georgia.
De training van de eerste groepen VK-sters vindt plaats bil het Third WAC Training
Center in Fort Oglethorp, (Georgia), waar ongeveer 5.000 Amerikaanse vrouwen biv-
akkeerden. De Nederlandse meisjes werden niet direct vriendelijk ontvangen, meldden
enkele VK-sters van het eerste uur, hetgeen door anderen weer wordt tegengesproken.
Er zijn ook meldingen van heimwee van VK-sters tijdens het verblijf in Fort Oglethorp,
voornamelijk naar hun ouders. Zover bekend heeft de heimwee niet tot ziektegevallen

geleid.
De overseas-training was zwaar: gasmaskeroefeningen, het onderscheppen van booby-
traps en fieldtrips, leren schieten (wapens echter werden niet gedragen). Er was een
welfareofficier, bij wie VK-sters met hun problemen terechtkonden. Aan de cultuur in
Indie werd geen aandacht besteed.

REI<RUTEN UIT NEW YORK

Het wervingskantoor van het VK-KNIL in de Verenigde Staten was gevestigd in
New York Zoals we in hoofdstuk 4 al hebben gezien was mevrouw Beukema toe
Water-Gelderman hier als hoofd aangesteld, later opgevolgd door mevrouw Blom-
Gelderman met als assistent Dencher. Van beiden volgen hierna nog interviews.
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Eerst laten de volgende interviews twee psychologische gegevens zien van de rekru-
tering rondom het VK-KNIL in de eerste periode. Ten eerste is in het interview van
mevrouw Kiewiet de Tonge sprake van familieleden in het KNIL als motivatie om
dienst te nemen met als doel iets te doen 'voor de Nederlandse zaak'. Ten tweede
zouden in Amerika psychologische tests zijn afgenomen bij het aannemen van
rekruten voor het VK-KNIL. Tests zijn in Nederland bij de rekrutering van de VK-
sters in de tweede periode nooit afgenomen, om redenen van financiele aard. Een
andere reden om bij de rekrutering in Nederland geen tests af te nemen kan tijds-

druk geweest zijn.

Mevrouw Wendala Kiewiet de Ionge:
"Het was in New York, begin 1944, dat er gen artikeltle in de 'Knickerbocker Weekly'
mij er toe had gebracht mijn lot te verbinden met het in oprichting zijnde VK-KNIL,
dat een oproep  deed aan Nederlandse  meisjes en vrouwen  tot 45 jaar om  lid te worden
van deze groep, die alle mogelijke werkzaamheden zou gaan verrichten in Indit, zodra

de Japanners zich zouden overgeven.
Mijn twee broers waren toen al vierjaar onder de wapenen en opereerden op dat tifd-
stip als bombardementspiloten bj het 18e Squadron van de Militaire Luchtvaart van
het KNIL in het Noorden van Australit.
Aangezien ik graag meer wilde doen voor de Nederlandse zaak dan alleen maar als vrij-
willigster 's avonds na mlin werk vingerafdrukken maken van New Yorkse bevolking in
mijn wijk, paste deze oproep precies in mli n straatje.
Bovendien zou ik met een beetie geluk gen goede kans maken mijn broers in Australit
tegen hit lilfte lopen, waar onze Nederlands-Indische regering in ballingschap de oor-

logsontwikkelingen ajivachtte.
De keuring in New York, voorafgaande aan het tekenen van het contract, dat zou duren
tot 'zes maanden nadat het grootste gedeelte van Indit bevrijd zou zijn' was niet mals
en het verbaast mij nog dat ik er doorkwam. Je werd lichamelijk binnenste buiten
gekeerd. Het he€fi een haar gescheeld qf ik was a»keurd, omdat ik de ziektg van

I i#er had gehad.
Ook na de psychologische test, die immers inzicht moest given in ji psychologische

geaardheid, dacht ik 'gen wonder zal het zijn als ik dit gehaald heb."
Ook mevrouw Kiewiet de Jonge wordt ondergebracht in Fort Oglethorpe.
"In het opleidingskamp Fort Oglethorpe. bivakkeerden ongeveer 5.000 vrouwen in je

zag er geen enkele man behalve militairen die in arrest zaten en die op gemotoriseerde

vuilniswagens in het kamp reden.
Ons groepje van 11 Nederlandse meisies was daar natuurlijk iets aparts. Maar lang niet

iedereen - ze(fs het kader niet - wist dat wij daar in hun midden waren gearriveerd,
noch waarom. Toen ik op een ochtend terug liep naar mijn barak, hield een
Amerikaanse q#icier, die ik onmiddellijk keurig groette, mij staande en vroeg op gen itt-
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wat sarcastische toon: 'wat denkje wel, datje daar opje kepie draagt?, waarop ik geluk-
kig de tegenwoordigheid van geest had om trots te antwoorden: 'De Oranje leeuw. die

.6wij, Nederlandse meisjes, in dit kamp allemaal dragen.

Een tweede VK-ster die zich aanmeldt in New York is mevrouw Billy Smit-van
Driel, de latere commandante van het VK-KNIL tot de opheffing van het korps in
I950· Haar moverende redenen ziin het volgen van haar echtgenoot, die marine-
officier was, en banden met het KNIL en India (zie interview in De Tijd d.d. I
februari 1969 met Mevrouw Billy Smit-van Driel, ex-commandante VK-KNIL).
"In 1942,  ik was 24 jaar, zat ik in New  York.  Mijn man was al terder gevlucht uit

Batavia, waar we woonden. Hij was naar Australig gegaan, als marineollicier, ik naar
New York. Daar hoorde ik van het dappere kleing KNIL, dat hier en daar hardnekkig
weerstand bood tegen de overmachtige Japanse vijand. Het leger operecrde vanuit
Australit, waar de Indische Inlichtingendienst gevestigd was. In Australit zat mijn
man, dus moest ik bij dat leger zien te komen. Het tukte en samen met man trok ik in
kamp Wacol bij Brisbane, het centrum van hit KNIL, waar ook de ministeries en de

departementen gevestigd waren.
De vrouwenajdeling was niet zo groot, die groeide pas goed toen het zuidelijk deel van

Nederland bevrijd was. Overal kwamen de meisles vandaan. Nederlandse meisies uit
Amerika. die al een basistraining achter de rug hadden, Canadese meisjes van uit
Friesland gamigreerde ouders. die zo vreemd Fries spraken, dat we tenslotte besloten het
maar bij Engels te houden. Uit de West kwamen mei€les, die onverstaanbaar
Papiamento spraken.  Uit Saba kwam gen meisje, dat in Brisbane pas voor het eerst trei-
nen en auto's zag. Uit Zuid-Afrika kwamen rekruten, Un kreeg pas toestemming van
haar ouders toen ook haar gouvernante bgloojil had in het VK dienst te nemen."

"We waren gglegerd in Australie in het kamp Wacol bij Brisbane. Er was een mannen
-en een vrouwenkamp, plus een stukje gemengd - voor de echtparen. Het lag in de bos-
sen, het klimaat was goed en het eten werd voorje gekookt. Van daaruit zouden wij
naar Indit gaan via de verschillende eilanden na de bevrijding van de Japanners. We
marcheerden, we deden gymnastiek, we poetsen geweren- we waren zelfongewapend- en

we zorgden, dat onze uniformen er netjes uitzagen. Wij zorgden ervoor, dat wij gereed
waren als het 'islandhopping' zou beginnen.

.

Uit Cuba kwam Lily Salm, geboren in Aerdenhout in I926 uit Nederlands-Joodse
ouders. De familie besloot uit Nederland te vluchten tijdens de Tweede

Wereldoorlog. Via Belgie, Frankrijk, Spanje en Portugal bereikte de familie Salm

6   De Oorspronkeliik aan de VK-rekruten verstrekte Nederlandse wollen uniformen waren vervan-
gen door kaki-WAC uniformen; de meisies hadden echter kans gezien het embleem van de
oranje leeuw over te brengen naar de Amerikaanse uniformen.
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Cuba, waar zij zich vestigden. Lily was nog geen achttien jaar toen zij zich aanmeld-
de voor dienstname in het VK-KNIL bij het Nederlands Consulaat in Cuba. Vader

was hiermee niet zo blij, want hij wilde zijn dochter graag laten studeren. Lily wilde
echter onder haar ouders vleugels vandaan en terug naar Nederland. Haar verhaal
luidt:
"Had naar New York zullen gaan en vandaar uit via Engeland (voor training) naar
Holland, zodra dit mogelijk zou zijn. Vloog van Havanna naar Miami en ging ver-
der per trein naar New York (eerste keer van huis en nog geen achttien). In New York
aangekomen werd mij verteld dat de plannen 'een beetie' waren veranderd en dat we
per trein naar Californit zouden gaan voor training en dan verder per boot naar

Australie. Eerst Melbourne, enorm koud en in plaats van een 'bathroom' een 'outhou-

se' (dat had ik nog nooit meegemaakt) en daarna naar Brisbane, Camp Columbia,
waar we werden gestationeerd. Leerde coderen en deed dit niet alleen in Brisbane maar
later ook in Batavia (Djakarta) Tevens leerde ik voor de lol van een vriendin om tele-

foniste te worden. Uiteindelijk werd ik uitgeleend aan de Engelsen vanwege mijn talen-
kennis"
Lily Salm is in I947 per boot teruggekeerd naar Nederland. Uiteindelijk heeft zij
zich, na veel omzwervingen en werkzaamheden overal in de wereld, gevestigd in
New York, waar zij nu nog woont.

REI<RUTEN UIT HET BEVRIjDE ZUIDEN VAN NEDERLAND

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven maakte in Nederland het
Amerikaanse Rode Kruis tegelijkertijd propaganda voor dienstdoen in
Nederlands-Indie. In een veldhospitaal in Nijmegen werden Nederlandse vrou-
wen erop geattendeerd, dat verpleegsters en sociale werksters werden gevraagd
voor Nederlands-Indie. Luitenant-gouverneur-generaal van Mook vond dit
ongewenst en verzocht de Commissaris van de Koningin van de provincie
Gelderland de Amerikanen erop te wijzen, dat de Nederlands-Indische rege-
ring al het voornemen had om in Nederlands-Indie personeel ter beschikking
te stellen van de geallieerde organisaties. Aangezien echter in confessionele
kringen bezwaren bestonden tegen toetreding van meisjes in het leger, werd
voor de werving voor het VK-KNIL in Nederland hierbij de Nederlands-
Indische sociale vrouwenorganisatie onder leiding van mevrouw Razoux
Schultz-Metzer ingeschakeld.

De oorlog in Europa was bijna teneinde en in het bevrijde zuiden van Nederland
werden Nederlandse vrouwen  voor de militaire dienst gerekruteerd  door  de  KNI L-
officier kolonel de Blieck. Kolonel De Blieck zat in Londen op het departement van
oorlog. (Kippers, I985: 67)
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In het bevriide zuiden van Nederland ziin de moverende redenen om dienst te
nemen in het VK-KNIL weliswaar van een zelfde aard als van de rekruten van het
eerste uur. Maar achter de redenen van interesse voor Indie door familiebanden
aldaar en/of bezorgdheid om gevangen familie in de Japanse kampen schuilden
andere meer indirecte redenen.
Deze redenen waren het volgen van geliefde en/ofverloofde, hang naar avontuur en
activiteit na vijf jaren passief thuis zitten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lous van de Hoogenband reisde met het eerste contingent vrouwen van het VK-
KNIL vanuit Nederland:
"We waren met circa 40 dames als rekruten aangenomen voor hit VK-KNIL. De rekrute-

ring was nogal chaotisch verlopen. In ieder geval hadden we allemaal een band met Indie

(ouders, jamilie, enzovoort). Onze groep bestond uit enige academici, medisch personeel,

administratief personeel. allen met diploma's van middelbare scholen en universiteit.
Verder mannelijk personeel van het Binnenlands Bestuur, doctoren. geestelijken, een groep

KNIL-q#icieren, die in Polen in kdjgsgevangenschap hadden gezeten en zo snel mogelijk
terug moesten. Aangezienje toen alleen geungormeerd Indie binnen kwam, was er ook de
zogeheten NICA-groep of wel burgers in uniform.
De meisti meisjes uit onze groep hadden cursussen zoals Maleis en tropenhygiene gehad,
als verkapte opleiding voor het VK-KNIL.
Met trucks werden we tot Tilburg vervoerd, verder met de trein en via Calais naar

Engeland. Het geheel stond onder militair commando van overste Romswinckel (de vada

van de later aangekomen VK-stir Hovyd Romswinckel, gewezen detachementcommandan-
te te Padang (Midden-Sumatra).
Het ging allemaal zo snel, dat wij tekenden op later te bepalen voorwaarden.

Er waren ook rekruten voor het VK-KNIL, die onder minder prettige omstandighe-
den hun ouderlijk huis verlieten, zoals Wilma (Wilhelmina Leonarda) Kortenhorst 7:
"Ik woonde in gen groot huis in Heer en Beek, dat in de vuurlinie lag. Het huis was
gevorderd door generaal Rauter met zijn staf Wij woonden in de kelders. want m(in
vader en moeder wilden het huis niet verlaten. In de tuin stonden de tanks en op zolder
de blikken benzine. Ik zag tegen het einde van de oorlog uit het zolderraam de Duitsers

wegpluchten en aan de andere kant de Engelsen aankomen.
Wij kregen toen inkwartiering van generaal Ritchy met zijn Aide de Camp.
Ik zie ons met de hele jamilie in de zitkamer en  in vilf minuten werd een groot blad
met champagne binnengebracht. Generaal Ritchy ble«drig dagen en nachten.

7   Zij was op Franse kostschool geweest en van beroep doktersassistente. Zii was de tweede van
zeven kinderen in een Brabants katholiek gezin. waarvan de vader economisch directeur was
van de psychiatrische inrichting Coudewater te Rosmalen.
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Daarna kregen wij weer inkwartiering van ollicieren, die tot de werkelijke bevrijding
zijn gebleven.
Mijn verloojde, die zijn jeugd in Batavia (Indu) had doorgebracht, vernam in
Eindhoven via het Militair Gezag, dat men zat te springen om mensen om Nederlands-
Indit  te  bevrijden en gafzich  op als oorlogsvrijwilliger.  Hij vroeg mij  Of ik meeging.  Ik
wilde wei, ook iets doen. Maar mijn vader verbood mij om op deze wijze een relatie
voort te zetten in een vreemd land (dat betekende in een katholiek gezin kinderbeper-
king) en dreigde mij te onterven.

Ik ben toen weggelopen ofbetergezegd weggereden op een kapotte jiets naar Eindhoven
met slechts gen hockeytas, na een brie.#e op de keukentajel gelegd te hebben: 'Ik ben naar
Gust (verloofde) toe, maakle geen zorgen'. Ik heb via het Militair Gezag kunnen rege-

len, dat ik als VK-KNIL no. 58 voor het Departement van Kolonien meekon, eerst naar
Londen.

Ik ben nog gen keer teruggegaan naar huis op Kerstmis 1944 om toestemming te vragen
voor miln huwelijk. Het was vreselijk; iedereen zat in de herenkamer en niemand
zei iets.

Miln kleine broertje, voor wie ik altijd had gezorgd, mocht mil niet goedendag zeggen.
Ik ben toch gegaan en ben uiteindelijk, toen mijn papieren klaar waren via Militair
Gezag naar Londen gevlogen, waar ik met nog gen aantal meisles uit Eindhoven en
Tilburg (waar onder Toos Keunen, Koinie Martinot en Annelies d'Saint) eerst heb
gewoond in Hotel Russell op Russels Square en tenslotte naar kamp Wolverhampton
ben gigaan voor de militaire opleiding
Martinot en d'Saint hebben mij erg ondersteund, omdat mijn ouders bij hun weigering
poor hit huwelijk bleven. Ik ben in Londen getrouwd poor de Engelse wet, nadat mijn
verloofile via Brussel in Londen was aangekomen met een aanstelling als sergeant, later
reserve-luitenant KNIL bij de NEFIS
In Londen heb ik ook kolonel de Blieck ontmoet, die bepaalde zaken toezegde, maar niet
kon waarmaken, waardoor meisies, die zich hadden opgegeven voor het VK-KNIL, weer
afzegden.
Alle meisjes, die zich als eersten vanuit Zuid-Nederland hadden aangemeld voor het
VK-KNIL maakten op mij een goede indruk en kwamen uit eerste klas families en/of
intellectuele kringen'

SITUATIE IN LONDEN

De VK-sters die zich in het bevrijde zuiden van Nederland aangemeld hadden, kre-
gen hun militaire training in Groot-Brittannie. Ze werden ondergebracht in het trai-
ningskamp in Wolverhampton, ten noorden van Birmingham waar ook de leden van
het Vrouwen Hulpkorps hun militaire training hadden gekregen. Zo ook Mevrouw
Martinot-Kramers:
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De gerste vrouwen kwamen daar in januari/lebruari 1945 binnin, dat waren alleen

VK-sters. Er was een hoek van het kamp, daar stond bij de ingang een groot bord 'Out
of bounds for male persons'. Er waren hele grote barakken,  waar we  met z'n 25 of 30
zaten. Daar hebben we training gehad in de militaire rangen en regels, militaire
krijgstucht, Engelse les, Maleise les en verder eindeloos exerceren.

Lous van de Hoogenband voegt hier nog aan toe:
Men wist in Londen in eerste instantie geen raad met ons. We werden na uren rijden

door de truckchaulleur in Clapham South gedropt, waar ergens twee 'underground'
gangen waren ingericht als doorgangslogies voor militairen, Un gang mannen, tin gang
vrouwen. Van daaruit werden we door de commandant van onze groep voorlopig onder-
gebracht bii 'The Salvation Army' (Leger des Heils) op het Eccletonsquare.
In Engeland werden onze voorwaarden bekend gemaakt. We konden in dienst bl(iven
tot 6 maanden na de bevrilding van Indit en daarna op maandcontract in het VK-
KNIL blilven"

Zoals bovenstaand vermeld werden de VK-sters uiteindelijk ondergebracht in het
trainingskamp in Wolverhampton in januari/februari I945·Volgens Wilma
Kortenhorst was het militaire regime streng:
.,Tjdens onze militaire training te Wolverhampton begin 1945 werden we ./link onder
de duim gehouden. Discipline leren was het wachtwoord. In het begin vond ik dat beta-
chelijk en zag er het nut niet van in, doch later bleek toch, datjuist deze drill tot team-
geest en goede sper leidde.

W(j, de meisies van het VK-KNIL zouden in NICA-verband worden ingezet om al die
stakkers, die nog onder de Japanse bezetting le«den te bevrijden en te verzorgen.
Velen van onze VK-meiges hadden hun ouders Of andere relaties in het oude
Nederlands-Indie.
Ik herinner mij nog goed de drie barakken van het VK met het grot< strenge bord bui-
ten met de waarschuwing: 'out ofboundsjor all male persons'.
De rotbedden met de keiharde strozak, de dekenrol, alles prikte, de stenen vloer, de pot-
kachel en de WC-units buiten; de letijke kleppetten en de groene kousen, zegs het onder-
goed moest undorm zign.
Eun  nacht  infebruari 1945 werd het hele kamp ziek wegens het eten van spinazie uit
blik; buikpijn met alle gevolgen van dien; rennen door de kou naar buiten door de

sneeuw.

Overigens hadden wil in Wolverhampton heel goed leren marcheren. Daarom mochten
wij met onze groep van ongeveer 40 VK-KNIL-sters meelopen in de grote Victoryparade.
wanneer deze in Londen zou worden gehouden. Helaas ging dat niet door, omdat wij
op V-Day te Liverpool aan boord van de 'Rangitata' werden ingescheept poor vertrek
naar Australit met ieder een ./lesje bier om de capitulatie van de Duitsers te vieren.
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De verborgen motivatie van vrouwen die zich hadden aangemeld bij het VK-KNIL
omdat het voor hen onmogelijk was een civiele passage naar Australie te verkrijgen,
komt in Australie tot uiting. Het was alleen mogelijk om in militair verband naar
Australie te reizen. Het ging om enige getrouwde vrouwen, van wie de mannen tij-
dens de oorlog naar Australie waren gevlucht. Volgens Inevrouw Blom-Gelderman
had kolonel de Blieck ook een paar vrouwen aangenomen, die alleen maar 'voor de
reis' wilden. Later werd er in Engeland gepraat over 'That famous Blieck-feeling',
omdat 'dat allemaal geoorloofd was en dat allemaal kon in die tiid.' (Kippers, I985

68-71).
Tevens bleek in Engeland dat een aantal vrouwen bij nader inzien niet naar Indie
wilde. Zoals eerder vermeld, werd hun verzoekschrift om overplaatsing naar het
VHK in Nederland geweigerd. Misleiding van de passageautoriteiten en slechte
motivatie voor dienstneming in het VK-KNIL werden snel gesignaleerd en als scha-
delijk gezien voor de goede naam van het Vrouwenkorps. Gevolg waren strengere
selectie en grondiger medische keuring in Nederland (met name op zwangerschap).

OP 5 mei I945 werd de eerste groep van 65 VK-sters per troepentransportschip

'Rangitata' van Liverpool naar Australie getransporteerd met als commandante Olga
Frich (in I946 getrouwd in Bogor (Java) met collega-militair Rood). Zij vertelt:
"Ik ben begin 1945 uit bevrijd Zuid-Nederland met mi,In broer naar Engeland overgestoken,
waar ik in Londen beedigd ben tot ollicier van Gezondheid II bijhet VK-KNIL en na enke-
le maanden in Wolvershampton gestationeerd geweest te z(in, op 8 mei 1945 met het troe-
pentransportschip 'Rangitata' via het Panamakanaal, Nieuw Zeeland naar Australit ver-
trokken. als commandante van de eerste groep VK-KNIL uit (Zuid-) Nederland. In Sydney

enthousiast onwangen, doorgestuurd naar Brisbane, en later als arts op het eiland Morotai
te werk gesteld tot na de bevrijding. In 1946 ben ik in Bogor met een collega getrouwd en
heb ik tot 1948 gewerkt, eerst op Java, later op Banka. Sinds gind 1948 tot en met heden
woon ik in Helmond. Sinds miln vii/2nzestigste ben ik 'in ruste'".

De reis met de 'Rangitata' ging in konvooi tot Panama. Het schip was stampvol. De 65
VK-sters sliepen 4 keer 3 boven elkaar in tweepersoons luxe hutten, met eigen badka-
men De ongeveer 3.500 mannen aan boord sliepen in hangmatten, als haringen in een
ton, in de ruimen ter hoogte van de waterspiegel. Gegeten werd tweemaal per dag in
shifts. Wilma Kortenhorst aan boord van de 'Rangitata' vertelt hierover.

"Wij kwamen nog in een hevige storm terecht; velen werden zeeziek; een van onze red-

dingsboten sloeg los en verdween in de golven, waarbij enige patrijspoorten werden inge-
slagen en een decl van de ruimen onder water kwam te staan. De kitbags lagen te rol-
len in hit zeewater.
Men moest ook alert blijven, aangezien de verslagen Duitse Zeemacht, waarvan de
onderzeeboten uit de Caribische Zee terugvoeren. niet te vertrouwen was.
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Na Panama kwamen wij in Jappengebied en dit kon dan echt gevaarlijk worden. Wij
stonden vele malen op sloepenrol; zwemvesten aan, petten op en 't lampje op de schou-
der. Tijdens de sleepvaart door het Panamakanaal hadden een paar VK-sters hun lelijke
groene kleppet geruild en stonden op het apptl met witte yankee caps er maar vreemd
bj. Dus stra.fcorvee en in de strijkkamer werken. Wij hadden er wel mee bereikt dat wij

de beloojile zwarte baretten met oranje badge en leeuw eerder ontvingen.

Tijdens de zeergis van ruim 6 weken hadden wij met een groepje eenjantastische gangs-
how in elkaar gezet, waaronder wel een paar stoute liedles waren te horen.

Na aankomst in Sydney werden wij reeds aan boord overdonderd door de pers. Wij zon-
gen toen nog eenmaal ons mooiste lied, niet wetende dat luitenant-kolonel de Stoppelaar
(leiding VK-KNIL) en vele anderen te Brisbane het zouden volgen via radio en
Polygoon nieuws: 'Honeymoon among Dutch army passengers. '

Jazeker, van de 60
VK-sters warm er 20 getrouwd en gedeeltelijk waren de echtgenoten aan boord. .

ERVARINGEN IN AUSTRALIE

In Australie was men gedurende de Tweede Wereldoorlog reeds gemotiveerd
voor 'de Indische zaak'. Tegelijkertijd met de activiteiten in Amerika en de
Antillen was men actief voor een VK met als doel naar Indie te gaan.  Over deze
activiteiten in Australid vertelt ex-VK-ster, mevrouw C.J.A. E. Borgman- Brouwer:
"Tijdens de oorlog bevond ik mij in Australit en ik was vanaf 1942 in Melbourne werk-

zaam bij de Nederlandse commissie voor Australit en Niguw-Zeeland, die onder leiding
stond van de heren van Hoogstraten en van der Plas. In 1943 werd, in navolging van
Amerika en Engeland, besloten een VK op te richten; er bevond zich namelijk een klei-
ne groep Hollandse meisjes en vrouwen in Melbourne, die bereid waren hiervan deel uit
te maken. De meesten werkten op kantoren, maar in de vrije tijd kregen wg les in onder
mar Rode Kruisactiviteiten, cursus Maleis, marcheren etc. Dit alles in unijorm en we
begonnen allemaal uiteraard als soldaat. In 1944 verhuisde de Commissie (eigenlijk de
Nederlands-Indische Regering in ballingschap) naar Camp Columbia bij Brisbane in

Queensland. De regering en het VK werden ondergebracht in het vrijgekomen kampe-
ment van de Amerikanen, die onder bevel van generaal MacArthur via de Filippiinen
naar Japan vertrokken. Kort na de bevrijding van Nederlands-Indit ben ik in 1945 van-
uit Brisbane naar Batavia gevlogen, waar enige tijd later VK-sters uit Nederland,
Amerika, Engeland, etc. eveneens aankwamen. Ik ze(f vetrok in 1946 (toen met de rang

van 26 luitinant) naar Tokio om te werken voor het Hoofil van de Nederlandse Missie
in Japan. Aletta Idenburg kwam daar kort na mij, evenals Peggy van der Loos wit
Australit. Omdat Japan onder An:erikaans militair bewind stond was het voor ons, in

unijorm, mogelijk dat land binnen te komrn en er te werken. Bij terugkeer in Nederland

in 1949 ben ik uit de militaire dienst gegaan. .
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Over haar ervaringen en werkzaamheden in Australie vertelt Wilma Kortenhorst:
"Te Brisbane in Camp Columbia wirden wij streng toegisproken; onze te lange haren

bijgeknipt (er mocht geen sprietje op de kraag hangen). Nadat wij ook nog nieuwe uni-
formen hadden ontvangen liepen wg onze eerste exercitie, waarvoor wij een groot com-
pliment ontvingen. Wij leerden schieten. kregen cursussen in tropenhygitne, hocjejezelf
moest beschermen en het belang van kameraadschap..
Ons werd gevraagd om alles over Nederland en de bezettingstijd te vertellen; men wist
zo weinig van de laatste vierjaren. De berichtgeving van en naar Europa was slecht. De
politieke toestand was venvard. Toch bleven wij samenwerken voor Un doel. help
Nederlands-Indit.
Wij  hadden  kort  voor ons vertrek uit Engeland  die  a.fgrijselijke jilm uit Bergen-Belsen

gezien in waren op het ergste voorbergid. Toen viel de atoombom; Japan was eindelijk

verslagen.
De chaos in Indie was heel groot; gen kleine groep Indonesiers was opgestookt tggen ons
en dat maakte ons werk voor de KDP (Kantoor Displaced Persons) extra moeilijk.
Alle Europese gezinnen waren door de Jappen  uit elkaar gegooid en her en der verspreid

over de archipel.
Iedere avond gingen we naar het pliegveld, waar we de evacuts uit de Japanse kampen,
die er het ergst aan toe waren, moesten opvangen. Voor het opvangen van deze ex-krijgs-
gevangenen kregen we ecn tag'e mee van het Australische Rode Kruis met een tanden-
borstel, tandpasta, zeep en washandje
Iedere avond kwam er een vol vliegtuig aan Congeveer 40 personen), waarvan de meeste

vrouwen en kinderen, vreselijk ondervoed. De kinderen hadden geen kleren aan. Met
grote militaire bussen brachten we ze naar Camp Columbia bij het dorpje Wacol, waar
ze door gen medische stafen de Welfare werden opgevangen.
Het kamp bestond wit houten cabines in de bossen, hetgeen van tevoren allemaal was
geregeld door van Mook, Van der Plas, Billy Smit en Meerveld. Overdag ging het
VK-KNIL met hen in Brisbane op bonnen kleren kopen via een 'special clothing
ration book'.

"Dit heb ik van september 1945 tot kerstmis i945 gedaan.

|SLAND HOPPING

Na de Japanse capitulatie vindt de bevrijding van Indonesie in gedeelten plaats, het-

geen geografisch gezien volkomen verklaarbaar is en door de militaire legerleiding
voorzien werd. Dit verklaart de inzet van militairen op bepaalde steunpunten, res-
pectievelijk bevrijde eilanden. Het VK-KNIL werd hierin mede betrokken en dit ver-
klaart, dat de toekomstige commandante van het VK-KNIL Smit het in haar inter-
view vanuit kamp Wavol in Brisbane reeds heeft over 'island hopping', waarvoor VK-
sters zouden worden ingezet.
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VK-ster Pladet werd in 1946 in haar eentje voor de Inlichtingendienst naar Biak
gezonden en gedetacheerd tussen 3.000 militairen. Zij vertelt, "dat het eiland
bezaaid was met door de Amerikanen achtergelaten vliegtuigen, hetgeen een zeer

treurige aanblik bood.  " Je kon een half uur over de vleugels lopen."
Een VK-ster, die aan de 'island hopping' heeft deelgenomen is Celestine Geerlings
(VK 74 - 5244-20I9II004):
"Aankomst in Hollandia was een belevenis, deels om de naakte koppensnellers op het
vliegveld. Behalve het NICA-personeel, die ook Papoea's in militaire training hadden,
zaten er ook parachutisten van het Amerikaanse leger, velen ajkomstig uit de Filippijnen.
De Rooms-katholieke meisjes mochten de Eucharistieviering in hun kamp bilwonen. We
werden door hen gehaald en weer thuis gebracht (in konvooi) na een lunch. Mijn uitein-
delijke bestemming was Makassar (Celebes). Omdat onze hulp daar op dat moment wat

overbodig was, werden we na enkele weken doorgestuurd naar Batavia Militair
Hospitaal I. MO' werd toen opgedragen te gaan werken in Stella Maris. Mijn volgende
werkkring was Kramatkamp en vandaar naar het Tjideng kamp (krijgsgevangenenkam-
pen), om te helpen de kampbewoners naar Nederland te evacueren. Oud en Nieuw 1945-
1946 in Kramatkamp zullen we nooit vergeten. Na middernacht werden we vanuit de
bomen beschoten door peloppers. Onze twee doctoren hadden het druk met gewonden
over te brengen naar het Tjikiniziekenhuis op de grote weg. Wij moesten de overige pati-
EnteR gen*ststellen.
In 1947 werd ik via het Militair Hospitaal I overgeplaatst naar Balikpapan (Borneo).
Onder leiding van Dr Appels werd er gewerkt in een noodhospitaal aan het strand nabq
een strandpaviljoen van de B.P.M.
Toen m(in contract ten einde liep werd mil gevraagd Of ik interesse had met een zieken-
transportschip mee te reizen naar Nederland. In december 1947 vertrok ik met gen

Surinaamse wapenzuster, Clotilde Berkenveld met de 'Grote Beer'. Behalve patienten
hadden wij ook gen detachement Mariniers uit Sograbaja aan boord, die voor demobili-
satie teruggingen naar Nederland.
In afwachting van mijn terugkeer naar Indie kreeg ik toestemming te logeren bl een

Nederlandsejamilie, waarvan ik de oudste zoon verpleegd had in het Militair Hospitaal
Mijn eerste kennismaking in een Hollands gezin was voortre#Wilk.
Na dejaanvisseling 1947-1948 terug met de 'Grote Beer' naar Indonesie, waarvan aan
boord het detachement 2 R I. met bestemming Sumatra.
Mii werd gevraagd mil'n contract te verlingen totdat het KNIL-personeel uit Indit ver-
trokken was. Als tegenprestatie mocht ik een administratieve opleiding volgen. Mijn eer-
ste administratieve werkkring was op personeelszaken van de Militaire Geneeskundige
Dienst en in de avonduren mocht ik les nemen in steno en typen. Als bibliothecaris heb
ik gewerkt bij de Topogra/ische Dienst onder luitenant-kolonel van Deursen.
In april 1950 vertrok ik met collega Wienie Oostvriesland via Napels en Parijs met ms.
'Napoli' naar Europa".
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Celestine Geerlings keerde per trein van Parijs terug naar Nederland, verbleefweder-
om bij dezelfde Nederlandse familie in Mijdrecht, werd herkeurd in Nijmegen en
vertrok in juni I95O uit Nederland met de 'Bonaire' van de K.N.S.M. naar
Paramaribo om tenslotte na wederom een rnedische keuring gedemobiliseerd te
worden.

De Heer J.A. Hompe (geinterviewde), kerkelijk gehuwd op 28 juli I945 in Camp
Columbia te Wacol bij Brisbane (Australie) met VK-ster Geertruida Hoyinck,
geboren 9.5·I9Ig, vertelt over zijn in I985 overleden vrouw:
"Na de Japanse capitulatie gestationeerd op Morotai als 2£ luitenant NICA, arriveerde
myn vrouw (gerekruteerd vanuit het zuiden van Nederland, evenals ik) eind november

1944 via Hollandia op Morotai. Ze kreeg defunctie van 'medical supplyollicer' en moest
in de Minahassa medicilnen distribueren onder algemene, protestantse en katholieke
ziekenhuizen en medische hulpposten. Aan medicijnen was gen schrijnend tekort. Ze
deed haar werk met grote precisie en plichtsbetrachting.
Ze reisde de hele Minahassa afmet eenjeep en weaponcarrier als vrachtwagen Als twee-
de taak nam zij voor haar rekening 'UNRA-kleren' te sorteren en te distribueren.
Zij heeft tijdens een opstand in Menado, waarbij ik als NICA-q#icier (met de overige
Nederlandse mannen) gevangen ben genomen en zij niet, nogpogingen ondernomen in
samenwerking met een Indische gouvernementsarts met de opstandelingen te onderhan-
delen. hetgeen niet tot resultaten leidde. Wij werden naar Morotai overgebracht totdat
de Nederlandse Stoottroepen in Menado aan land gingen. waarna wij terugkeerden en
ons werk hervatten.
Toen zij in verwachting raakte. heefi zij nog geruime tijd doorgewerkt en is daarna

gedemobiliseerd. "

Een derde VK-ster, mevrouw G.L.M.A. Hage-Noel vertelt over haar diensttijd op
Nieuw-Guinea aan de hand van aantekeningen en correspondentie in 'Stabelan'
(15£ jaargang nr. 2, december 1988) Eveneens gerekruteerd in het bevrijde
Zuiden van Nederland en op 20 april I 945 overgestoken naar Engeland werd zij
in Londen beedigd als officier van het VK-KNIL. OP 5 mei 1945 vertrok zij met
300  militairen per stoomschip

'
Rangitata' vanuit Liverpool naar Sydney, alwaar

zij als apothekeres uitgeleend werd aan de Dienst Volksgezondheid.
'Mls voorbereiding op een eventuele«farmaceutischeji nctie in Nederlands-Indit werd ik
geplaatst bij apotheker Koos Rikker die de scepter zwaaide over een Medical Supply
Store in over het nieuwe laboratorium in het Wilhelminahospitaal. Op beide plaatsen
viel er voor mij wat te beleven en k leren. Allereerst kon ik mij in de Store verdiepen in
de Engelse nomenclatuur. Vergeet u niet. dat we gedurende vufjaar bezetting nauwe-

l(lks de kans hadden gehad om Engels te horen spreken Ofom nieuwe ontwikkelingen op
gebied van geneesmiddelen te volgen.
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Naast inwerking in 'supply- en distributiemethoden' werd ik ingezet in het nieuwe labo-
ratorium, soms zelfs tjdelijk belast met de leiding. omdat het betrellende hoofd ergens
anders gewenst werd en verder ook niemand beschikbaar was. Daar de Nederlandse vcr-
pleegsters van onze grogp soms niet veil te doen hadden, onderwees ik ze in de vrije t(id
in het 6!fnemen van bloedmonsters en de analyse van bloeduitstrijkjes.
Contact met andere Nederlanders die reeds eerder uit West-Indit Of uit Amerika gear-
riveerd waren, geschiedde in 'the Dutch Club' met Australische vrouwel(Ike militairen
in de Women Service Clubs, waarje voor een prikje lekker eten en drinken kon.
Het levin was in Sydney - na oorlog en bezetting in Nederland - een verademing.
Hoewel ook veel Australische jongeren aan diverse fronten vochten, had het land zelf
geen oorlog van nabij meegemaakt. V(ictory) P(acific)-day in augustus was voor alle
Australiers. Amerikanen, Nederlanders een dag van uitbundige vreugde. Niemand was
zich  op  die dag bewust  van het vreselijke drama, dat daaraan vooraf was gegaan  en
waaraan dit 'einde van deze' oorlog met Japan te danken was.

Zij trouwt in juli I945 in Brisbane. Haar man was benoemd tot Hoofd Medische
Dienst van Nieuw-Guinea en in september kon zij hem volgen naar Nieuw-
Guinea na het beeindigen van haar Australische opleiding. Zij werd in Hollandia
gestationeerd als Hoofd van de Farmaceutische Dienst van Nieuw-Guinea om
daar geconfronteerd te worden met Japanse geneesmiddelen en de Amerikaanse
medische voorraden, welke laatste overgenomen en over de gehele Archipel
gedistribueerd moesten worden.
Zii vertelt over haar diensttijd op Nieuw-Guinea van september I945 tot septem-
ber I946
"Het avontuur in Nederlands Nieuw-Guinea kon dus beginnen. De Nederlanders
woonden tezamen in een soon kamp van 'gaba-gaba-huisjes'. bestaande uit een kamer,
douche en WC, of in gen soon barak, waar onder andere meifies van het VK-KNIL
ondergebracht waren. Als gehuwde q#icieren kregen mijn man en ik een van de kleing-
re huisles toggewezen. Majoor J. van Eechoud - de latere resident - (Auteur van  'Met
kapmes en kompas door Nieuw Guinea' en 'Vergeten Aarde'. 1951) was ook in Kota
NICA gevestigd, evenals de politie,gen kleine gevangenis, een ziekenhuisoe) en een
kerkje. Het eten deed men gezamenlijk in de diverse eetzalen, uiteraard volgens militai-
re rang
Als apotheker kreeg ik de verantwoording over de apotheek in het ziekenhuis. Verder
moesten Japanse geneesmiddelenvoorraden gernventariseerd worden. Al spoedig volgden

onderhandelingen met de vertrekkende Amerikaanse legeronderdelen over de overname
van hun belangri.ike medische voorraden. waaronder hele ziekenhuizen, veel medische
en administratieve apparatuur en last but not least alle geneesmiddelen. Na strubbelin-
gen over hetfeit dat de vertrekkende apotheker niet vrij liet in miin handelen, kon ik na
enige tijd eindelijk mijn gang gaan.
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Uit teruggevonden correspondentie uit die tijd - wij dienden vanuit Hollandia regelma-

tig te rapporteren aan de chief medical ogicer W Harmsen, arts, te Makassar, blijkt dat
er veel beslissingen genomen werden aangaande personeel, aanwezige voorraden, de

distributie daarvan, hit maken van dienstreizen, enzovoort.
In  decemberbanuari  begaf ik me onder andere naar Morotai  om de toestand  van  de
medische voorzieningen aldaar te controleren. Injanuari 1946 werd een begin gemaakt
om de Amerikaanse medische voorraden vanuit goedangs te Hollandia-basis over te
brengen naar Kota Baroe, door het inzetten van Japanse krijgsgevangenen, die de nodi-
ge trucks met de gekochte goederen moesten volladen en verhuizen. Soms moesten wel
dertig Japanners al buigend mijn commando's opvolgen. Voondurend werd gevmagd
aan 'Makassar' om meer personeel te zenden. onder andere een VK-ster, die in het
Ursulinenklooster te Batavia verblii#. Het dringend verzoek van haar verloojile in
Nieuw-Guinea was daar niet geheel vreemd aan. Verder een verzoek om overplaatsing
van een VK-ster vanuit Padang en van gen Surinaamse die eveneens in Batavia ver-

bleef Verder stuurde ik gen verpleger naar Biak en vroeg gen technicus aan voor het zie-
kenhuis. Ook houd ik de militaire rangen van mijn personeel in de gaten en verzoek om
apothekersassistenten in hun toekomstige rangen aan te stellen. "

Zoals uit het voorgaande verhaal van Mevrouw Hage-Noel blijkt zijn er VK-sters,
die overgeplaatst wilden worden om in de buurt van hun verloofdes te kunnen
werken, hetgeen in het VK-KNIL regelmatig voorkwam. De geruchten over de
ontevredenheid ten aanzien  van de toekenning van rangen  in het VK-KNI L,  het-
geen eveneens regelmatig ter sprake komt in het VK-KNIL, wordt eveneens door
het verhaal van Hage-Noel bevestigd. Zij was kennelijk in een positie, waarin zij
hierop invloed kon uitoefenen. In een verslag aan de CMO te Makassar vermeldt
zij welke werkzaamheden door haar moesten worden verricht in de maand
januari:
De inhoud van twee grote goedangs verhuizen naar Kota Baroe, waar ik vier extra assisten-

ten voor vraag.
Verhuizen van alle medische voorraden van Kota-Nica naar Kota-Baroe, waarvoor twee
assistenten nodig z(in.

Verhuizen van het hele li9de Amerikaanse hospitaal, met de verzuchting 'leed nog niet te
overzien:

Bestellingen klaarmaken en verzenden vanuit Kota-Nica naar pliegvelden over de Archipel.

 fhandelen van correspondentie en aanvragen.
Intussen toezicht houden op de apotheek in Kota-Nica en later in Kota-Baroe.

Apotheek verhuizen van Kota-Nica naar Kota-Baroe.
Inpakken en verzenden van voorraden naar het Depot in Biak.
Levering van een 40-beds ziekenhuis aan de Politieschool in oprichting binnen zier korte
tijd, hoewel geen o#icitle opdracht werd ontvangen."
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Tenslotte besluit zil in haar rapport met de verzuchting: "Voor al dat werk beschik

ik slec/its over VK-sergeant-majoor Brouwers-Binnend(ik en eenjonge Surinaamse kor-
poraal KNIL. In Biak zit een man, terwijl een zekere 'OmeJan' doorlopend ziek is. Vier
trucks en de Japanners doen het sjouwwerk...Van 's morgens 6.30 tot 18.00 uur kruipen
we ze(fmee in de goedangs in Hollandia, onderhandel ik met Amerikaanse 0#icieren Of
sta Japanners te commanderen. Daardoor komt het administratieve werk op kantoor
noodgedwongen achterop Terwijl ik dus om meer personeel bli.if smeken, komt er meer
werk. Naast het ziekenhuis voor de politieschool moet er nog een zendingsziekenhuis
van 30 bedden te Joka worden geleverd en vraagt de psychiater te Hollandia om een 50-
beds-ziekenhuis voor zijn patienten. In totaal strekt de medische zorg - dus ook van

mijn dienst (de medische supply) zich uit over Kota-Nica, Kota-Baroe, de Marinebasis

te Hollandia, de Veldpolitie, het Javanenarrestatiekamp en twee gevangenkampen voor
Japanners om nog te zwijgen over Biak, Morotai en Sgroei.

In Biak bl(iken moeilijkheden te zijn, waarvoor ik in februari  naar Biak plieg,  waar
intussen medisch student Verpoorn geplaatst is. Er was daar een soon machtsstrijd ont-
staan, waardoor Verpoorn zijn werk niet kon verrichten. Door ingrijpen van de reserve-

arts Hage (haar echtgenoot), werd de zaak geklaard zodanig, dat Vervoorn zign han-
den weer vrij heeft. Duidelijk wordt gemaakt, dat de medische voorzieningen voor dit

"
gebied vanuit Hollandia centraal geregeld worden en niet door een plaatselijk incident.
De nijpende personeelssituatie is de grootste zorg van VK-ster Hage-Noel:
"De onschatbare VK-sergeant-majoor Brouwers-Binnendifk is haljziek. Zij mag niet
meer bukken, sjouwen, kisten oppakken, typen. 'Ome Jan' is op ziekenverlof naar
Australit. De gearriveerde massguse ligt met mazelen in bed. In de apotheek is nu een
Nederlandse VK-ster assistent-apotheker W van Giersbergen gearriveerd en een
Surinaamse hulpassistente Van der Ziel. Voor het hele supply gibeuren rest alleen nog
korporaal Kenson. Verder is een Nederlandsc tandarts gearriveerd, die zich met het
tandheelkundig equipement zal bemogien. De malariabestrijding onder leiding van gen
Australier Stark is een drama op zich; geen geld, geen voorraden, geen personeel. Met
de inzet van Japanse o#icieren wordt het uiterste gedaan om die akelige muggen k
bestrijden, die veel geelgetinte (atabrine) militairen naar Australit op ziekteverlof
bqten.
Eind maart I946 is de boot helemaal aan. In een mededeling aan de CMO te
Makassar verklaart reservearts Hage vanuit Nieuw-Guinea: "Ik vind het een schan-
de, dat twee meisjes, sergeant-majoor Brouwers-Binnendijk en luitenant Hage-Nod met
gammele krachten, die om de haverklap ziek zijn, de hele supply van Nieuw-Guinea
met sorteren en overname van de Amerikaanse aankopen, moden regelen. De uiteinde-
lijk gearriveerde apothekersassistent weet van toeten noch blazen. Wanneer Batavia
vindt, dat wij te luxueus zijn, dan doet Hage-Notl vanaf.3 april 1946 op mijn verzoek
geen stap meer in de tientallen goedangs en in het supplykantoor. Aangezien sergeant-

majoor Brouwers-Binnendijk naar haar man in Batavia wil, ligt de supply met ingang
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van de volgende maand stil, want er is niemand die de hopeloos ingewikkelde medicij-
nenkwestie hier beheerst, behalve die twee."

Toch werkt Hage-Noel gestaag door, zoals blijkt uit het vervolg van het verhaal.
Zij maakt een inspectiereis met het KPM-schip 'De Pahud' langs Manokwari,
Sarmi, Sorong, Seroei en Biak.
"Mijn taak was gersoleerde groipen Japanners te voorzien van Japanse gentesmiddelen
vanuit de voorraden op Manokwari. Verder hield ik aantekeningen voor wiens rekening
medicijnen geleverd werden aan de eigen bevolking Of aan de Japanners. Aan Makassar
heb ik geschreven, dat in de toekomst voor duizenden guldens aan voorraden verloren
zullen gaan, aangezien het Japanse leger bij het overhaaste vertrek deze voorraden ver-

spreid in dejungle hebben achtergelaten. Twee sergeanten in Manokwari zullen redden
wat er nog te redden valt. Eind april 1946 wordt alles op alles gezet om de belangrijke
voorraden aan geneesmiddelen. sulfa's, vitamines pijnstillers, enz. vanuit Hollandia
per boot Ofvliegtuig te verzenden naar de andere eilanden in de Archipel. In Hollandia
werkt nu een apothekersassistent. Hij moet inventariseren, inpakken, verzenden - alles

in slowmotion wegens gebrek aan mensen. In Biak wordt een compleet 200-beds-hospi-

taal aangehouden,  de rest wordt eveniens verzonden.

VK-ster Hage-Noel blijft tot december 1946 nog op Nieuw-Guinea. Zij vertelt
over de situatie daar:
"De voorraad aan huishoudelijke artikelen raakt uitgeput en pannen, bestek en derge-

lijke z(In voor de ziekenhuizen niet meer te leveren. Ook typemachines niet. Ik kan alle
werk niet meer aan. Batavia stuurt geen personeel. Ik ren me dood de hele dag en ben
nu al haugek. Ik kan de verantwoording verder niet meer dragen als er wat misloopt.

Apothekersassistent Van Giersbergen ligt met een zware hersenschudding te bed.
Apothekersassistent Boekema kreeg een ongeluk met een vorkhejtruck en hee.fi gen
zwaar gewonde arm. Korporaal Kenson is half overspannen. In Biak is student
Vervoorn nog steeds alleen. Iedereen is zo langzamerhand benieuwd wat de toekomst

zal bringen.
Mevrouw Hage-Noel wordt in december I946 opgevolgd door de apotheker
Leuven en vertrekt met haar man uit Nieuw-Guinea met de opdracht om zich te
melden in Bandoeng respectieveliik bij de Dienst Volksgezondheid en het VK-
KNIL. Zij en haar man bleven echter achter in Batavia en tot juni I950 nog in
dienst functioneren voor de Volksgezondheid van Java.
Bovenstaand verhaal geeft een beeld van de omstandigheden op Nieuw-Guinea,
waarin VK-ster Hage-Noel en collega Brouwers-Binnendijk hebben gefunctio-
neerd tijdens de periode 1945 tot en met 1946.
Mevrouw M.E. Ruys-Goslinga geboren op 6 september 1927 te Schiedam vertrok
op negeniarige leeftijd naar Cura ao. Door haar vader, werkzaam in het onder-
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wijs, de film Miss Miniver en een advertentie in de Cura aose krant werd zij
geinspireerd om toe te treden tot het VK-KNIL op zestienjarige leeftijd. Ze kreeg
toestemming van de rekruteringsarts dr Bonne, hoewel ze eigenlijk te jong was.
Haar oudste zuster had zich inmiddels ook opgegeven vanuit Amerika. Van
Australie vloog zij met vier meisies via Merauke naar Hollandia, waar ze eerst in
een klein ziekenhuis werkte. Samen met haar collega Trixie Gleeson werd ze
doorgezonden naar Morotai:
Hit was een klein kampement midden in de rimbog aan het water. Het ziekenhuisje

had een stafvan vilfdoktoren, twee Hollandse meisjes (Rode Kruis?) en lokale meisties,
die door hen werden opggleid.
De bevolking van Nieuw-Guinea werd gestimulegrd om Japanners die gevlucht waren
in dejungle op te sporen en te doden. Voor elk rechteroor kreeg men een kopje rijst. We
waren opgelucht toen het bericht van de bom kwam. Het werd t(id dat we Indit gingen
opbouwen.

"

Zij werd met Trixie Gleeson uitgezonden naar Manilla om de registratie te ver-
zorgen voor de zes duizend krijgsgevangenen uit Japan. Dit gebeurde met lijsten
van het Rode Kruis, informatie van de ex-geinterneerden, een telex en 24 uur per
dag werken. De gulheid van de in Manilla gelegerde Amerikanen werd velen nog
noodlottig, omdat te veel voedsel werd verstrekt. Op de Amerikaanse basis wer-
den wel eens sociale activiteiten georganiseerd, maar ze had weinig contact met
de militairen. Ze was er voor de lokale bevolking.

„ Ik was zo bezig met mensel(ike problemen, dat ik nergens anders tijd voor had. De
registratie was in zes tot acht weken gereed. Door middel van een krantie dat werd uit-
gegeven in het kamp van Manilla kreeg ik injormatie over de toestroom van krijgsgevan-

genen. Communicatiemiddelen waren slecht, dus alle informatie moest van de krijgsge-
vangenen ze(fkomen. In het kamp had men de verwachting dat men zo snel mogelijk
naar de eigen venrouwde omgeving kon terugkeren. Vele vrouwen bleven echter nog
maanden in de kampen. Europese doktoren beslisten welke zieke en ondervoede vrou-
wen naar het ziekenhuis werden gebracht.
Ik heb de militairen de kampen zien afgaan op zoek naar hun vrouwen en kinderen op
zoek naar hun vader. Er waren vele gevallen van onderpoeding, beri-beri, malaria in
zweerwonden. Het deed me denken aan de concentratiekampen in Europa. Een aantal
van de vrouwen die uit het Ziekenhuis kwamen hadden voorrang op transporten naar
Nederland. Ik stelde mij voor hog de positie zou zijn van al die Indische mensen, die
berooid in Nederland aankwamen en weinig begrip zouden krijgen.

.

Via Balikpapan vertrok VK-ster Ruys-Goslinga uiteindelijk naar Batavia waar zij
tot haar grote teleurstelling door Japanners beschermd moest worden. Zil woon-
de daar in het ziekenhuis en constateerde nogal wat conflicten tussen mannen en
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vrouwen met verschillende rangen en standen. De vrouwen die kinderen van
Japanners verwachtten werden met de nek aangekeken. Zij vertelt:
"Het leven in Batavia was onrustig, er heerste een nerveuze stemming. Ik had geen

wapen en had ook geen schiettraining gehad. Vooral de Brits-Inditrs vertrouwde ik niet.
Ook waren er al Nederlandse militairen, maar de Japanners zorgden nog voor enige

orde. Ik leejile op geruchten om toch enigszins van de gang van zaken op de hoogte te

blijven. Ik had maar beperkt contact met de Indonesische bevolking. Met schepen wer-
den de nieuwe VK-meisjes aangevoerd, waarna die schepen weer werden gebruikt om
mensen uit de kampen naar Nederland te brengen. .

Mevrouw Ruys is tot april I946 in Indie gebleven en heeft haar contract met het
VK-KNIL niet verlengd, mede omdat zij zegt nogal gedesillusioneerd te zijn
geweest door hetgeen zij waarnam.

ERVARINGEN EN WERKZAAMHEDEN IN BATAVIA

De situatie in Batavia geeft in de periode eind 1945 bepaald geen beeld te zien van een
geregelde en rustige diensttijd. Op I7 september I945 kwam de eerste groep VK-leden
in Batavia aan, ruim een jaar eerder dan de leden van het VHK. Ofschoon de onge-
makken van het VHK bepaald niet licht waren, waren deze gering in vergelijking met
hetgeen de VK-sters in het begin in de primitieve maatschappij van Hollandia en
Biak, en daarna in het nog verre van rustige Batavia hebben doorgemaakt.
De VK-meisjes moesten genoegen nemen met zeer weinig eten en primitieve huis-
vesting. Driemaal per dag kwam een vrachtauto met een mand nist, een pan soep en
wat manga's langs de huizen waar de meisjes waren geherbergd8. Geen vlees, geen

brood, geen boter en dat voor enige weken achter elkaar. De kantoren waar de meis-

jes moesten werken, waren ook allerminst ideaal en comfortabel. Gebrekkige stoelen,

gammele tafeltjes, stokoude schrijfmachines en gebrek aan ruimte. Maar desondanks
werd steeds de moed erin gehouden in een omgeving met onlangs uit internering
ontslagen, vermoeide en soms verbitterde mensen, die, begrijpelijk, in het begin wat
afgunstig waren op de goed verzorgde importmeisjes met frisse en gezonde kleuren.
(Krantenknipsel uit de 'Pen Gun' d.d. 26 september I946).

In november I945 werd een onderkomen gevonden in het Klooster van de zusters

Ursulinen, op Noordwijk nr. 29. Na april I948 werd het detachement Batavia
gevestigd in Laan Holle I2, hoek Kebon Sirih, waar het tot de opheffing van het VK-

KNIL bleefgehuisvest. Het was ook het grootste detachement van het VK-KNIL, waar
alle VK-sters bij aankomst in Indie werden ontvangen en een aantal, dat in Batavia te
werk werd gesteld, bleefwonen.
Het detachement had een geheel eigen Inwendige Dienst van VK-sters. Er werd och-
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tendapp61 gehouden en er was een avondklok. Om elf uur moest iedere VK-ster

binnen zijn. Na de dienst werd veel uitgegaan met mannelijke collega's. Kwam een
mannelijke collega een VK-ster afhalen, dan moest hij zich bij de wacht keurig mel-
den en vertellen voor wie hij kwam. Tevens hadden de VK-sters militaire verplichtin-
gen, zoals parades lopen. Zo ook bij de geboorten van koninklijke telgen zoals Prinses
Christina, waarbij van Mook de parade afnam.
De staf VK-KNIL had zijn kantoor in het klooster en in de hal van het klooster hiel-
den twee VK-sters bij toerbeurt de wacht. De VK-sters die buiten het klooster hun
diensten op kantoren, in ziekenhuizen en apotheken vervulden, woonden allen in het
klooster met uitzondering van een enkele getrouwde VK-ster Zo vertelt Loes van de

Hoogenband9:
"Ikzelfheb nooit in het Klooster gewoond, ik woonde op het Waterlopen in een o#iciersmess.
Ik was min Ofmeer een buitenbeentie. gezien miin conneaies met het KNIL. Vader, schoon-

vader en echtgenoot waren allen KNIL-o#icieren. In vrogger tilden (in miinjeugd en die van
mijn man) werden onze vaders om de twee a driejaar weer overgeplaatst. Ik kende daarom
b)na alle collega's van vader en zei tegen veil mensen 'oom' en tegen hun echtgenotes 'tante'.
Ik ze(fhad een goede VK-tifd, woonde b(ina altijd samen met mijn man, hetzij in ten q#i-

ciersmess of in een eigen huis.
Na miln Padangperiode, toen het eerste bata(ion van het regiment Jagers begin 1948 repa-
trieerde, heb ik ontslaggenomen, mede omdat mitin man naar Bandoeng is gegaan als leraar

op de S.R.O.I."

8 Na de aankomst van meer groepen van het VK-KNIL in Batavia eind oktober 1945, werden de
VK-sters verspreid over de stad ondergebracht.

9   VK-ster was secretaresse van Hoofd Inlichtingendienst te Batavia en later secretaresse bii kolo-
nel Sluyter. commandant U.Brigade te Padang, Midden-Sumatra
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Onderstaand interview met de VK-sters mevrouw C. van Diepen-van Lieshout en
mevrouw Kitty Lerou, aangesteld op het kantoor Commissie Gedragingen en
Onderscheidingen te Batavia, geeft een beeld van werkzaamheden van het VK-KNIL
in Batavia naar aanleiding van de verzetsstrijd met de daaraan verbonden tragiek van
de Japanse bezetting. I0

"De Commissie stond onder leiding van vilf kolonels met als voorzitter kolonel J. H.
Cox. De Verzetster (blauw lint met ster: De giest overwint) was ingesteld voor mensen,
die zich op buitengewone wijze hadden ingezet in Indit tijdens de Japanse bezetting.
Een  aanvraag  voor de Verzetsster moest  worden  ingediend  door vilf getuigen, indien
schriBilijk, ofdoor drie mondeling. Van deze getuigenissen moest ik compilaties maken,
die doorgezonden werden naar het Ministerie van De#nsie in Den Haag, ter goed-
keuring door de Koningin.
Geen van onze voordrachten is ooit geweigerd. Ik herinner mij voordrachten voor drie
Indische meisjes (bediendes), die gedurende Japanse bezetting door hen klaargemaakte
pakies met eten over de omheining van de vrouwenkampen gooiden, met gevaar voor

eigen leven.
En de voordrachten voor de Verzetsster aan Wim Kan en Corrie Vonk. Wim Kan die
aan de Birma spoonveg zijn 'medestanders' 9 avonds opvrolijkte door voordrachtsavon-
den te organiseren. En Corrie  Vonk, die, de onmenselijke strallen van de Japanners trot-

serend, (zil is o.a. naakt in een kooi opgesloten geweist, omdat de Japanners vonden dat
zij zich als gen aap gedroeg) de zieke vrouwen met haar humor en talent voor theater
stimuleerde om in leven te blijven. Tevens assisteerde zij de verpleggsters bij het verzor-

gen van de vele dysenteriepatienten door onder andere de vuile was proberen
te reinigen.

7.

Overigens werden de VK-sters op politiek terrein absoluut niet geinformeerd Hoe de

politieke situatie was hoorden zij altijd achteraf.

"Wijwerden vrij onnozel gehouden. Hoe de politieke situatie was hoordeje eigenlijk pas
later, tom de atoombom gevallen was. Misschien ook, omdat wij er ons niet poor inte-
resseerden. Wij hielden ons meer bezig met de situaties ter plekke. Je hoorde wel dat
Soekarno bestond en dat de revolutie was uitgebroken en dat Soekarno de onafhanke-
lijkheid van Indie had verklaard op 17 augustus maar wat dat zou inhouden en de
gevolgen daarvan merkte je pas veel later. Er waren gun kranten, geen radio. Je  had
maar een doel en dat was zo hard mogel(lk werken. " (Kippers, I985: 92) II

IO Naast alle hulp- en herstelwerkzaamheden in Batavia en omgeving werd het kantoor Commissie
Gedragingen en Onderscheidingen van het kabinet van de legercommandant, ressorterend
onder het KNIL, Borneostraat 5 te Bandoeng. waar de VK-sters mevrouw van Diepen-van
Lieshout en mevrouw Kitty Lerou werden aangesteld. Tot de werkzaamheden behoorden het uit-
zoeken en selecteren en beoordelen van verzetsstriiders buiten en binnen de interneringskam-
pen. die zich op 66n of andere manier verdiensteliik hadden gemaakt voor de gevangenen in de

kampen en in aanmerking kwamen voor de Verzetsster.
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Curieus ziin de persoonlijke - en dus niet dienstelijke - indrukken van de VK-ster M.
de Vries, die op 26-jarige leeftijd en als VK-KNIL-adjudante en secretaresse van gene-
raal-majoor Buurman van Vreeden op het hoofdkwartier te Batavia (Jakarta) in
november 1947 naar Djokjakarta vloog. In die vertrouwensfunctie maakte zij deel uit
van de Nederlandse Technisch Commissie, die besprekingen zou voeren met betrek-
king tot de 'cease fire' order van de Veiligheidsraad.
In het tijdperk na de Eerste en voor de Tweede Politionele Actie vonden diverse
besprekingen plaats tussen Nederland en de Republiek. Half November I 947 werden
deze ontmoetingen nabij de Republikeinse hoofdstad Djokjakarta, te Kalioerang, her-
vat onder het toeziend oog van de Verenigde Naties met hun Commissie voor Goede
Diensten van de Veiligheidsraad terzake van de Indonesische kwestie ('UN Security
Council's Committee of Good Offices on the Indonesian Question').
Als goed militair heeft adjudant VK-ster de Vries geen dienstzaken genoemd, doch
uitsluitend enkele persoonlijke en zildelingse sfeerwaarnemingen verhaald.
Inderdaad was zij in Djokjakarta en Kalioerang de enige Nederlandse vrouw en VK-
ster in militair uniform. Zij trok in die hoedanigheid vanzelfsprekend zeer veel aan-
dacht van alles wat maar 'Republikeins' was. Zij vertelt, dat zij in die novembermaand
I947 "om precies tien minuten voor ha(facht 's morgens van Kemajoran naar Djokjakarta

vertrok  in een Australische Dakota, waarin onder meer gezeten waren de Amerikaan Abbey,
de Belg Claeys Bouwaert, de Australiers Brookes, twee Indonesiers. dr Leimena en Setiadfid
(personeel van het secretariaat van de Amerikaan, secretaris, vertaler, tolk, stenotypiste) en
drie Nederlanders, de Heer Swan (vertaler van het Palgis), kapitein De Loo (onze specialist
in  de  Indonesische  taal). "
Door gebrek aan een tweede vliegtuig kon het hele gezelschap niet dezelfde dag ver-
voerd worden en arriveerde de 'topfiguren' pas de volgende dag met aan boord de
heren Van Vredenburgh, Koets, Buurman van Vreeden, Drost, Soerja Santoso,
Nainggolan, de secretaris Stuyt en de secretaresse van burgerzijde v.d. Broek
d'Obrenant. Om negen uur precies landde de Dakota met het eerste deel van het
gezelschap op Magoewoe (ca. Io km. ten Oosten van Djokjakarta). "Ik (VK-ster M.de
Vries) zat de eerste dag dus behoorlijk tussen de vreemden en dat is ook de reden dat
ik het uitstapje niet leuk heb gevonden, alleen ontzettend interessant. Bovendien kon
er niet vrijuit gepraat worden omdat er altijd wel een TNI-ollicier Ofeen Indonesier in
de buurt was. De eerste groep werd ajgehaald door talrijke Indonesitrs, benevens 'per-
smuskieten' en jotografen. Ik hield mij bescheiden op de achtergrond. Doodverlegen
werd ik toen ik aan alle kanten jilmapparaten en jototoestellen op me gericht zag.

I I  De VK-officieren zouden onderling wel van gedachten hebben gewisseld over allerlei zaken over
Indie,aldus ex-commandante mevrouw Smit-van Driel:
"In de officiersmess werd er veel over gepraat, niet in het VK als zodanig. Ik hoorde tot mijn
grote verbazing: nu is het Indie. over een paar iaar is het Afrika. Ik stond met mijn oren te klap-
peren en het is ook net zo gebeurd. Tot het laatst toe heb ik wei het idee gehad. dat wij er ble-
ven. le hebt geen idee hoe dom ie kunt ziin als ie er middenin zit." (Kippers. 1985: 93)
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Als eerste vrouw van de tegenpartij. Europees en dan nog militair was ik blijkbaar gen
bezienswaardigheid. Ik voelde me opgelaten. Zeljs van egn meter ajstand werd ik
gejilmd en gefotografeerd om tock vooral mijn schouderemblemen van het VK-KNIL er
goed op te hebben. Ik betwiffelde ofik ooit een ajilruk zou zien, want boze tongen lispel-
den, dat vele van deze toestellen leeg waren omdat er geen materiaal was en een ande-

re mogelijkheid welke werd geopperd was dat, omdat er geen fotopapier was, dezejilms

wel bewaard zouden worden tot betere tilden." Daarna werd het gezelschap in auto's
van niet al te beste kwaliteit gestouwd en ging men op weg over niet al te beste wegen

naar Kalioerang, ca. 24 km. NO van Djokjakarta.

"Adalt en beton was daar niet en omdat het in gen paar dagen in de vlakte niet had
geregend stikten we al gauw in het stoj. De auto voor ons konden we niet zien en na een

paar minuten  kon  ik  mijn  naam  in het stof op mijn  handtas schrijven.  De vegetatie

langs de weg was niet uitgegroeid tot een wildernis, doch wel verwaarloosd. Overal
waren Indonesiers aan het werk om de weg weer een onderhouden aanzien te geven. De
mensen zagen er geen van allen ondervoed uit, doch hadden vrijwel geen kleren aan;
hier en daar waren het slechts rajels die hen bedekten.
Grote nieuwsgierigheid werd tijdens de tocht niet aan de dag gelegd.  Hier en daar werd

verlegen gelachen en slechts sporadisch werden donkere blikken naar ons geworpen.
Voor enige leden van de Commissie van Coede Diensten was dit al het derde Ofvierde

bezoek aan deze contreien.

Op deze tocht raakte de auto van de Vries nog uit koers doordat de chauffeur een
wegversperring, bestaande uit zwerfkeien, balken en gevlochten bamboe, welke om
de Ioo meter was aangebracht, raakte en uit de bocht vloog, de sloot in. De
Nederlandse 'bemanning' van de auto, de Vries in gezelschap van de heer Swart en
kapitein de Loo moesten uitstappen en, over de sloot, gelaten zitten wachten op een

dijkje van de sawah. De voorgaande auto's hadden door het stof niets gemerkt. De
TNI-begeleider en de chauffeur liepen weg om met een of andere post het geval te

bespreken. Het drietal zat er dus geheel alleen en zonder bewaking en bewapening
temidden van een aantal kampongbewoners. die'de gekke auto' en de 'blanda's' kwa-
men bekijken.  Na een minuut of twintig kwam de bus aangereden, waarin de baga-

ge was geladen en die eerst de persmensen naar huis had gebracht en daarin werd
het drietal naar Kalioerang vervoerd en afgeleverd bij een hotel met dezelfde naam.
Het overige gezelschap uit de andere auto's bleek hier niet te zijn. Wel werd het drie-
tal verwelkomd door een zeer lapans klinkende kreet geslaakt door een wachtafde-
ling. opgesteld in een 'bilike prieeltje'. en welke als 66n man oprees toen de wacht
bij  het hek het geweer presenteerde. "Of inderdaad in het Japans geschreeuwd werd heb-
ben  wil gedurende de dagen  van ons verblif niet te weten kunnen komen,  maar het hele
optreden was ontegenzegigk Japans; bij het inrukken van een wacht«/ileling, wat ik verschil-
lende keren heb gezien, werd ook telkens een kleine buiging gemaakt naar de commandant.
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Uiteindelijk werden de Belgen, Australiers en Nederlanders in aparte bungalows
ondergebracht, op ongeveer zeven minuten loopafstand van het huis dat aan de
Amerikanen was toegewezen. Het logies was in orde. Kalioerang was een vakantie-
oord zonder kampongs in de naaste omgeving. Eventuele faciliteiten zoals schoen-

poetsmateriaal, strijkijzers en dergelijke moesten uit Djokjakarta gehaald worden.
Na anderhalve dag liep de huishouding uitstekend op twee punten na: gebrek aan
communicatie- en transportmiddelen en de bijna koude dis, die elke dag werd voor-
geschoteld. Deze was overigens van uitstekende kwaliteit; elke dag Europees met
schotels vol met kippen, rundervlees en gehakt en volop eieren. Het eten was koud,
en daardoor niet altijd meer smakelijk, omdat het werd bereid in de Amerikaanse

bungalow en daarna op schalen naar de andere onderkomens gebracht. De ijver, toe-
wijding en energie van de bedienden om door middel van opwarmen het euvel te

verhelpen liet niet na dat deze klacht vrijwel algemeen bleef bestaan. "Overigens deed

een ieder z(in best het ons zo aangenaam mogeljk te maken en was als altijd verguld met
.ieder teken ofgebaar van tevred<nheid onzerzijds.

De verbinding tussen de bungalows werd (moest) meestal te voet (worden) afgelegd,
omdat niemand van de delegatieleden een eigen auto ter beschikking had. Er waren
wel meestal twee auto's in Kalioerang, maar die kwamen alleen te voorschijn als door
de verbindingsofficieren om transport gevraagd was. Het gevolg was dat er vaak
alleen een auto reed voor degenen, die in de verst afgelegen bungalow zaten; dat
waren de heren van Vreedenburch, Koets en Buurman van Vreeden. De andere
leden van het gezelschap liepen de afstanden tussen de verschillende bungalows en
het Amerikaanse huis verschillende malen per dag, wat velen, ondanks het koele kli-

maat nog niet eens meeviel omdat de weg afwisselend sterk daalde of steeg.
"Ik vond het een grappig gezicht die ketting van mensen over de weg,  maar ik ge«toe, we
waren daar niet voor wandelingejes en over de aBtand van het hotel naar onze bungalows

liepin we een kwartier. Bovendien liep le nog de kans doornat te worden want ons bezoek

aan Kalioerang viel in de regentijd en alle dagen dat wij er waren he$ het behoorlilk geri-

gend.   Veel  tijd ging overigens verloren met wachten  op  iemand Of bericht. Wilde generaal
Buurman bilvoorbeeld kolonel Drost spreken dan ging kapitein de Loo op stap naar een
bungalow, welke misschien 50 meter van de onze lag, maar welke hij slechts langs enorme
kronkelende paden en wegen kon bereiken, zodat hij drie tot vier minuten onderweg was.
En vanuit het Amerikaanse huis kwamen via een koerier wel eens tegenstrijdige berichten,
zodat op onderzoek werd uitgegaan. Het werken op Kalioerang viel op zich ook niet mee,
omdat men nooit alleen was en bovendien altijd rekening had te houden met rondlopende

bedienden. Milnheer van Vreedenburch zat dan ook al gauw zijn secretaresse in de tuin te
dicteren en ook generaal Buurman hield bureau onder een boom. Ik genoot van zulke *rd-
ties maar veronderstelde, dat voor deze heren de toestand niet ideaal was.
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Bij iedere bungalow stond een dubbele wachtpost, Indonesiers van de Polisie Tentara

gekleed in een groene pantalon, een wit shirt en een groene veldmuts. Op de weg waar
het hotel aan stond, was iets verderop een prikkeldraadversperring Aangenomen werd
dat men daar niet verder mocht. Verder stond bij de wegsplitsing na het Amerikaanse
huis, op de linkerweg in het eerste huis een mitrailleuropstelling, waar men uit de
buurt bleef.
"Sjarifoedin verbleef het weekend  in die periode  ook in Kalioerang en  woonde  aan  die  weg

hogerop."
Men was overigens verder volkomen vrij om te gaan waar men wilde. De heer Swart
van het gezelschap klauterde bijvoorbeeld in zijn eentje een eind de Goenoeng
Plawangan op.
"De weg waar onze bungalow aan stond liep dood in de bergen op een plek waar een water-
val klaterde. Een amenten bak was voldoende om een zwembad te cretren. Het was daar

"schitterend. Je moestje hoofd achterover houden om de top van de bergrug te kunnen zien.
Geen enkel gebouw in Kalioerang of op weg er naar toe was vernield, verbrand of
geplunderd. De Vries verklaarde dit door vast te stellen dat men in deze streken de
echte 'Bersiaptijd' niet heeft gekend. De Nederlanders mochten overigens Djokjakarta
niet in. De Vries leidde dit af uit het feit, dat kapitein de Loo, die na aankomst nog twee-
maal naar Magoewoe is geweest ter verwelkoming van andere leden van de
Nederlandse delegatie, beide keren in de buitenwijken van Djokjakarta bij een
Indonesische familie werd 'geparkeerd' en weer in de bus mocht stappen, nadat deze
in de stad de persmensen had opgehaald.

Echt iets bijzonders heeft de Vries volgens haar eigen zeggen niet beleefd in die peri-
ode. Zij heeft genoten van de rust en de stilte in dat gebied. Wel vermeldt zii tenslot-
te als opmerkelijk en misschien wel typerend voor de Indonesier het volgende feit:
"De TNI-o#icieren. indertild verbonden aan het TNI-verbindingsbureau te Batavia, Op 21

juli 1947 bil de aanvang van de Eerste Politionele Actie in arrest gesteld en enige t{jd later
ten zuiden van Semarang 'over de grens gezet'. waren tildens dit bezoek aan Kalioerang op

Magoewoe aanwezig en schudden buitengewoon harteljk de hand van de man, die hen in
Batavia van hun vrijheid had beroofd, de kolonel Drost.12 Hif was de meest populaire man
en er werd met warme belangstelling gginformeerd naar het welzjn van ziin adjudant." 13
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DE PARACHUTEVOUWSTERS

Bijzondere vermelding verdienen de parachutevouwstersI4. Zij waren allen Indisch
en werden uitsluitend gerekruteerd in Indie. De Indische meisies stonden bekend
als de beste vouwsters van parachutes wegens hun precisie. Uit het namenbestand
van het VK-KNIL waren zij geheel verdwenen. Ik was in de gelegenheid hen weer te
traceren via de ex-commandant van de Opleidingsschool Valschermtroepen, de heer
Sisselaar.

E6n van hen, Jet Martens, vertelt haar verhaal:
"Het gebeur(ie in 1946. Zeven Indische meisjes reageerden op een wervingsadvertentie
van het VK-KNIL te Batavia. Ze kozen voor een opleiding parachutevouwster, omdat
deze gegeven  werd in Hollandia (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea). Eerst kregen
wij een korte militaire opleiding van sergeant James in Batavia.  Dan was het 7.over.  Een

dag voor het vertrek kregen we allemaal verlofom thuis afscheid te nemen.
Toen we dig dag om 23.00 uur binnenkwamen hoorden we van de wacht (Laan Holle,
het hoofdkwartier van het VK-KNIL) dat tin van de meisjes, Elly Tan, een auto-onge-
val had gehad en in het ziekenhuis lag. Later hoorden we van sergeant-majoor
Vasconselles, dat Elly een gebroken been en ten hersenschudding had. Ze kon dus niet
met ons mee naar Hollandia. Zo gingen dus zes meisjes en sergeant-maoor. Vasconselles
naar Hollandia. We vlogen in een transportvliegtuig van Batavia naar Sograbaja.
Daar stapten we over in een bommenwerper om naar Ambon te vliegen.

I2  Dit feit wordt overigens door de Indie-veteranen, die teruggekeerd in Nederland, na de soeve-
reiniteitsoverdracht, weer naar Indonesie ziin gereisd bevestigd in gesprekken met Indonesiers,
die zij gekend hebben tijdens hun dienstplicht in het voormalig Nederlands-Indie en/of in
gesprekken die zii hebben gevoerd met vroegere leden van de TNI.

I3 Tot zover het persoonlijke verhaal van VK-KNIL-adjudant M. de Vries, secretaresse van generaal-
maioor Buurman van Vreeden. Zoals reeds vermeld trad zij in I948 in het huwelijk met
ML-KNIL luitenant K. Merkelbach. vlieger en adjudant van generaal Spoon Hii was het die na
de luchtlanding tiidens de Tweede Politionele Actie haar foto vond op het Hoofdkantoor van de
TNI in Djokjakarta.
Als VK-KNIL officier (haar vader was eveneens KNIL-officier) heeft zii zich strikt aan de militai-
re regels gehouden door in feite over haar eigenliike werkzaamheden tiidens die besprekingen
voor de 'Renville' wapenstilstandovereenkomst niets te memoreren.

14 Volgens Kippers (I985) kregen zii hun opleiding op Tjandi Baroe in Semarang. Het waren voor-
namelijk Indische (=Indo-Europese) meisies. Meer wordt niet vermeld. De indruk wordt
gewekt, alsof deze belangriike groep parachutevouwsters enigszins ondergeschoffeld is in de
geschiedenis van het VK-KNIL, en dat is ook zo. De redenen hiervoor zijn niet duidelijk te tra-
ceren. Met bovengenoemd interview ziin deze meisjes terecht weer in beeld gebracht. Van hun
werk hingen de levens van de para's af.
Uit de inhoud van het interview komt een aantal aspecten naar voren. In de eerste plaats hun
betrokkenheid bii het werk wat zil deden en hun bescheidenheid. Zij wisten absoluut niet hoe
belangrijk zii waren en ik vraag mil af of het Korps hen voldoende heeft erkend. Daarnaast
spreekt inderdaad uit het interview enige teleurstelling over het gebrek aan aandacht.
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Dat was een gedoe, want de ruimte waarin we zaten, bleek te klein voor zeven perso-
nen. De kleinsten en lichtsten moesten voor in de neus zitten, waar anders het geschut
zat. Puck Manuputty en ik waren de pineut. In het begin was het doodeng maar als het

vliegtuig stabiel vloog, kon je best van het prachtige uitzicht genieten. Het was helder mooi
weer dus konje duidelijk de eilanden en de doUD.nen en de koraalri n zien.

Op Ambon moesten we overnachten. We sliepen in een soort loods en werden bewaakt
door twee Hollandse militairen. Ze zeiden, dat we maar moesten roepen als er wat was

ofals we naar het toilet moesten. Die waarschuwing was wel nodig zoals later bleek. We
konden niet slapen, we waren klaarwakker, toen we geschugel hoorden en schimmen

zagen. Geroep en gegil van ons natuurlijk. Buiten hoorden we rennen en schreeuwen.

Toen kwam gen van dejongens de loods in en zei: 'Wees maar niet bang.  :let waren een
paar Ambonezen en die zullen inmiddels wel gepakt zijn.' We konden rustig slapen,
want de wacht zou nu voor de deur blijven staan.

De volgende dag waren we wat blij, dat we weg konden gaan al was het weer met die
bommenwerper. We vlogen toen naar Fak-Fak. Gelukkig hoefden we niet in Fak-Fak te
blijven. Maar ojee, de meisles ontdekten dat ze gaatjes in hun kakibroeken hadden. Dat
kwam door een soon zuur, dat in de cabine gemorst was. Gelukkig stond een Dakota
klaar om ons naar Hollandia te pliegen. Dat was ten stuk comfortabeler, al maakte dat
ding een herrie.  De meislies konden andere broeken aantrekken. Ik geloof dat  we  alle-
maal in slaap waren gevallen en dus niets van de reis gemerkt hadden. We waren ook
doodmoe van al dat ongemak.
Blij waren we toen we eindelijk op de airstrip van Hollandia landden. Daar stond gen

truck op ons te wachten met korporaal van de Velde en sergeant de Bruyn. Ze vertelden

ons, dat onze basis op MacArthur Hill was en Seventh Fleet heette. Zij woonden daar
ook en ook jongens van de verbindingsdienst. Ons onderkomen bestond uit 3 langwerpi-

ge houten barakken met geweljde daken (go(Iplaten) en op palen gebouwd. Ze waren
met elkaar verbonden door overdekte overlopen. Buiten, tussen twee barakken was een

wasplaats. Daar konden we onze kleren wassen. Bedienden waren hier niet dus alles
moesten we zelfdoen, alleen het koken niet. drie keerper dag werden ons maaltijden in

grote ketels gebracht. De wacht, huishoudelijke dienst, vlag hijsen en strijken en
kantinediensten deden we bij toerbeurten. De eerste barak bevatte het eet- en zitgedeel-
te dat tevens als leslokaal en 's avonds als kantine diende. In de derde barak waren de

slaapplaatsen en een kamertje poor sergeant-majoor Vasconselles. 's Morgens na vlag-
hijsen, inspectie en ontbijt kregen we les in de krijgstucht van luitenant Ten Cate
Brouwer. Hij was daar commandant en woonde op gen andere heuvel verderop. Daarna
gafsergeant-majoor Vasconselle ons exercitie. lot etenstijd hadden we even tijd voor ons-

zef Meestal benutten we die om onze kleren te wassen. Na het eten was het een uur

verplicht rusten, daarna les in parachutevouwen van sergeant Wildschut en sergeant de
Bruyn. Dan weer exercitie ofsport. Zo zag ongeveer onze dag truit. Om 19. 00 uur ging
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de kantine open. Dejongens kwamen dan bij ons wat drinken. kaarten, dammen, klet-
sen. Hit was altijd gezellig.

Het kamp van de parachutisten lag ver beneden aan de kust. Soms kwamen een paar
jongens met een truck bil ons op bezoek. Ook werden we uitgenodigd als ze een .feestje
hadden. Ongevier twee maanden na onze aankomst in Hollandia kwam de tweede
grogp met sergeant James. Sergeant-majoor Vasconcelles zou dan teruggaan naar
Batavia. Dat vonden we wel jammer, maarja, we konden geen twee bazen hebben. Ook
Elly Tan was meegekomen. Ze werd natuurlijk uitbundig door ons ontvangen. Nu was
onze groep compleet. Maar bij de tweede groep werd een mei€ie ernstig ziek en ging

samen met Vasconcelles terug. Zo bleven we met zijn twaalven bij sergeant James15.
De eerste weken was het echt wennen aan elkaar maar dat kwam gauw weer goed. Een
van de meisjes had in Hollandia een ne« wonen en daar gingen we heen als we een dag
verlofkregen. Door hem leerden we ook de andere bewoners kennen. Iedereen was vrien-

delijk en gastvrij. De parajongens namen ons ook wel ans mee op een boottochtje op het
Santanimeer. We voeren dan langs de dorpjes.
We hadden overal veel bekijks, want vrouwelijke soldaten kenden ze niet. We hadden

ook veel hulp van de verbindingsjongens. Ze waren graag onze gids als we de bush in
wilden. Je moist zo uitkijken voor slangen. Het mooiste vond ik de voggls in de bloemen.

Een van de meisies had eens een slang in haar bed. Ze zag wat beweging onder de
deken, sloeg die terug en zag het serpent. We renden al gillend de barak uit. Nou dejon-
gens kwamen gelijk en vingen de slang. We stapten van die dag af nooit meer zomaar
ons bed in.  Het was jijn te witen dat we beschermd werden. Als een  van de jongens
wacht liep 's nachts dan stopte hij alt(id bij onze slaapbarak om ons welterusten te wen-
sen en wij wensten hem een goede wacht toe. Die kleine geste hebben wij altijd
gewaardeerd. Hit gafje ten veilig gevoel. Hit was voor ons een heerlijke tijd geweest.  De
mooiste periode van onze diensttijd.

Helaas moesten we eind 1946 terug naar Batavia omdat de parachutisten ook terug
naar Java gingen. Januari 1947 waren we weer op het hoofikwartier in Batavia. Dat
was ontzettend winnen na het vrije leventje in Hollandia. Etn van de meisjes, Jane von
Ranzow, stapte uit de groep en ging over naar de administratie.
Met z'n elven werden we overgeplaatst naar Bandung. Daar was luitenant Sonneveld onze
commandant en we werkten op het pliggveld Andir. Nu begon het echte werk. Achteraf

IL  De parachutevouwsters waren sergeant. Maj. Jopie Luykens, sergeant. Juul Manteri, sergeant.
Puck Manuputty, sergeant, Toetie Wawaruntu (later sergeant-majoor). sergeant Elly Tan, serge-
ant Rita Paiow, sergeant Jet Martens, (sergeant Bert v. d. Rest. instructeur). sergeant Vicky Lans,
sergeant Milly Noordhoorn, sergeant Dini v. d. Brontek. (En de in Batavia naar de administratie
overgeplaatste Jane von Ranzow·.)



176 HET VROUWENKORPS-KNIL

gezien was het eigenlijk niet nodig geweest dat we naar Hollandia gingen want daar had-
den we maar heel summier les gekregen Sergeant Wildschut was ook niet echt een instruc-
teur, hij was een hospik. Nu hadden we echte instructeurs, de sergeanten van de Kraat,
Schoonderwald en Janssen. Nu leerden we de fjne kneepjes van hit verstellen, controleren
en vouwen van de chutes. Het werk was niet moeilijk te leren. Je moest alleen goedje aan-
dacht bijje werk houden want tenslotte hingen er mensenlevens van«f. De instructeurs let-
ten er ook op dat je niet te vlug gen chute vouwde, dan trokken ze het weer open en konje
overnieuw beginnen.

Later bes lien we hoe belangrijk de strengheid wel was. Wij moesten wel eens velddienst

doen, dan moesten we de chutes ophalen in het veld. Dat was niet zo'n leuk werk maar
meestal hielpen dejongens ons wel. Op gen dag zagen we een chute niet opengaan en de
jongen overleefile het niet. Vreselifk was dat. We werden ook gelilk van het veld afgehaald
en weir naar Andirgereden. Daar moesten we weergaan vouwen. wat natuurt(ik niet ging
We hadden ook nooit te horen gekregen wie die chute gevouwen had. Men zei, dat het niet
onze schuld was maar de werkel(ike reden vertelden ze ons ook niet. We hebben het nooit
kunnen vergeten, we hadden er nachtmerries van en we konden bij niemand terecht.

Gelukkig, dat wij zo'n goede band met elkaar hadden. We probeerden er voor elkaark z(in,
elkaar te helpen. Helimaal er overheen komen deden we niet, angst en twifd bleven. Als
we een chute klaar hadden dan kwam de tw(ifel: 'heb ik aan alles gedacht, was die bescha-

diging wel echt niet zo erg ofheb ik die knoop goed gelegd?'

Tom ons contract ten einde liep en ons gevraagdwerd ofwe nogmenjaar wilden bijtekenen

weigerden de meesten. We vertelden ook de reden. Toen werd ons voorgesteld om tenminste
nog een halfjaar bij te tekenen, daarna konden we zien hoe het ging. Maar het zeifi,ertrou-
wen was weg en  op din  na  (dat was Toetie Wawaruntu) stapten  wij in januari  1949  uit
het VK-KNIL. Toetie Wawaruntu tekende nog voor gen jaar bij en kreeg de rang van serge-

ant-majoor. Ook Jopie Luykins was sergeant-majoor maar zu was altijd al de hoogste in

rang omdat zij de oudste was.

Op de herdenkingsdag/reunie in Arnhem (reunie in Nedertand van de Para's, 1999) Zei
een ex-VK-stir tegen mij. 'Wat vreemd dat we nooit vanjullie gehoord hebben. Het is voor
het eerst dat we vandaag van jullie horen.  ' Ja,  dat was niet zo leuk  om te horen,  maar

.

gelukkig dat de parachutisten ons nog kenden en ons werk gewaardeerd hebben.



DE LEEFWERELD VAN DE LEDEN VAN HET VROUWENKORPS 177

DE PENANGGROEP

In oktober I945 werd een groep van I80 VK-sters met bestemming Java gedebar-
keerd op Malakka wegens de politiek onrustige situatie in Indie. Deze groep VK-
sters wordt de Penanggroep genoemd. Eun van hen was Annie Dijkstra, medisch
analiste:
"Ik heb mij na de oorlog via een advertentie aangemeld in Den Haag voor het VK-
KNIL. Ik wilde eruit na beroerdejaren gehad k hebben in Nederland. Ik kreeg een tele-

gram, dat ik op 25 augustus 1945 naar Indonesit zou vertrekken. Inmiddels was de
Bersiapperiode in Indonesie aangebroken. Ik kreeg gen tweede telegram, dat het vertrek
was uitgesteld tot 11 oktober 1945· Tenslotte ben ik 20 oktober 1945 via gen nogal gecom-
plicegrde route via Calais, Dover tenslotte per trein naar een transitkamp in Worchester

gebracht met een groep van 180 meisjes, (waaronder Rode Kruis- en NICA- personeel),
de meesten met gen Indische achtergrond.
Ik was ingedald in Sectie D met 24 meisjes, medische analistes, verpleegsters en admi-
nistratiefpersoned. Wij moesten ons redden met noodrantsoenen en kaarslicht. Defoe-
Her had geen militaire dameskleding en dus kreeg ik een battledress met een gereparcerd
kogelgat crin.
Op 26 oktober werden we per trein naar Southampton gebracht, waar de 'Nieuw
Amsterdam' lag voor onze reis naar Indonesie. Het schip had 10 verdiepingen en er
waren 4700 man aan boord. Voor zover ik mij nog kan herinneren 1-11 RI batations
(vrijwilligers),  1-8   RI,  Jagers,   LSK,   Marine,  waaronder  Marva.   De  laatsten  zijn  in
Colombo van boord gegaan. Dat was een marinebasis.
Behalve militairen waren er ook burgers aan boord, bijna allemaal uit de tabakscultu-
res, die in Indonesit de bedrijven en plantages gingen opstarten. Zij waren georgani-
seerd in NICA-verband.
Ik lag met 11 meiges in gen 26:persoons gersteklas hut met een wastajel. Uit de kraan
kwam zout water. Aan boord kregen we exercitielessen in krijgstucht en Maleis. Er was
ochtendgymnastiek en er werden dansavonden georganiseerd voor de militairen, waar-
aan w(f verplicht moesten deelnemen. Er was een zwembad aan boord, alleen toeganke-

Wk poor ollicieren in de 180 vrouwelijke passagiers. In Suez zi.in wij van boord gegaan

om zomerkleren te kopen. Wij waren nog nict echt herkenbaar als VK-KNIL. Iedere sec-
tie moest ze(fzijn kleren wassen en strijken in een 'ladiesroom'. Wij hielpen de mi litai-
ren met hun kleding te vermaken. De verhouding tussen de militairen en burgers aan
boord was niet at te best.

Op 18 november 1945 kwamen wij in Penang aan, waar ons werd meegedeeld waarom
wij daar moesten blijven. De militairen gingen door naar Kuala Lumpur. Wij werden

met landingsboten van boord gehaald en ondergebracht in het 'Central Hospital' in
Georgetown. M(in sectie D werd in de 'Navy-wing' geparkeerd. Wij sliepen op houten
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bedden op de open galerijen. Wij moesten zelfdoorlopend wachtlopen. Later werden wij
ondersteund door de MP.
Wij hadden geen geld. Wij ruilden met sigaretten, die wij op rantsoen kregen. Op 22
november 1945 ging een aantal verpleegsters uit onze groep naar Kuala Lumpur. Onze

t 'd
werd gevuld met exercitie. excursies. zwemmen, lessen in tropenhygiene en Maleis.

Ik heb met een aantal collega's nog op het laboratorium van het hospitaal gewerkt, wat
een aardige en nuttige tijdspassering was. Door de We(fare was er een clubgebouw inge-
richt op 'Westernroad' naast het huis van de gouverneur, waar altijd wel iets te doen

was. Op het eiland waren peel Engelse militairen. Later kwamen uit Australit ook
Nederlandse bataljons naar Penang. Inmiddels werd op 8 december een toelage van 66
dollar uitbetaald als voorschot op ons salaris. Wij renden naar een kleermaker om bur-
gerkleren en uniformen te laten maken.
Inmiddels hadden wij op 4 december bezoek gekregen van de toenmalige commandan-
te van het VK-KNIL, kapitein Meerburg. die ons moed insprak en meedeelde, dat wij
spoedig in Indonesit werden verwacht. Met kerstmis heb ik nog thee en cake met kaars-

jes uitgedeeld langs de bedden van de zieke militairen.
Op 27 december 1945 'strandde' de yohan van Oldenbarneveldt' met ongeveer 2.000
militairen aan boord eveneens in Penang, en ook 36 Rode Kruis meisjes uit Colombo.
Op 3 I  december 1945  heb  ik nog in een revue meegespeeld  voor alle militairen  en  Friese

volksliedjes gezongen.
OP 3 januari 1946 wer(i uiteindelijk een team van VK-sters gevormd, dat met de batal-
jons naar Java zou gaan. Op 27 januari 1946 zat ik op het strand, toen ik werd opge-
roepen voor embarkatie. Met Un kofer bagage ben ik aan boord gegaan van de
'Bloemfontein' Coorspronkelijk van de KNSM)  met 2.200 man.  Op 29 januari 1946
zijn wij uitgevaren. De capaciteit van de koks was voor 300 man, de rest moest zelf
koken. Ditmaal had ik een driepersoonshut met vier collega's.
Op 2 februari 1946 zijn wij in Batavia aangekomen, alwaar wij met onze medische

groep VK-KNIL rechtstreeks met trucks naar het voormalige Volksraadgebouw (in
gebruik door de RAP WI) werden gebracht. Ik werd met 80 VK-sters ingekwartierd op
de 'Grote Zaal' (vergaderzaal) waar 80 bedden naast elkaar stonden. In dit gebouw

waren evacutfs uit de kampen van Malang ingekwartierd. Er was geen licht en geen stro-
mend  water. Eten deden  we  op  bed uit tinnen bakjes ('messtins')  die  we  zelf moesten
ajivassen.
Mijn verbliifdaar heeji een maand geduurd. Men wist geen raad met ons. Er was grote
verwarring over de contracten die wij getekend hadden. De Medische Dienst zou onder
de RAPWI vallen. Kapitein Meerburg werd van het kastje naar de muur gestuurd en er
klopte niets van de papierwinkel. Ook mijn rang was niet in orde. Rode kruisverpleeg-
sters hadden 0.#iciersrangen. terwijl de verpleegsters van het VK-KNIL onder€#iciers-
rangen werden toggekend. Salaristoezeggingen klopten niet. Ook moesten wij onze over-
gebleven dollars ommilen tegen NICA-geld (speciaal geld). Op 12 februari 1946 heb ik
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een bezwaarschriji ingediend bij dr Bonne, hetgeen weinig hee# uitgehaald. Het was
niet allemaal rozengeur m maneschijn. Later werd het allemaal wat meer geregeld"

Famke Bottema-Ulfers, eveneens uit de Penang-groep, voorgedragen door
mevrouw Razoux Schultz, een jeugdvriendin van haar moeder, vertelt:
"Ik ben 8 augustus 1925 geboren op de onderneming "Goenoing Ringgit" bij
Loemadjang, Oost-Java. In 1939 gingen we naar Holland 'voor de opvoeding van de
kinderen', zoals dat heette.  Met m(In moeder, oudere broer en jonger zusle woonden we
in Arnhem; onze vader moest terug naar Java  om zijn plantages  te beheren.

Augustus/september 1945 zag mlin moeder de advertentie voor het VK. Ik solliciteerde,
ik was eigenlijk  te jong,    maar ik werd aangenomen. Hoera, naar Indie. Indit bevrij-
den, zo voelde dat toen. We gingen vanuit Den Haag - in trucks geladen - naar Calais
en met een L. T naar Engeland en vandaar naar Malvern Wells in Engeland. Daar kre-
gen we militaire training in dikke winterunijormen verpakt.... We waren met eenjlin-
ke groep i 180 VK-sters, bijna allen werkzaam in de medische sector en in de We(fare.
Dat was toentertijd voor Hollanders nog een onbekend begrip.
We vertrokken met de Nieuw-Amsterdam in oktober 1945· Hclaas mochten we Indit
niet in en werden op Malakka afgezet. Mijn groep kreeg onderdak voor een kort verblilf
boven de Honkong-Sjanghaibank in Butterworth en daarna in het Maternityhospital
in Penang. W(j hadden daar een gouden tild. Weg uit het donkere, sombere Holland,
wat zwaar geleden had onder de Duitse bezetting.  We roken weer de zalige geuren van
de tropische «flora en genoten van het lekkere Chinges/Maleise eten, althans voor de
vrouwen met een Indische achtergrond. Maar we popelden toch om naar Indit te gaan.
Dat gebeurdi eind januari. We arriveerden in Batavia en werden primitief onderge-
bracht in ten oud kantoorgebouw. Onze commandante, de kapiteit Meerburg, bezocht
ons met haar 'second in command' Billy Smit en probeerde zo gauw mogelijk orde op
zaken te stellen en ook wij kregen onderdak in het Ursulinenklooster. Daar werd de
bureaucratische chaos uitgezocht die er om onze uitzending heerste. Uiteindelijk werd
t(idelijk vastgesteld dat ik (en de andere Wel«fares) rangloos waren met gen €#icierssta-
tus en een sergeantensalaris. Ik werkte eerste in gen kantine "Polonia" even buiten
Batavia. Daar waren een zwembad en tennisbanen, etc., en een bar waarin een Pool
stond. Hij beschikte over een hele voorraad port en die gebruikten we voor de meest uitien-
lopende receptin voor niet alt(id de meest versoberende drankjes.
En toen... kreeg ik bericht dat m(in vader uit het gevangenkamp terug was gekomen en in
Batavia op transport naar Holland wachtte samen  met zijn jongste zuster. Ik zocht  hem
op in de goedang van een huis die hem als woonruimte was toebedeeld. Hj liep in een oude

badias en excuseerde zich omdat h(i niet gekleed was: h(i had net z(in enige witte broek en
shirt gewassen....... En dat was de "lbean Besar" (de grote heer) van vroeger. Dank zijmijn
relaties, aan boord opgedaan, kon ik hem en mijn tank heel vlug een plaats bezorgen op
ten schip retour Holland. De 3 C'S waren altijd in gebruik; "connecties. charme. etc. etc. "



180 HET VROUMENKORPS-KNIL

Toen werd ik overgeplaatst naar Soerabaja en in het Marinehospitaal tewerkgesteld.

Helaas werd ik zelf ziek. pleuritis, en moest uitzieken. Togn weer terug naar Batavia

en ik kreeg een baan als wetjare in de kantine maar al heel gauw werd in benoemd als
commandante van het VK in Semarang. Daar woonden wij in een schitterend oud huis
met heel veel kamers en marmeren galerijen en een mooi uitzicht op Tjandi (zo heette
die wijk). Ik had een weapen-carrier tot mijn beschikking na eniggehaggel met de plaat-
selijke tranportq#icier. De meisjes waren bgna allemaal plaatselijk aangeworven in van
Ambonnese Of andere Indische komaf  Em paar Hollandse vrouwen - werkzaam als
medich laborante - zaten ook in mtin groep. De anderen - circa 25 - waren veelal werk-
zaam als parachutevouwsters. Ik had geen problemen met ze tot op een dag ze mij
meldden dat er een boze geest in de badkamer zat. Gelukkig schoten de verhalen uit
mijnjeugd mijte binnen en na een gedegen gesprek over de pro's en contra's besloten we

een selamatan te geven. (Een slamatan is eenjeesteten met godsdienstige/animistische
aspecten  om  de  goden  en  de  geesten  tevreden  te  stellen).   Dat  was  gen  groot  succes.  Er
deden zich ook nog wat kleine problemen poor toen mijn toekomstige echtgenoot regel-

matig op visite kwam. Toen was er weer gen geest - nu in een boom op het ed-- in ze
vertelden mij dat de 'pontianak" op hem logrde. Een geest met aan tin kant gen mooi,
verleidelijk gezicht en aan de andere kant een afzichtelijke oude heks. Jaloezie was hier-
van de oorzaak. Een ernstige verklaring van mij en van mijn man dat wij als
Hollanders niet bang waren voor de pontianak en dat onbevreesdheid het beste wapen
was tegen deze geest bleek wel te helpen hoewel ze er afen toe op terugkwamen.

Mijn werk bestond uit het besturen van het huis. toezicht op de meisies en liaison-

bezoeken ajleggen bij de diverse legeronderdelen en ik ging ook nog wel naar het mili-
taire ziekenhuis op patientenbezoek.
Ik heb daar een goede tijd gehad. Wij zijn in september getrouwd en in november ben

ik naar Holland teruggegaan. Ik had twee betekenisvolle jaren achter de rug en helaas,
Indit waren we voorgoed kwijt. Voor ons beiden een grote teleurstelling. Maar de toe-
standen in de wereld veranderen voortdurend en niet alleen meevaren maar ook mee-
doen is hit beste alternati«
Hit levin in het VK is voor mij een unieke en blijvende grvaring geweest. Ik heb erva-
ren hoe het is om met zoveel vrouwen in een collegiale sfeer te verkeren. Loyaliteit,
innerlijke discipline als vanzeljsprekend. Nomaals: Uniek. "

Een ander beeld van de situatie in Penang blijkt uit een interview in 'Stabelan' (nr. I
d.d. 3I augustus I987) met een VK-ster uit de Penanggroep, mevrouw Pauline
Doorman-Zonneveld:
"Verbeeldt u, op een dag werden drie van ons vanuit Penang naar een verlaten huis in
de rimboe gestuurd. Een heel eind van het kamp vandaan. We moesten dat huis schoon-

maken en het zou een kantine worden voor onzejongens. Als men ons nu maar alleen
had gestuurd, maar men gafons een engerd van een Brits-Indische wacht en tien grieze-
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lige Jappen mee.  De Indier was gewapend, maar zijn geweer was niet geladen, maar dat
wisten we toen nog niet.  De Jappen hadden niets bij zich, gelukkig. Wij zaten gewoon te

bibberen van angst en  narigheid.  Stel je voor dat de Indier zijn geweer aan de jappen
zou moeten «Btaan..... We liepen als gekken rond en werden hoe langer hoe banger
Schoonmaakmateriaal hadden we niet eens meegenomen en we wisten met onze hou-
ding geen raad. We hebben toen de Jappen hun kousen laten uittrekken en daarmee de
ramen in deuren laten ajboenen; van bladeren lieten we bezems maken en zo konden wij
hen aan de gang houden. Ik moest een plattegrond maken van het huis en die maakte ik
wel tien keer om de tijd door te komen. De Jappen waren erg gewillig en tam.  Op de mid-
dagboterham hadden we sardienties en toen kwam ik op het idee wapens te maken uit de
deksels van de blikies. We bogen die een beetie en toen hadden we iets om ons te verdedi-
gen, mochten we lastig gevallen worden. 's Middags stuurden we ten langskomende kat-

"jong naar het kamp met een boodschap om ons te komen halen.

Pauline Zonneveld (Puck voor haar collega's) wilde beslist in Indie blijven. Haar
broer, zuster en zwager waren in Indie geinterneerd en zij had zich voorgenomen te
blijven tot haar familie bevrijd was. Toen in april I946 het VK-KNIL opgeheven zou
worden is zij samen met een vriendin, die naar haar man wou, met een vliegtuig
naar Ambon gelift.
"In Balikpapan werden we vastgehouden omdat we geen papieren hadden. Toen zonden
ze me naar Makassar en vandaar naar Morotai. daar was een bende werk met die gern-
terneerden, die doorgestuurd moesten worden. Ik was maar gen hulpje, maar leerde daar
hoe zo'n kamp in elkaar zat. Teruggeroepen naar Makassar werd ik leidster van ten
doortrekkerskamp (kamp Losari). Ik was negentienjaar, toen ik me aansloot bij het VK-
KNIL en net klaar voor onderwijzeres. In Morotai was het erg saai. Ontspanning was er
niet behalve een radio en als er een vliegtuig kwam holden we naar het veld om te kijken
wat eruit kwam. "

Uit deze interviews komen nieuwe aspecten rondom het VK-KNIL naar voren.
Tevens geven interviews een beeld van de Bersiapperiode. Wat betreft het VK-KNIL
blijkt dat de organisatie niet geheel onder controle is. Zoals uit gegevens elders naar
voren komt, werd op het improvisatietalent van de VK-sters van het eerste uur en
daarna tot 1947 een belangrijk appal gedaan.
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REI<RUTERING UIT NEDERLAND NA 1946

Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld werd er naar aanleiding van de zeer uit-
eenlopende berichten over uitgezonden personeel naar Nederlands-Indie overleg
gepleegd tussen vertegenwoordigers van de uitzendende instanties en de secretares-
se van de 'Commissie van advies voor arbeid van vrouwen en meisjes', mevrouw ten
Broecke-Hoekstra. Het resultaat van dit overleg was dat de Minister van Oorlog, in
samenwerking met zijn collega's van Marine en Overzeese Gebiedsdelen op 30

december I946 het 'Centraal Selectie Orgaan Vrouwelijke Vrijwilligers Indie' instel-
de.I 6 Jaspers vertegenwoordigde het VK-KNIL in het
CSO. Zij heeft alle VK-sters geselecteerd die tussen I januari I947 en I december
I949 in Nederland zijn gerekruteerd. Ik behoorde daar ook toe, en dit is mijn ver-
haal:
"Ik was achttien jaar toen de Tweede Wereldoorlog op 5 mei 1945 eindigde. In
Amsterdam en overal elden begon het levin weer op gang te komen.  Men vierdejeest.
Ik had in de oorlog mijn eindexamen HBS gehaald en vond een werkkring als secreta-

resse bij gen handelsonderneming, die zijn zaken opnieuw opstartte. Mijn priend, die

op de School voor reserve-oficieren der Injanterie (S.R. O. I.) te Breda de o#iciersoplei-
ding volgde werd in november 1947 als reserveplichtige naar Indit gezonden.

Kort na zijn vertrek gaf mijn vader mij een advertentie uit de Nieuwe Rotterdamse
Courant waarin prijwilligsten werden gevraagd voor het VK-KNIL in Indie. De sollici-
tatie moest schri.fielijk gericht worden aan de rekruterings€#icier voor het VK-KNIL,
luitenant J.M.A. Jaspen, in Den Haag, later kapitein jaspers, korpscommandante in
Batavia. Op 19 december 1947 kreeg ik na een mondeling onderhoud met luitenant
Jaspers Cop haar kantoor aan de Prins Mauritslaan 23 te Den Haag) een uitnodiging
voor het ondergaan van een medische tropenkeuring en een securitytest.
Op 29 december 1947 ontving ik een brief van het Ministerie van Overzeese
Gebiedsdelen, Commissariaat voor Indische zaken, nr. 3331: "Ik heb de eer U hierbij

mede te delen, dat U in aanmerking bent gebracht voor opname in het VK van het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en dat  U bij het transport dat  17 februari  1948

per 'Willem Ruys' naar Nederlandsch-Indit zal vertrekken bent ingedgeld. Ik verzoek U
mijper omgaande schri telijk te willen bevestigen, dat U hiermede akkoord gaat. Tevens

verzoek ik U mil voor zoover U dit nog niet gedaan heefi Uw ontslagbewijs te willen
doen toekomen alsmede een bewijs van goed gedrag, hetgeen U kunt aanvragen op het

I6 De latere commandante van het VK-KNIL, mevrouw Smit-van Driel was van oordeel, dat het
CSO niet zo nodig was voor het VK-KNIL. "Wij vonden, als je erbii wou, dan kon ie erin, maar
ia Wii hadden natuurliik geen idee van Hollandse toestanden en - laten we wel ziin - zii had-
den geen idee van Indische toestanden. Er ziin natuurlilk dingen gebeurd: meisies die met een
kind bleven zitten, mannen die scheidden en met andere meisjes trouwden, en er waren
natuurliik een paar meisies dol op elkaar, maar heel weinig. Het CSO leek ons allemaal vrese-
lijk overdreven en onnodig, hoor. maar of dat terecht was. dat weet ik niet" (Kippers, 1985: 103)
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bevolkingsregister van de plaats Uwer inwoning en twee gelijke pasfotows in burger.
Nadere instructies zullen  U nog worden verstrekt. De rekruterings€#icier J Jaspers. "
Op 14 januari  1948 kreeg ik bericht van Militaire Zaken, dat ik mij gereed diende te

houden voor vertrek naar Indit. Mijn 'ruimbagage' (niet voor de reis) tot een maxi-

mum van i m.3 moest uiterlijk 9 jebruari bij de jirma  Ruys 02 Co,  Veerhaven 70 te
Rotterdam ajgeleverd worden. De reisorder vermeldt verder: "In verband met de devie-
zenbepalingen is het niet toegestaan, dat Nederlands Of buitenlands geld op de reis
wordt medegenomen. Voor het betalen van extra verteringen aan boord bestaat gelegen-
heid bil de jirma  Ruys 4  Co een couponboekje aan te schafen. Indien U zulks wenst

kan U dezerzijds een machtiging voor de aankoop van een Engels pond worden ver-

schaji.
Op 21 januari 1948 moest ik nog gens naar het Ministerie, Plein i te Den Haag voorde
eerste tropeninjectie en het in ontvangst nemen van mijn militair identiteitsbewijs en
unijormen etc. Terze(filer tild tekende ik mijn verbintenis bij het VK-KNIL op het kan-
toor van luitenant Jaspers.
Op  17.februari  1948 scheepte  ik  in aan boord  van  de  'Willem  Ruys',  gelegen  aan  de
Lloyd-kade in Rotterdam tegenover het nu in hotel New York getransjormierde
Lloydsgebouw. Op de kade stonden jamilie en vrienden om uit te zwaaien. Ik herinner
mij nog de eerste stappen aan boord van het vrjwel nieuwe schip (tweede reis). Hit lich-
te deinen en de vage olielucht uit de machinekamers. Een gevoel van 'wat ben ik begon-
nen' ging door mij heen. Dit verdween echter snel door de opwinding van het ajtcheid
en het kennismaken met toekomstige collega's aan boord.  Het was een prachtig gebouwd

schip. De groep VK-sters aan boord kregg toegang tot zowel de eerste als de tweede en
derde klasse, hetgeen betekende dat wij op alle dekken onze voetstappen konden zetten

en vertier konden zoeken. Aangezien vele repatrianten meevoeren, sliep het VK-KNIL
wel  in  het  ruim van het schip. Voor meisjes ouder dan 28 jaar,  van  wie zich  een  acht-
tal in onze groep bevond, waren twee hutten beschikbaar.
De reis duurde ruim drie weken die als in gen roes voorbij gingen. De logistiek aan
boord was uitstekend. Het slapen in het ruim was even wennen. Er waren dansavon-

den, er werden spelleties gedaan op het sportdek (met zwembad). En de eindeloze zee
rondom maakte de reis tot een plezierig gebeuren, hetgeen em eerste ervaring van zee-
ziekte door een storm in de golfvan Biskaje niet kon verhinderen.

In Port Said mochten wij van boord en daar gaven wij ons Engelse pond uit. De aan-
komst bij het Suezkanaal, waar de bemanning plotseling in prachtig wit gesteven uni-
jormen aan dek verscheen, was gen belevenis op zichze(f Als meisje van zijaar, gebo-
ren in Amsterdam, nog nooit in het buitenland geweest behalve eenmaal perjiets naar
Belgit, ging een wereld open na vilfoorlog€iaren in Nederland.
Over hetggen ons in Indit te wachten stond maakten wij ons geen zorgen. Toen de eer-
ste schaduwen van Sabang, de poort van Indie, in zicht kwamen naderde de droomreis

zign einde en werd de realiteit, waarpoor we gegaan waren, een feit.  In de haven van
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Batavia, Tandjong Priok werden we persoonlijk afgehaald door de detachementcom-
mandante kapitein van Tongeren en met legertrucks naar Noordwijk in Batavia gere-

den naar het klooster van de zusters Ursulinen. In een gymnastiekzaal stonden leger-
.veldbedden met klamboes voor ons klaar. Het militaire levin nam gen aanvang.

(Sophia (Kruyswilk-) van Thiel)

Mevrouw Iet Schrek-Reijling reisde met de derde groep VK-sters per motorschip
'Oranjefontein' ('een heerliike Hollandse boot') naar Indie via Australie naar
Batavia, Tandjong Priok. Australie werd echter nooit aangedaan, omdat zij nabij
Colombo opdracht kregen regelrecht naar Priok te varen..
"I·:let allereerste begin was in het najaar 1944, toen de Duitse bezetter nog in ons land
was. Toen werden mijn zus Greet en ik uitgenodigd voor de heel in het geheim gehou-
den clandestiene Indische cursus in de huishoudschool Laan van Meerdervoort in Den
Haag. Dit was ter voorbereiding om na de capitulatie van de Duitsers uitgezonden te
worden naar Nederlands-Indie, naar alle plaatsen waar hulp nodig was. Niemand wist
hoe de situatie in Indie was. En zo kregen een heel stel meisies (jonge vrouwen) een veel-
zijdige, interessante leuke opleiding in ten steenkoude huishoudschool (wintertijd 1944.
geen verwarming meer), terwijl wij onze lessen en aantekeningen maakten met wollen
handschoenen aan. Wij waren de meisies met de 'Indische background'. De cursus bleek

later zeer waardevol te zilnf
Na de capitulatie werd iedereen politiek gescreend op het Binnenhofin Den Haag, waar
ik intussen al wirkk en waar een zekere mevrouw Razoux Schultz een stel meisjes,
waaronder ik, gereed maakte voor vertrek naar Engeland, om vandaar uit via via
naderhand naar Indit te vertrekken. En daar gingen we dan in trucks naar Oostende
per boot naar Dover en toin ten lange treinreis naar Londen, waar wij in de nacht arri-
veerdin.

De 210 mannen in onze groep gingen naar het Bataviahuis en onze eerste Londense

nacht was in een hele grote, ondergrondse schuilkelder (nog onder de
Undergroundtrein), waar de Londenaren tildens de oorlogsbombardementen overnacht-
ten. Ons groepje van 31 vrouwen was doodmog; we kregen van een stoere ATS-vrouw in
uni.form (de eerste die wij zagen in ons levin), een ticket voor een bed en breakfast de
volgende ochtend. Een weldaad, na die lange zoektocht - voor een bed voor ons - de
vorige avond.  Het  was net bankholiday. waardoor alle hotels Of vol, ofgesloten waren.
We reden die avond precies om 12 uur over de Theems waar de zo bekende klok 'the Big
Ben' net 12 slagen gaj.

Daarna zi.In wij overgebracht naar de Salvation Army op Eccleton Square. waar wij
een zeer hartelijk en LIEfilevol onderdak kregen. Ze baden iedere dag, dat deze 'Dutch
Party' niet in zeven sloten tegelijk zou lopen in Londen. We vierden er ook VJ-day,
Victory Japan, die capituleerde op 15 augustus 1945, onder andere met gen indrukwek-

kende dankdienst in de Westminster Abbey. Wat genoten wij uitbundig van al het goede
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en nieuwe, na die oorlogsjaren in Nederland.1
Daar bil die Salvation Army. zat ik in gen kamer met 3 andere meisjes. waaruit egn

blijvende, tot heden, vriendschap is ontstaan, enig.1.1.1

Na ruim vif weken Londen gingen wij per Nederlandse boot 'Oranjejontein' met
bestemming Indie, weer weg. Via Colombo en Australit naar Indit. Australit hebben
wij niet meer aangedaan en zo waren wij de eerste Nederlandse boot, die na de Japanse

Wd weer Batavia aandeed en liepen wil' op 10 0ktober 1945 al in Batavia rond, waar de

Bersiaptijd (revolutie) aan de gang was. Via Gang Scott, het Koningsplein belandden

wij meisjes uiteindelijk  in het Ursulinenklooster op  Noordwijk,  waar de  nonnetjes jijn
voor ons zorgden, voor ons kookten en wasten, zodat wig onze banen konden doen. In
Gang Scott werden wil bewaakt door gen std alleraardigste, gewapende studenten die
ook pas uit Nederland daar waren aangekomen. Gglukkig is ook toen alles goed gegaan.

De stemming in het klooster was goed en gen organisatie voor het VK-KNIL kwam lang-
zamerhand op gang.
Er kwamen ook hoe langer hoe meer meisjes uit Australit en Amerika bij in het klooster.
In dat klooster heb ik ze(f niet lang gewoond. omdat ik als secretaresse toegevoegd werd
aan de Brigade van de Rode Olifant, of wel de 'Gadja Merah', meest bestaande uit ex-

POW uit Birma, waar ze aan die beruchte spoorweg moesten werken. Maar in dat
Ursulinenklooster werd de VK-organisatie ingesteld, en leerden wif de theorie van rang-
en onderscheidingstekens. Wij hebben op straat leren exerceren en salueren. Och, och
wat een dolle pret.1 Die arme 'sergeantman'. die ons moest instrueren, was de wanhoop

nabij, omdat wij die exercitie uitvoerden als een soon dansles. Gelukkig werd hij a»-
lost, voordat hij giestilijk instortte.
Verder verliep alles goed en ordelijk, ook in het klooster en daarbuiten. Wij waren toch
naar Indie gekomen uit puur idealisme en omdat onze ouders offamilie daar hopelijk
ergens nog leefilen?  En velen van ons hadden  daar hun jeugd gehad en waren  op scho-

len gegaan.
Ook de marinemensen brachten in 1945-1946 in Batavia veel gezellig vertier. Er was
een 'boxclub' en ten o.#iciersclub en niet te vergeten de marineboten, waar bijvoorbeeld

ik  met ten marinevriend gen jijn Kerst.feest en  Oud en Nieuw heb gevierd  in die gast-
vrije gemeenschap aan boord. Ja. het was een goede, leuke, a.fivisselende en gezellige tijd,
maar ook met hard werken in de baan en met verantwoordelijkheid. Het was een vol en
actieflevin, dat zeer de moeite waard was en je voeldeje ook zo verantwoordelijk  voor
joi*w werk.

Bovenal denkt ex-VK-ster Schrek-Reijling met dankbaarheid en blijdschap terug
aan het moment dat zij na acht jaar haar ouders en jongste zusje weer terug
vond, die gevangen gezeten hadden in de Japanse kampen Tjimahi en Banjoe
Biroe.
"Op 3 maart landde ik met mijn brigade  Gadja Merah. zonder slag of stoot op  Bali,
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waar ik ook een helefijne en goede tijd heb gehad, ook met een mede-VK-ster Jo Jaspers.
Na een tijd van keihard werken, kwam later ook tild voor meer ontspanning en zwem-
men, ondermeer in zee. Wij waren enige malen te gast bij de schilder Le Meyeur, die

getrouwd was met een mooie Balineese vrouw Polok. Daar, in Den Passar ben ik geble-
ven tot aan mijn huwelijk met Karel Schrek, een KNIL-o.#icier, die ik al vanuit Holland
kende. Een zekere mevrouw Luymes he«t eens een heel duidelijk artikel in de krant

geschreven over de acht honderd jonge vrouwen, die gingen helpen in Indie en naar
Engels voorbeeld geunijormeerd werden. Ik denk dan ook altijd met goede en dankbare
gedachten terug aan mijn VK-tijd, die zoveel betekenis in mijn leven heffi gehad en
waardoor ik een stuk bijzondere levenservaring heb opgedaan en ook verantwoordeljk-
heid had. Daarom volg ik graag de reunies in omdat ik ook dankbaar ben voor dejijne
vriendschappen, gesloten in een bijzondere tild."

Uit dit interview komt duidelijk naar voren, dat er sprake is van een 'key-event'
in het leven van mevrouw Schrek-Reijling door haar diensttijd in het VK-KNIL.
Interessant zijn de eerste regels uit het interview, waaruit blijkt dat men in
Nederland tijdens de Duitse bezetting reeds bezig was met voorbereidingen voor
terugkeer naar Nederlands-Indie. Ook komen wij hier de naam van Mevrouw
Razoux-Schultz tegen, die o.a. een rol speelt later bij de oprichting van het CSO.
Tevens blijkt uit dit interview, dat de derde groep VK-sters niet meer via Australie
naar Indie ging maar rechtstreeks.

Ex-VK-ster, mevrouw Eveline Verbrugh-Muuse, die we later weer terugvinden in
het detachement Padang (Midden-Sumatra) geeft als moverende reden om dienst
te nemen aan, dat zij weer terug wilde naar het land waar ze was geboren: Indie.
In augustus 1947 schreefik op de advertentie van het VK-KNIL. Na een onderhoud in

Den Haag volgde een medische keuring en een test. 17 Ik werd aangenomen en kon 2
december 1947 met de eerste reis van de 'Willem Ruys' uit Rotterdam vertrekken. We
ontvingen zowel een winter- als tropenuni,form. Aan boord waren ook vile Marva's. Zij
wisselden bij de evenaar hun donkere unformen voor de witte. Tijdens de reis werd
Maleis geleerd en de ochtenden benut met gymnastiek. In Singapore mochten we in
burgerkleding van boord om de oude stad te bekijken. Er was van alles te koop. Met veil

vlagvertoon, getoeter van schepen kwam de mooig 'Willem Ruys' Tandjong Priok
binnenvaren op 24 december 1947· Het Wilhelmus werd gespeeld. De VK-sters (50) en
Marva's stonden in het gelid op het dek. Geweldig.

Een heerlijk gevoel was het in Indit terug te zijn. In legertrucks werden we naar het
vliegveld gereden om van daar met militaire Dakota's naar Bandoeng te vliegen. In
Bandoeng reden we met een 'weapon-carrier' (legertruck) bestuurd door een VK-ster

I7  Hier is sprake van een test, waaronder verstaan moet worden een verklaring van goed gedrag
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naar onze mess, een groot huis met een.Binke tuin tromheen, in de Niasstraat. Eerste

kerstavond hadden we een gezellig kerstdiner. De mannelijke sergeant-majoor van dir
Heyden kwam 's morgens om 7 uur inspecteren in nam het ochtendapptl af waar onze
namen werden omgeroepen. Hit exerceren viel sommige meisjes tegen We hadden veel

bekijks van het andere geslacht.
De commandante uit Batavia kwam over om ons les te geven in militaire rangen en
standen. Daar een aantal meisjes Indie niet kenden kregen we ook onderwijs in de

gewoonten (adat) en de leefwijze van de Indonesiers. Na de opleiding van drie weken
mochten we onze standplaats kiezen. Zij die verloojil waren kozen voor de plaats zo
dicht mogelijk bij hun vriend. Omdat in Medan, waar ik geboren ben, nog geen deta-
chement was, koos ik voor Padang. Ik vloog met gen collega terug naar Batavia en

kwam voor enkele dagen terecht in het Ursulinenklooster. Na een week vertrokken we in
een Dakota naar Tabing (het vliegveld) te Padang. "

KADER VAN HETVK KNIL

Van de officieren van het VK-KNIL zijn, op het moment van deze publicatie, er nog
slechts enkelen in leven. Van hen heb ik gesproken en geschreven met Mevrouw
Billy Smit-van Driel (-i- I999) en kapitein Jaspers in Australie. Luitenant Bartlema
heb ik terugTvonden in een kranteninterview van het Algemeen Dagblad d.d. 6
maart I969I . Het interview, gehouden te Scheveningen, vermeldt dat luitenant
Bartlema, al jaren getrouwd met schout-bij-nacht W. Langeraar, zich eind mei I945
in Nederland opgaf en via Londen naar Australie vertrok.
"Pas onderweg in de Rode Zee hoorden we dat Japan had gecapituleerd en dus gingen we
rechtstreeks naar IndR." Het interview vervolgt: yonge vrouwen, diejurist, tandarts, arts

ofonderwilzeres waren, gaven hun goedbetaalde banen op omdat ze het 'heel gewoon' von-
den naast de Nederlandse mannen in dat verre land te staan. Wat zaten wij toen vol met

idealen en wat wilden wij dat land opbouwen. Zij, de domineesdochter, die haar helejeugd
in Indit had doorgebracht, kwam terug in het land, waar ze van hield. En welke puin-
hopen  van  menselijke ellende  trof men  aan.
Samen met Claar(fe Meijes. een dochter van projkssor Meijes, moest ik in de kampen

gaan werken. Claartje, de volwassenen, ik, de kinderen. Maar bedenk even, dat het om
twintig kampen en wijken ging, waarin alleen al veertigduizend kinderen zaten. Ze
zagen er miserabel uit en al die vrouwen waren gen beetje of helemaal verdoofd. Punt Un
was om de mensen gewoon weir op gang te krijgen. Ik zette borden neer: wie heeft er wei
eens een poppenkast geleid, gen muziekkoor(ie, toneel gespeeld.

IS Het interview werd afgenomen ter gelegenheid van de eerste te houden reunie van het VK-KNIL
op 22 maart I969 in de Bernhard Kazerne te Amersfoort op initiatiefvan 'mejuffrouw T.I. van
Tongeren in Oosterhout' (Algemeen Dagblad d.d. 6 maart 1969).
CT J. van Tongeren was de detachementcommandante van Batavia tot het laatste uur)
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Men meldde zich, kreeg ten baan met salaris en de poppenkasten draaiden. Je moest die
kinderen bezig houden.
Verder was het uiterst belangrijk die geest van versu#ing te doorbreken. Moeilijkheden te
over. De Nederlandse mannen probeerden zo vlug mogelifk hun vrouwen te vinden en als
er een dat weer gelukt was, dan ging zo'n vrouw onmiddellijk mee. En dan zat je daar
met duizend kinderen te wachten bij de poppenkast en net die mevrouw was door haar

echtgenoot opgepikt.

Mevrouw Jaspers, de laatste korpscommandante   van   het   VK-KN I L, verzocht   ik
schriftelijk om inlichtingen over de rekrutering. Zij antwoordde op I3 juli 1996 uit
Australie:
"Mijn opdrachten voor het selecteren van personeel voor de diverse takken van Dienst in
Indonesit kreeg ik via de adjudant-generaal in overleg met de korpscommandante.
In het begin vroeg men in hoofilzaak administrati«personeel, verpleggsters, apothekersas-

sistenten, telefonisten, etc.. Later wilde men doktoren, medische specialisten, etc.. maar die
werden door bevoegde o#icieren in Nijmegen geseleaterd.
Het was mijn taak uitvoerige inlichtingen in te winnen betre nde milieu, opleiding, diplo-
ma's,  contact met werkgevers (zo mogelijk over een periode van 5 jaar), clubs en contacten,
waarvan de namen verstrekt werden door de sollicitanten.

Deze gegevens werden doorgegeven aan het Vrouwen Selectie Orgaan, Den Haag, waarin
a»vaardigden van arbeidsbureaus, kerkgenootschappen, Departement van Sociale Zaken

zitting hadden. Er werd daar vooral nadruk gelegd op moreel in karakter en dergelijkg.
Ofschoonde bevinding niet alt(id de doorslag gafofeen sollicitant al dan niet aangenomen
kon worden als VK-lid, alle informatie werd wel doorgegeven aan de commandante VK in
Indie.

Er volgde an medische keuring, verder nog een praage met hit toekomstig VK-lid. een twee-

jarig contract werd getekend en een biwijs voor een militaire outfit overhandigd.
Transport naar Indie werd intussen geregeld en vertrek per boot volgde na 1 1 maand.
Gedurende de reis werd geen militaire kleding gedragen. Oplgiding en training volgden

onmiddellijk na aankomst in Batavia.
In november 1949 werd het rekruteringsbureau in  Den Haag gesioten en het laatste trans-

port vertrok medio november.
Ik kreeg mijn aanstelling als commandanti VK als opvolgster van kapitein Jansen. die

wegens ziekte  het VK verliet. Mil'n benoeming was waarschilnlijk  bernvloed door het feit,
dat ik bekend was met de achtergrond van gen groot aantal VK-leda.
Mijn laatstejaar als VK-ster bestond in hoojilzaak uit liquidatie van het Korps, herplaat-
sing van personeel uit de buitengebieden en de transporten naar Nederland, die door kapi-
tein van Tongeren in luitenant de Veer in Batavia geregeld werden.
Uit contacten met werkgevers is wel gebleken, dat de VK-leden uitstekend werk hebben ver-
richt in alle takken van dienst.



DE LEEFWERELD VAN DE LEDEN VAN HET VROUWENKORPS 189

Ik  hoop, dat iedereen prettige herinneringen  hedi aan de jaren van hun verbliif in  het
"mooie en interessante Indonesie.

De inhoud van deze brief spreekt voor zichzelf. Het feit waarvan reeds eerder mel-
ding is gemaakt, dat geselecteerd werd op moreel en karakter, wordt door schrijfster
van de brief bevestigd. Met dit document wordt het VK-KNIL naar mijn mening
getypeerd als een korps met een status aparte. Kapitein Jaspers heeft het VK vanaf
de oprichting van het CSO als rekruteringsofficier in Den Haag en tenslotte als deta-
chementcommandante tot de opheffing in Batavia gekend.

Een andere persoonlijkheid, die vanaf de oprichting tot haar demobilisatie in  I946,
in het VK-KNIL actief was, was mevrouw Blom-Gelderman, juriste, geboren
29·3·I 9Io,woonachtig in Den Haag, heeft een interview gegeven aan het Instituut
voor Mondelinge Geschiedenis te Leiden. Dit interview laat diverse interessante
beelden zien  uit de eerste periode van het VK-KNI L.
Het interview, afgenomen in Den Haag op I4 juli I997, is interessant, omdat het een
voorbeeld is van het episodisch geheugen, gevormd in de tijd, waarin de'nuclear epi-
sodes' een speciale plaats krijgen, omdat deze de betrokkene zijn bijgebleven om
welke redenen dan ook. Uit dit interview werd een compilatie gemaakt.
In aanmerking moet worden genomen, dat mevrouw Blom- Gelderman een heel
belangrijke plaats heeft ingenomen in de totstandkoming van het VK-KNIL en de
bepaling van de status en stijl van het korps. Daarnaast heeft zij een Indisch verle-
den. Ze verbleef in Indie van I935 -I94Ials gehuwde Nederlandse vrouw (mevrouw
Beukema-Gelderman) met als standplaatsen Tjepoe en Poelau Samboe. In de jaren

dertig werkte haar eerste echtgenoot bij de Shell. Tijdens haar huwelijk leefde ze in
een ' gouden kooitje'. Er was een duidelijke scheiding in de sociale contacten (socia-
le regels werden opgesteld door de Shell), in overeenstemming met de beklede func-
tie. Er werden verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Terwijl de mannen
zes dagen per week werkten, bracht mevrouw Beukema-Gelderman haar tijd door in
het gezelschap van andere vrouwen. De weekenden werden doorgebracht in de ber-
gen. Over veel geld beschikten zij niet, hoewel de verdiensten bij de Shell goed
waren in vergelijking met de lonen in de crisistijd in Nederland. Er werkten bij de
Shell niet veel Indonesiers. Met Indonesische bestuursambtenaren kwam zij nauwe-
lijks in aanraking. Mevrouw Beukema-Gelderman heeft duidelijk andere meningen
over het sociale verkeer, zoals zij zich dat voorstelt vooral ten aanzien van de Indo-
europeanen en de omgang met de Inlandse bedienden. 'Ze at gedeeltelijk Europees
en Indisch '.
Ze heeft alle brieven bewaard, die zij uit Indie aan haar ouders schreef, waarin zij
ook vertelt over de opkomst van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) in
Pladjoe in I938. In I94O werden de NSB-ers opgepakt en ontslagen. Tijdens een
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verlof krijgt het echtpaar Beukema niet meer de gelegenheid terug te gaan naar
Pladjoe en Poelau Samboe, hun vroegere standplaatsen. Zij worden door de Shell
naar Londen (Engeland) gezonden voor een bespreking voor de bouw van een nieu-
we fabriek op Curagao. De bouw van de fabriek gaat echter niet door en de echtge-
noot van mevrouw Beukema wordt op staande voet ontslagen. Haar man (reserve-
militair) neemt dan in Engeland dienst bij de militaire Inlichtingendienst als officier.
Hij wordt betrokken bil het

'

Englandspiel', gedropt in Nederland, gevangen geno-
men en uiteindelijk weggevoerd naar Mauthausen, alwaar hij is gefusilleerd. Haar
vader en jongste broer zijn eveneens in I 945 gefusilleerd.

In Londen meldt mevrouw Beukema-Gelderman zich aan bij de ATS, krijgt een trai-
ning en gaat werken bij de medische dienst als chauffeur. In Engeland nam men
weinig verantwoordelijkheid voor de gewonden. Ze had geen contact met andere
Nederlandse vrouwen in Londen. Ze is niet zo enthousiast over haar ervaringen in
Londen. Na haar ervaringen heeft bi j de ATS in Engeland heeft zij geen zin om in
een 'hulpkorps' te gaan en heeft zij zich in 1943 aangemeld bij de Nederlands-
Indische Commissie, die zetelde in Melbourne (Australie). Deze Commissie was
ingesteld door luitenant-gouverneur-generaal van Mook en had in Londen contact
met de Heer Blom, lid van de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken
(Kippers,1985:27-35)
Ze vertelt: " Het plan is ontstaan in I943 om meisies op te leiden, eventueel in mili-
tair verband, om mee te gaan met de N ICA. Binnenlandse bestuurstaken, die nu in
militair verband gedaan moesten worden achter de invasie van de Amerikanen aan.
Er waren meisjes nodig voor hulpverpleging en administratie. De terugkeer naar
Indie moest worden voorbereid. In het verdere verloop van 1943 werd het idee om
het VK-KNIL op te richten geboren. Er was een 'groot' contact tussen Melbourne en
Londen. Meneer van Mook, die op en neer vloog, meneer van Hoogstraten, die op
en neer vloog, meneer Blom (haar latere tweede echtgenoot) heeft voornamelijk in
Engeland gezeten. Er was groot gebrek aan personeel en er was ongelooflijk veel
werk te doen. Er was niets idealistisch of beuzelachtig bij. Het was gewoon nood-
zaak. De meisies moesten in militair verband omdat je in de oorlog niet kunt reizen
als burger". (Kippers, 1985: 36).
Haar werkzaamheden bij de Nederlands-Indische Commissie resulteerden in een
verzoek of zij in New York de rekrutering van de meisjes, die zich zouden aanmel-
den voor het VK-KNI L, op zich wilde nemen. Na aanvankelijk weinig aanmeldingen
heeft zi j in samenwerking met sergeant Dencher en dr Bonne de eerste groepen
kunnen samenstellen. (Hoofdstuk 4).

Ze bleefeen week bij de vrouwen in Fort Oglethorpe voor de overseastraining en ver-
trok met de ' eerste' groep vrouwen (Biilagenlijst van rekruten per I6 oktober I944)
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via San Francisco per het inmiddels tot troepentransport omgebouwde passagiers-

schip van de Matson Line, de ' Queen of the Pacific' herdoopt in
' Lurline', met f

5.000 mannelijk en vrouwelijk militair personeel, in konvooi richting Ora Bay (
Nieuw-Guinea). Daar aangekomen ging een aanzienlijk contingent Amerikanen,
plus I.400 WAC's van boord. Daarna zette het schip koers naar Brisbane (Australie),
waar ze naar Camp Columbia werd gebracht, het kamp van MacArthur voordat hij
doorging naar de Filippiinen. De vrouwen werden ondergebracht in barakken, maar
als luitenant had men een kamer alleen. De basictraining van het VK was in het bij-
zonder gericht op de militaire discipline. Seksuele voorlichting behoorde ook tot de
training; toch kwamen er wel eens huwelijken voor tussen VK-meisies en de jon-
gens, die naar kamp Columbia kwamen om 'uit te rusten '. Totdat het kader in
Australie kwam, bestond het VK niet echt. In Australie bestond wel een vrouwen-
korps, maar dat was op een kort contractbasis. Uiteindelijk kreeg het VK haar eigen
officieren en commandant en overige rangen, die golden voor de mannelijke militai-
ren.
In Australie werkte ze onder de overste de Stoppelaar, tijdelijk commandant van het
Vrouwenkorps, die van het VK een klein keurkorps wilde maken. Mevrouw Blom-
Gelderman was het hiermee niet eens: "De meningen over wat het VK moest zijn
van overste de Stoppelaar en mii lagen uit elkaan De Stoppelaar had meer het idee
om er een 'landstorm' of een 'dameskorps' van te maken. Hij wilde het wel militari-
seren maar hij wilde er geen echte militairen van maken. Hij had het in zijn hoofd
dat alle meisjes officieren moesten worden. Hij wilde een elitekorps maar op basis
van een vrouwenvereniging. Ik was daar fel tegen, omdat ik in het leger had gezeten
en niet in een vrouwenvereniging Vrouwen bij elkaar, iedereen wil het voor het zeg-
gen hebben en dat was te ingewikkeld. Ik wou gewoon een leger onder eenhoofdige
leiding. dat heeft ziin eigen discipline. anders krijg je alleen maar moeilijkheden. Ik
dacht, "ik ga mee met de eerste groep VK-sters uit Amerika naar Australie, dan kun-
nen we het daar verder uitvechten. In Australie heb ik op het kantoor van de overste
de Stoppelaar gewerkt en toen hebben we de VK-regeling verder uitgewerkt. We heb-
ben het met zijn vieren gedaan. Twee mensen van het leger, de administratieofficier
van het KNIL, de kolonel Mourer, een kapitein van het KNIL. de Winter en twee
juristen, Mr Klein en ik. Zodra de mensen van het leger wisten, dat we niet zaten te
zeuren over een vrouwenvereniging, ging de uitwerking van de regeling van het VK-
KNIL van een leien dakje." ( Kippers, I985: 44)
In samenwerking met KNIL-officieren en een officier van Justitie heeft mevrouw
Blom-Gelderman het reglement voor het VK-KNIL opgesteld. Met het concept voor
dit reglement was zij reeds in samenwerking met dr Bonne begonnen in New York.
Conflictpunten waren de rangen en standen. Een dertigtal secretaresses, die officier
dachten te worden. stapten uit het Vrouwenkorps. Nadat het reglement was gemaakt
werden zes vrouwen tot officier opgeleid.
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Daarna droeg mevrouw Blom-Gelderman haar taken van het korps over en ging bij
Justitie werken. Tijdens haar verblijf in Australie had zij al geholpen met de oprich-
ting van het Kantoor Displaced Persons, een tegenhanger van het RAPWI. Het KDP
trainde mannen en vrouwen die zich bezig zouden gaan houden met burgergeinter-
neerden. Mevrouw Blom-Gelderman (toen nog mevrouw Beukema) herinnert zich
een inspectiereis per 'gestripte' bommenwerper vanuit Australie om de KDP-kanto-
ren in Morotai, Boekoen en Makassar te bezoeken.
In Australie was tevens een NICA-opleiding. Het was de bedoeling na de bevrijding
van Indische gebiedsdelen een rudimentair bestuur op te zetten. Pas in mei I946
hoorde men, dat niet de Amerikanen maar de Engelsen de macht hadden, waardoor
de administratie geheel in de war was gestuurd. De Engelsen waren veel minder
goed georganiseerd dan de Amerikanen.
De eerste KDP-mensen werden ingevlogen in september I945· (Hier bedoelt
mevrouw Beukema, inmiddels mevrouw Blom-Gelderman, VK-sters, die voor dit
werk waren uitgezocht). Als bijzonderheid vermeldt zij  nog, dat twee groepen mili-
tairen, waaronder VK-sters werden gevangen genomen na landing in Soerabaya en
Semarang. Ze werden door de Japanners bevrijd. De groep uit Soerabaja vloog terug
naar Australie; de groep uit Semerang bleef voor kampwerk. Zoals bekend was, was
de rest van het meisjeskorps (VK-KNIL) ondergebracht in het Ursulinenklooster in
Batavia. De tegenstanders hielden zich vlakbij het klooster op en er werden wachten
ingesteld door de officieren bij gebrek aan Nederlandse en Engelse militairen. "De
nonnen waren streng".
Bij Justitie werd mevrouw Blom-Gelderman bevorderd tot tweede en tenslotte eerste
luitenant. Samen met een VK-ster Sonia Boekman verzorgde mevrouw Blom-
Gelderman de registratie van vrouwen en kinderen. Ze observeerde het belang van
rangen en standen onder deze vrouwen en de daaruit voortvloeiende conflicten.
Tenslotte geeft mevrouw Blom-Gelderman nog een aantal reflecties op haar VK-
KNIL tijd:
"Tijdens hun tijd bij de WACS (in Australie) stonden de Nederlandse meisjes niet
onder Nederlands toezicht. We konden doodvallen. Er was geen begeleiding."
Over het bevrijde Zuiden van Nederland: "Na de bevrijding van het zuiden van
Nederland kwam de actie 'Nederland helpt Indie' op gang. Dit zorgde voor een toe-
stroom van ongetrainde vrouwen naar Indie, waar men niets mee kon. Dit bloedde
vanzelf dood  ".
Het VK-KNIL is volgens mevrouw Blom niet om politieke redenen opgericht.
Niemand had scherpe ideeen over het hoe of wat. Mevrouw Blom wist wel, dat ze
niet iedereen officier wilde maken, maar discipline en structuur wilde aanbrengen
in de organisatie van vrouwen die in Indie zouden helpen. Ze weet niet ofer samen-
werking was tussen het VK en andere vrouwenkorpsen in Indie. Er was een slechte
communicatie wat tot misvattingen leidde tussen Nederland en Indie. Het contract
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van het VK werd oorspronkelijk onwettig verklaard. Er waren verschillen van
mening van administratieve kant. "Iedereen deed maar wat."
Via het VK kregen vele vrouwen de gelegenheid te reizen, wat in oorlogstijd alleen
in uniform mogelijk was. Tijdens de training bi j de WACS vielen verschillende vrou-
wen af. Ze vergelijkt het Engelse met het Amerikaanse leger. De vrouwen van het VK
leerden schieten, maar droegen geen wapens.
Mevrouw Blom geeft vervolgens de redenen aan voor haar vertrek uit Indie in I946
De vrouwen van het VK werden verspreid over Indie. Ze werden ingezet, waar nodig,
ook bij Amerikanen. Contact werd onderhouden met de legercommandant, die bij-
hield waar iedereen werkte.
NICA-zaken werden behandeld door Brouwer. De evacuatie verliep moeizaam,
omdat er geen schepen waren. Vrouwen van hoge officieren vlogen, waarover ruzie
ontstond. Ze weidt uit over de kinderen van haar tweede man en een boek over het
kampleven in Indie. Mevrouw Blom vergelijkt de gezellige tijd in Indie van voor de
oorlog met de rottende lucht en verwoesting van Batavia na de oorlog. Ze meent dat
er erg weinig over Indie bekend was in Nederland, waardoor men het 'gele gevaar'
niet onderkende. Van Mook heeft echter altijd gewaarschuwd. Ook Spoor had goede
ideeen. De Japanse spionnen zaten al langere tijd in Indie als fotografen. Ze wilde
weg uit Indie, omdat ze al elf jaar uit Nederland weg was. Ze heeft haar diensttijd
uitgezeten. Ze besluit dat niemand wil eindigen zoals generaal Spoor met een hart-
aanval na te hard werken en grote ergernis over het tekortschieten van Nederland.
Na haar tijd in Indie vroeg niemand naar haar ervaringen in Nederlands-Indie,
omdat haar familie nog bezig was met het verwerken van de verschrikkingen tijdens
de Duitse bezetting en de omgekomen familieleden.

Wat betreft haar activiteiten in het VK-KNIL kan geconcludeerd worden, dat zij een
belangriike rol heeft gespeeld onder de VK-sters van het eerste uur. In Amerika heeft
zij zich ingespannen voor de rekrutering van het VK-KNI L. Daarnaast is  zij  een van
de mensen geweest, die zich heeft beijverd een organisatiestructuur in het VK aan
te brengen.
Voorts laat het interview zien (voor zover mogelijk naar de aard van de inhoud), hoe
vooral in die eerste tijd van de activiteiten van het VK vele moeilijkheden overwon-
nen moesten worden, zoals de contractregelingen, de benoeming van het kader, de
salarissen, de politieke weerstand in Nederland, de huisvesting, de verborgen moti-
vatie bij dienstneming van vrouwen om naar Indie te willen reizen of elders, alsme-
de het omgaan met seksuele relaties van VK-sters in de militaire mannenwereld.
Aangenomen mag worden, dat geinterviewde, oprecht betrokken was bij het VK-
KNIL, vanaf de oprichting tot I946, wanneer zij weer naar Nederland terugkeert (zie
verder het 'Instituut voor Oral History' te Leiden, 14 juli I997)·
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DE DETACHEMENTEN

Langzamerhand ben ik met mijn interviews terechtgekomen in de tweede periode
van het VK-KNIL. Gesteld mag worden dat na I947, wanneer legercommandant
Spoor weer toestemming geeft om meisies te rekruteren voor het VK-KNIL, de situ-
atie  in de Archipel wat betreft de  door de  KNI L- en KL-militairen bezette gebieden
onder controle is gebracht zowel in militair-organisatorisch als in bestuurlijk
opzicht. Dat hield tevens in dat het VK-KNIL van een hulpkorps langzamerhand

overging in een daadwerkelijk militaire organisatie als onderdeel van het  KNI L.  Dit
betekende voor het VK-KNIL dat personeelszaken zoals bevorderingen, overplaatsin-
gen, indelingen in detachementen onder controle kwamen van de betreffende VK-
KNIL-commandanten  als in hoofdstuk 4 genoemd. Tevens werden  in elk detache-
ment commandanten aangesteld, die de verantwoordelijkheid droegen voor hun
afdeling.
De 'vijfhonderdeneen' verhalen van de VK-sters uit de detachementen zouden een
apart boek kunnen vormen. Het is onmogelijk allen hier te citeren.
Op de reunies is merkbaar hoe sterk de band is die de VK-sters, die in 66n detache-
ment hebben samengewoond, met elkaar hebben door gedeelde ervaringen, zowel

op het gebied van hun werkzaamheden als in het dagelijkse leven. Een enkele greep
uit de verhalen geeft een glimp van het leven van de VK-sters weer.

Het VK-KNIL had naast het hoofddetachement Batavia detachementen verspreid
over de hele Indische Archipel; op Sumatra: Medan, Padang, Palembang en op Java:

(Batavia), Bandoeng, Malang, Semarang, Soerabaja, Tjimahi en vele andere kleinere
detachementen op Nieuw-Guinea, Borneo en Celebes.
De detachementen waren behalve in Batavia meestal gehuisvest in grote oud-
Hollands-Indische huizen. Deze schrijfster herinnert zich een avond met veel
bezoek, geimproviseerde hapjes en drankies en op de achtergalerij een grammofoon
waarop platen werden gedraaid en vroliik werd gedanst. Diezelfde avond kwam er
onverwacht hoog bezoek uit Batavia van de Korpscommandante VK-KNIL kapitein
laspers. De avondklok was nabij en de grammofoon draaide nog stemmig. Hoewel
kapitein Jaspers het zeer gezellig en geanimeerd vond en ons complimenteerde met
de prettige stemming die er heerste, gelastte zij de laatste grammofoonplaat op te
zetten. Aldus geschiedde, tot zij na enige tijd opmerkte: "Wat duurt die muziek
lang". Op de achtergalerij werd tot ieders vermaak de grammofoonplaat bij het nade-
ren van het einde weer aan het begin gezet.
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Sommige detachementen hadden bijnamen. Bekend is 'De Poezenmand' in Padang
(Midden-Sumatra), waar ik, werkzaam bil de Inlichtingendienst, gedetacheerd was.
"

s Morgens werd je gehaald met dejeep met chau ur prompt 7 uur, om naarje werk te
gaan. Ik herinnermij nognauwkeurigde route over Terandam langs het hoofikwartier van
de U-Brigade en de hoojilpasar van Padang naar het kantoor van de NEFIS (later CMI =
Centrale Militaire Inlichtingendienst). Onderweg passeerden we vrouwen uit de kampong
in hun kleurige sarongs, die zich naar de pasar begaven. Op het werk werd je geconji'on-
teerd met de jeitelijkheid van herstel van  rust en  orde in de gebieden buiten de steden.
Dageljks kwamen de rapporten binnen met inlichtingen van militaire en civiele aard in de

buitengebieden. Van deze rapporten, die op mijn bureau werden binnengebracht door een
spion van de inlichtingendienst, moest ik dagelijks een verslag maken voor het hoofdkwar-
tier na een selectie uit de hoeveelheid van berichten. .

Eveline Muuse, die we reeds tegenkwamen, vertelt, dat zij bij haar aankomst in
Padang van het vliegveld Tabing werd afgehaald door twee VK-sters in een jeep. Zij
was gedetacheerd geweest in Palembang, waar zij in een ziekenhuis had gewerkt,
maar werd overgeplaatst naar Padang, waarschijnlijk wegens tekort aan medisch
personeel aldaar. Zij vertelt:
"Na twee maanden werd de bezitting van onze mess uitgebreid met weer twee VK-sters.
Het viel mij op dat zij lange 'newlook' rokken droegen. Wijdroegen de rokken op de knie of
erboven. We protesteerden hiertegen en zonden gen telegram naar Batavia. De korpscom-
mandante kapiteinJanssen kwam ervoor naar Padang. Toen werden allerlei interne zaken

en problemen naar voren gebracht. Een maand later ontvingen we ten kist met de langere
rokken.

Onze VK-detachementcommandante (Hovyd Romswinckel) ging na enige maanden naar
Holland en het commando werd 0#icieel overgedragen aan haar opvolgster (Mechteld van
Doorninck, een medisch-analiste). Al was het detachement Padang in aantal (10) niet
groot, de plaats die wil in de militaire gemeenschap innamen was belangrijk. Alles moest

model, het haar omhoog, de rokken even lang. Het hele detachement stond opgesteld in de
gloeiende zon. De overdracht gebeurde in tegenwoordigheid van kolonel van Erp (comman-
dant van de U-brigade). Na a.floop was er een samenzijn met genodigden in de mess.
We hadden allemaal verschillende werkzaamheden: administratief (als secretaresses van de
staf U-brigade en inlichtingendiensten NEFIS en U-brigade), medisch, analisten en apo-

thekersassistenten. Tildens de tweede politionele actie hadden we ook nachtdiensten. De
dansavonden en etenges op de buitenposten waren alti.id gezellig. Daar de toestanden nog
niet veilig waren gingen we injeeps, trucks en tanks naar de buitenpost onder bewapende

militaire begeleiding. Er heerste in het detachement een hechte band. Helaas moesten we

een meisje vertiezen aan malaria-tropica. Inmiddels was ook in Medan een detachement

VK-KNIL gekomen en vrogg ik om overplaatsing. Een collega wit Medan vertrok naar
Padang. Midden 1949 kon ik haar plaats innemen. "
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Uit detachement Palembang vertelt mevrouw C. Wester-Koopman een bijzondere
geschiedenis, meegemaakt als verpleegster in het hospitaal aldaar. Het verhaal speelt
tijdens de Tweede Politionele actie:
"Politionele acties, we hebben een week nachtdienst op chirurgie. Twee grote zalen achter

elkaar, een kamerile met een extra bed en twee zusters. Hit is een week met gen vreemde,

bedrukte *er De laatste avond blijkt er iets veranderd, er ligt een patient in het kamertje.
Een gewondejongen, hq heefi ten ongeluk gehad, is 's middags geopereerd en hg ligt er nu
hgel slecht bij. We verdelen de taken. ten van ons zit onder het nachtlich(ie op de zaal, de

ander gaat op de nieuwe patitnt latin.  Om een en ander wat minder zwaar te maken zul-
len we om de twee uur van plaats wisselen, ik installeer me als eerste in het kamir(le, naast
het bed. Alles is rustig, de jongen lijkt in coma maar plotseling hoor ik hon zeggen: 'zus-
ten houd mijn hand vast.' Een enkele maal zal hijgedurende de nacht deze zin herhalen
en tot aan de ochtend houden we elkaar stevig vast, er wordt niet van plaats gewisseld.
Na de nachtdienst volgener an paar vr(fe dagen, daarna middagdienst. Snel kilk ik in het
kamer(ie maar het is leeg, de jonge soldaat ligt nu op de zaal. Enige tijd later zal hj me
vertellen gedurende de nacht het gevoel te hebben gehad dat hij uit het leven aan het weg-
glijden was maar dat de hand hem tegenhield. En intussen knapte hij weer op, ging het
steeds beter met hem.  Er verschenen vrienden aan zijn bed, jongens met luide stemmen,

brede gebaren en grote bamboehoeden op en niet lang daarna ging hij gezond en wel weir
terug naar buiten, naar zijn onderdeel.'19

'9 Het VK-KNIL zond twee soorten verpleegsters uit: gediplomeerd en ongediplomeerd met zes
maanden praktilkervaring in ziekenhuizen in Nederland. Mevrouw Wester-Koopman behoorde
tot de laatsten, met 4 van de 6 maanden ervaring, doch werd aangenomen wegens haar gemo-
tiveerd ziin.
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W ESTERLINGS ACTIE IN IANUARI 1950.

Het waren de persoonlijke initiatieven van jonge officieren in Nederlands-Indie die
hebben geleid tot de creatie van Speciale Troepen, waarvan de kapitein Raymond
Pierre Paul Westerling hoofd is geweest tot eind januari I94820.
Dit Korps Speciale Troepen (KST) werd ondergebracht bij het KNIL. De KL kende
zulke troepen  nog niet.  KST of wel de commando's waren  een  zaak van het kolonia-
le  leger. De stoot tot oprichting ervan werd mede gegeven  door W J. Scheepens  (een
Atjehman uit een bekende familie) en P.E. van Beek. officieren die tijdens de Tweede
Wereldoorlog bij  No. 2 Dutch Troop of bij het Korps Insulinde hadden gediend en
na afloop van de oorlog meteen ingeschakeld werden bij de eerste operaties door de
lucht in Indie.
Het was generaal Spoor die kort na zijn aantreden als Legercommandant het groe-
ne licht gafvoor de oprichting van een para-opleiding en een depot voor de opleiding
van commando's. Het doel was het uitvoeren van bijzondere acties in het kader van
geregelde oorlogvoering. Anderzijds voorzag Spoor deelname aan de bestrijding van
guerrillabenden (De Moor, I999: 528)
Het KST is vooral ingezet in situaties, waarin de KL geen uitkomst meer zag en drin-
gend steun hoefde om de rust in een bepaald gebied te laten terugkeren. Het waren
steeds de lokale KL-commandanten die het Algemeen Hoofdkwartier vroegen om de
inzet van de Speciale Troepen in ressort. Zij traden daarbij vrijwel nooit zelfstandig
op, maar meestal in samenwerking met de lokale KL-detachementen.

De jonge officier Westerling, opvolger van kapitein Scheepens, had reeds een zekere
faam door zijn optreden enkele weken na de Japanse capitulatie. Begin september I945
werd hij met enige Nederlandse en Britse parachutisten neergelaten boven Sumatra,
waar hij met een kleine groep vertrouwelingen, onder wie Ambonezen zijn eigen strijd
aanging met de Indonesische vrijheidsstrijders, die in zijn ogen de bevolking terrori-
seerden.

Hij kwam meteen in conflict met de Britten, die opdracht hadden zich niet met de vrij-
heidsstrijd te bemoeien en alleen de interneringskampen te beschermen. Westerling
vond die bescherming verregaand onvoldoende en trok met zijn mannen naar het
hoofdkamp in Medan om het te ontzetten. De Britten beklaagden zich over Westerlings
eigengereide optreden en slaagden erin hem overgeplaatst te laijgen naar Java.

20 Westerling is wellicht de meest omstreden Nederlandse troepencommandant geweest van de
afgelopen eeuw Hoewel jarenlang zeer besproken in de media bleef hii in de wereld van mili-
taire historici - als uitvinder van de contraguerrilla - een beroemdheid. De Fransen (La
Deuxidirne Bureau) raadpleegden hem in verband met de strild in Indo-China en de
Amerikanen deden hetzelfde aan het begin van de oorlog in Vietnam. Westerlings advies: "Leg
geen bommentapiit over het oerwoud, maar werp voedsel en luxe-goederen af. De bevolking zal
iullie partii kiezen." (Bos en Thiissen. 1987)
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Zijn nieuwe opdracht was het uitbouwen van het KST (opgezet door Scheepens). De
opleiding van de eerste lichting Speciale Troepen, I23 vrijwilligers, was nog niet vol-
tooid, toen hij eind I946 in opdracht van generaal Spoor de uit de hand ge]open situ-
atie in Zuid-Celebes zo snel mogelijk onder controle heeft weten te brengen met toe-
stemming van de plaatselijke commandant. Eind januari I948 legde Westerling het
commando  over het  KST neen Volgens hemzelf op eigen verzoek, volgens historici
zegde generaal Spoor hem ontslag aan.

Enkele weken na de soevereiniteitsoverdracht (27 september 1949) deed Westerling
weer van zich spreken. Op de vroege ochtend van 23 januari I950 ondernamen troe-
pen van Westerling onder aanvoering van de voormalige politiecommissaris J. H.
van der Meulen met een paar honderd man een aanval op Bandoeng, dat I80 km ten
zuidoosten van Djakarta was gelegen en een half miljoen inwoners telde. Westerling
werd wereldnieuws.
Doel van de operatie was om de zich in Bandoeng bevindende munitiedepots open
te breken, met de verkregen wapens naar Djakarta te gaan en daar een coup te ple-
gen. Doordat een KNIL-officier voortijdig alarm sloeg, waren de getrouwen van
Westerling niet in staat hun oorspronkelijke plan uit te voeren. De troepen namen
daarop de zuidelijke stadswijken in zonder precies voor ogen te hebben wat hun nu
te doen stond.
Tegenstand was er overigens nauwelijks, omdat de in Bandoeng gelegerde
Indonesische elitetroepen kort tevoren naar Djakarta waren overgebracht. Slechts
een klein bataljon was achtergebleven. Dit werd volledig overrompeld. Bij de inna-
me van de stad kwamen 25 burgers, twee aanhangers van Westerling en 60
Indonesische militairen om het leven. Het aanwezige Nederlandse KL-detachement
kreeg uitdrukkelijk bevel van zijn commandant zich niet met de strijd te bemoeien.
Zo kon het gebeuren dat KNIL-deserteurs KL-barakken passeerden zonder dat er iets
werd ondernomen. (Meijer, I994: I06)

Mevrouw A. Bakels-Hennis, aan het einde van haar diensttijd gedetacheerd in
2IBandoeng,vertelt over haar belevenissen tijdens de acties van de APRA-troepen

onder leiding van Westerling:
"Deze APRA troepen wilden, te beginnen in Bandoeng, 'het Nederlands gezag herstel-
len'.  Op 2.  januari 1950 trokken de APRA-troepen vanuit de omgeving Tjimahi langs

de Grote Postweg op richting Bandoeng Centrum, alwaar Nederlandse o#cieren zon-
der hun schouderpadies op, het verkeer in de omgeving van de Braga stonden te regelen.

Winkeliers hadden in een mum van tijd hun zaken beveiligd met grote. houten schot-
ten. In afivachting van mtIn demobilisatie was ik tjdelijk ingepast op de afdeling

2I APRA: Angkatan Perang Ratoe Adil = legioen van de Rechtvaardige Vorst.):
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Stamboek van het HKAG in Bandoeng, waar een geval van open tbc was geconstateerd b4
ten der medewerkers. Op 23-lanuan 1950 vertrok de gehele a/deling in ten aantal open trucks

(banken langszg) in de vroege ochtenduren naar Tjimahi teneinde aldaar in het Militair

Hospitaal te worden doorgelicht.

Op de grens van Bandoeng werden we door gen man gewaarschuwd. doch dit werd als zoda-
nig door onze konvooileiding niet begrepen. En zo gebeurde het dat onze trucks plotseling in
het schootsveld reden van de APRA- en TNI-troepen. Een onderluitenant KNIL in onze
truck schreeuwde, dat we meteen plat op de buik moesten gaan liggen, hetgeen wil natuur-

Ijk deden. De kogels vlogen rakelings over ons heen, maar gelukkig bleek later dat niemand

van ons konvooi geraakt was. In Tjimahi werden we doorgelicht en we hebben vervolgens
uren lang in de brandende zon longs de weg in de trucks moeten wachten tot het sein 'vei-
lig' werd gegeven en wij teri*greden naar Bandoeng, waar het een chaotische toestand was.
Echter, 's avonds was de  rust  weer hersteld en  was de actie  algeblazen.  Maar vanaf dat
moment waren alle VK-sters geconsigneerd.  We werden 's morgens onder gewapende begelei-

ding naar ons kantoor gebracht.
„22

Naast de repatriering van de Nederlandse strijdkrachten binnen zes maanden, was tij-
dens de RTC overeengekomen, dat ook het ruim 65.000 man tellende KNIL binnen
een half jaar na publicatie van de overgangsvoorwaarden zou worden opgeheven en
het militaire materiaal tegen betaling door Indonesie zou worden overgenomen.
Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd aan een zo snel mogelijke

oplossing van dit complexe vraagstuk de hoogste prioriteit gegeven. Beide partijen
beseften, dat de liquidatie van het koloniale leger een van de belangrijkste bronnen
van alle spanningen was. De regeringscommissaris voor de Marshallhulp, dr. H.M.
Hirschfeld, later benoemd tot Hoge Commissaris, gaf Den Haag te kennen de over-
gang van het KNIL naar de nieuw te vormen federale Indonesische strijdkrachten
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat/APRIS) als een vrijwel onoplosbaar
vraagstuk te beschouwen. Het KNIL zou hebben kunnen kiezen uit twee mogelijkhe-
den: in dienst treden bij het Indonesische leger ofafvloeien. (Meiier, I994: 45, IOI e.v.)
Hoe paradoxaal deze keuze geweest moet zijn voor het KNIL laat zich raden.

22  Ik was eveneens aan het einde van miin diensttijd gedetacheerd in Bandoeng, en kan het boven-
staande verliaal bevestigen, omdat ik mij ook in de truck bevond op weg naar de keuring op de
betreffende dag van de actie van Westerling. Opvallend in miin herinnering is het volgende:
"Op de terugweg naar Bandoeng lagen aan de kant van de weg bergen legerschoenen. (de zoge-
naamde kisties) kennelijk uitgegooid door op de vlucht geslagen leden van de TNI, hetgeen op
mii een vrii tragisch/komische indruk maakte. Evenals het daarna volgende incident in onze
mess in Bandoeng. waar tegen de avond een VK-ster gillend uit de biigebouwen kwam aanlopen.
Het bleek, dat een angstig achtergebleven APRA-soldaat zich verstopt had op het toilet. waar hii
door de betreffende VK,ster werd aangetroffen. Zover ik mii kan herinneren werd de betreffen-
de ionge Indonesier door de MP opgehaald. Mannen in de VK-gebouwen waren strikt verboden."
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EEN TYPISCHE WEEK.

In mijn interviews van de VK-sters ben ik voornamelijk ingegaan op enkele facetten
en momenten uit het leven van de VK-sters. Uit een grote hoeveelheid informatie
met betrekking tot het reilen en zeilen van hen tiidens zowel de eerste periode van
het VK-KNIL tot I946 als de tweede periode daarna tot I950, heb ik gepoogd een
beeld te scheppen van key-events. werkzaamheden en achtergronden van VK-sters
zelf, alsook van de omstandigheden waarin zij zich bevonden. Ik wil dit nu aanvul-
len met een 'ideaaltypische' beschrijving van een 'doorsneeweek' aan de hand van
brieven en eigen dagboekgegevens. Ik stel voorop dat ik noodgedwongen aan de vari-
eteit voorbij ga. De situatie in de grote detachementen zoals in Batavia en Bandoeng
zag er toch anders uit dan in de vele kleine detachementen, zoals deze verspreid
lagen in de Archipel.
Zo was het bijvoorbeeld in Batavia en Bandoeng verplicht om elke ochtend om half-
zeven op het ochtendappal te verschi inen zoals het militaire leven voorschrijft. En
elke avond moest de uitgaande VK-ster zich melden bij de wacht en bij thuiskomst
uiterlijk om elf uur zich weer melden. Voor het weekend was twaalf uur de thuis-
klok. En het was beslist niet mogelijk zich hieraan te onttrekken. Op de vele detache-
menten in de Archipel, waarvan de grootste bestonden uit zo'n 8- I5 meisjes en de
kleinste uit I of 2 meisjes ging het allemaal wat gemoedelijker. Weliswaar had elk
detachement een detachementcommandante, die verantwoordelijk was voor de gang
van zaken, in de praktijk echter droeg elke VK-ster toch een eigen stuk verantwoor-
delijkheid voor haar werkzaamheden, gedrag en veiligheid. Natuurlijk was je meer
op elkaar aangewezen in de kleinere detachementen en een goede verstandhouding
onderling was wel belangrijk voor de gang van zaken in de mess.
In het algemeen zag een dagindeling zowel in de grote als in de kleinere detache-
ment er als volgt uit:

Om 06.00 uur opstaan, waarna iedereen zich successievelijk naar de mandikamers
begaf. Meestal waren er meerdere. Het mandien bestond uit een zeer speciaal ritu-
eel: in de mandiekamer staat een bak (soort bassin) vol met ijskoud water. Met een
gajong, een soort steelpannetie, put je het water en dat gooi je over je body, nadat ie
je eerst hebt ingezeept. Naar gelang behoefte gooi je een aantal pannetjes water over
je heen. Het effect hiervan is zoals te verwachten uitermate verfrissend.
Na het ontbijt en ochtendappul (niet overal op de buitenposten werd appal gehou-
den; de detachementcommandante van een klein detachement kon gemakkelijk
overzien, of haar VK-sters er allemaal waren) werden de meisjes afgehaald door
auto's en naar de respectievelijke werkplaatsen gebracht (kantoren, ziekenhuizen,
apotheken en laboratoria). De kantooruren waren van 07.00 Uur tot I4.00 uur, waar-
na de meisjes weer met auto's met chauffeur werden afgehaald en naar de mess
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gebracht. Dan werd er gegeten, meestal rijsttafel. Er werd in het algemeen gerust tot
een uur of vier, waarna  men voor de tweede keer ging mandien, omdat dan de erg-
ste hitte voorbij was. Voor de tweede keer op de dag werd schone kleding, nu "bur-
gerkleding", keurig gewassen en gestreken door de "baboe strika", aangetrokken. In
de mess stond altijd thee klaar en om een uur of zes werd in de achtergalerij een lich-
te broodmaaltijd genoten. De avonden werden meestal doorgebracht in de mess;
men zat wat bij elkaar op de buitengalerij; soms werden bekenden uitgenodigd of
men had een afspraak met een vriendje. Een keer in de maand kon men in de plaat-
selijke bioscoop de nieuwst aangekomen film gezien, welke de Chinese eigenaar van
de bioscoop voor een maand had gehuurd. Ook werd er soms in de namiddag gezwom-
men, indien de buitenpost, waar het detachement zich bevond, een zwembad had,
overgebleven uit de koloniale tijd. Uiteraard moest zo'n zwempartij altijd georgani-
seerd worden met enige militairen van het plaatselijk commando voor het vervoer en
de veiligheid, aangezien het zwembad ofhetgeen ervan over was, meestal toch een eind
buiten de stad gelegen was.
In de grote steden zoals Batavia en Bandoeng waren er meer mogelijkheden om uit te
gaan zoals bijvoorbeeld naar een markt als de gezellige Pasar Glodok in het oude deel
van Batavia. En niet te vergeten Hotel des Indes, dat nog steeds in zijn oude glorie
muziek- en dansavonden gaf. Ook waren er mogelijkheden, zeker in Batavia (maar ook
elders in de buitenposten zoals bovenstaand vermeld) om's middags na de rust te gaan
sporten: tennissen, hockeyen ofzwemmen. Ofergens uit eten gaan was natuurlijk ook
een plezierige bezigheid. Iedere Donderdagavond was het "closed night", een verplich-
te "thuisblijfavond ", die meestal werd besteed om brieven te schrijven naar huis
(Holland), wat te babbelen met elkaar en of"knoopjes aan uniformhemden" te zetten.
De overige avonden was het de VK-sters toegestaan om in burger uit te gaan. Behalve
de lekkere eettentjes waren er verschillende bioscopen, meestal gerund door Chinezen,
met de "nieuwste" films". Op zaterdag waren er wel dansavonden in de plaatselijke
societeit met een echt bandje. Er waren ook wel eens uitnodigingen om te komen eten
bij getrouwde KNIL-militairen thuis en bij burgers23
Ook werclen soms in het vrije weekend door de Welfare dagtochten georganiseerd
met militair vervoer. Vooral in het zeer hete Batavia was dit een welkome afwisseling
van de dagelijkse routine. Een geliefd oord om te bezoeken was Buitenzorg, de berg-
stad met 's lands Plantentuin, ooit aangelegd door Raffles. Of de eilandjes voor de
kust van Batavia met hun Hollandse namen Hoorn en Edam, van een paradijselijke
rust met kleine witte stranden, wuivende palmen en eindeloze koraalriffen.

23 Ik persoonlijk herinner mij een uitnodiging voor een eetpartij in een restaurant ter gelegenheid
van een Chinees huwelijk van een medewerker (Tiia SL) van mi in verloofde (die inlichtingenof-
ficier was bi j de U-brigade te Padang ). waar ik de enige vrouw was die mocht aanzitten. Ik had
enorm veel bekijks van de vrouwelijke Chinese aanwezigen en medewerkers van het restaurant,
die vanuit het achterhuis om de beurt kwamen kiiken naar dat Hollandse meisje in uniform
met haar verloofde tussen al die Chinese familieleden van het bruidspaar.
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Uitstapies werden ook gemaakt naar de Poentjakpas, op de weg naar Bandoeng, de
watervallen van Tjisaroea, Tjibodas met in het wild groeiende orchideeen of een
bezoek aan een weer herstelde en in werking gestelde thee- of rubberplantage.  Deze
uitstapjes voor de VK-sters werden altijd georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke militaire autoriteiten. Het vervoer vond plaats in militaire trucks, vaak in
konvooi gereden en onder begeleiding van bewapende militairen.
Tenslotte zij opgemerkt, dat aan de avondklok (het uur van verplicht binnen zijn)
voor het VK-KNIL streng de hand werd gehouden zowel voor de grote als de kleine
detachementen. Voor de grote detachementen Batavia en Bandoeng was dit de taak
van de avondwacht, waarvoor elke onderofficier vanaf sergeant op tijdschema werd
ingedeeld. Het betekende van zes uur tot elf uur (weekend twaalf uur) in de uit-
gangshal wacht zitten en elke uitgaande en inkomende VK-ster noteren. Voor de
detachementen verspreid in de Archipel lag de verantwoordelijkheid voor het toe-
zicht houden op het wel en wee van de uitgaande en thuiskomende VK-ster voorna-

melijk bij de desbetreffende detachementcommandante, die overigens vaak zelf ook
nog een beroepsfunctie had en de logistiek van het detachement moest verzorgen.
Een niet te onderschatten taak dus. De selectie voor deze functie moest dan ook
uiterst scherp zijn, wilde zii aan al die functies kunnen voldoen. In de praktilk is
gebleken, dat bij de selectie van hen nog wel eens vergissingen zijn gemaakt met de
nodige complicaties en wisselingen van de wacht als gevolg.

De alledaagse praktijken van een VK-ster in een klein detachement gedurende een
week, zoals neergelegd in brieven en dagboeken, kunnen 'ideaaltypisch' als volgt
omschreven worden:

MAANDAG

Maandagmorgen is het weer zover. De nog niet verpletterend warme tropenzon is
nog nauwelijks merkbaar als ik om enkele minuten over zes de mandiekamer
betreed, die buiten het hoofdgebouw ligt. Uiteraard op slipperties vanwege eventue-
le kakkerlakken en schorpioenen, die altijd op de loer kunnen liggen.
De ochtenden zijn mooi in de tropen, zeker op een buitenpost.  Het is alsof tijdens
de nacht de natuur zich heeft hersteld van de moordende hitte overdag en zich weer
helder en fris geurend in al haar schoonheid openstelt voor de nieuwe dag. Het is
zelfs koud in de mandiekamer en met enige aarzeling gooi ik de bakies koud water

over mij heen. Enfin, wakker word je er in ieder geval van. Uit de mandiekamer
komend zie ik een collega VK-ster enigszins slaperig richting de andere mandieka-
mer gaan. Veel gesproken wordt er 's morgens niet. Niet iedereen is zo vroeg reeds

goed gehumeurd. Snel een boterham (met de beroemde hagelslag uit Holland) gege-
ten aan de ontbijttafel op de achtergalerij met een kop koude thee en dan is de auto
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er met chauffeur om ons naar kantoor te brengen.

Op kantoor wacht mij veel werk, want de hoofdinforrnant N.H.S. (Biinaam: Nooit
Hard Schreeuwen) heeft uit het Republikeinse gebied een hoeveelheid rapporten
ontvangen van zi in informanten. Hij overlaadt mij met die rapporten met gegevens
over Republikeinse activiteiten. Aan de gang dus maar. Eerst alles lezen en de
belangrijkste items eruit halen en nalezen of die gegevens uit de verschillende rap-
porten of uit andere bronnen elkaar bevestigen.  Pas dan kan ik een totaal rapport
maken van vijandelijke activiteiten, waarop actie genomen moet worden. Nooit
ongetoetste informatie verspreiden, is mij geleerd. Hoewel het niet eenvoudig is uit
de overvloed van gegevens juist die te halen, die gevaarlijk zijn voor onze militairen
of onze positie in dit land, waar we uiteindelijk niet zullen blijven. Maar het lukt toch
een gecomprimeerd rapport met de belangrijkste vijandelijkheden in de diverse
omringende gebieden samen te stellen. Als dat uitgetikt is en per koerier naar het
Hoofdkwartier wordt gebracht slaak ik een zucht van verlichting. Dan is het
inmiddels ook wel twee uur. De rug van mijn uniformhemd is totaal doordrenkt van
het zweet door de inmiddels oplopende hitte. De chauffeur brengt me naar de mess.
Daar aangekomen zijn de meeste VK-sters in de eetkamer. Een enkeling heeft geen
trek en is direct naar haar eigen kamer vertrokken. Ik begroet iedereen, ook mijn
hond Foks, die ik als puppy van soldaat Foks heb gekregen bij mij aankomst in
Padang. Het is een mooie slanke foxhond met witte lange staart. Zeer trouw en

waakzaam. Onlangs hadden we 's nachts onraad in de tuin en Foks liet zich
onmiddellijk horen.
Foks slaapt 's nachts op mijn kamer. welke aan de binnengaleri j ligt. Het zijn grote
Indische kamers. Veel meubilair staat er niet in: een veldbed met kaki klamboe, een
groot houten bureau met veel laden en een bureaustoel en een houten klerenkast en

nog een rieten stoeltje. Er is ruimte genoeg voor nog een VK-ster. De meesten van
ons slapen met zijn tweeen op een kamer, alleen twee VK-sters, de secretaresses van
de Staf U-brigade, hebben ieder een eigen paviljoentle op het terrein van de mess.
Het huis heeft drie galerijen, een binnengalerij en twee buitengalerijen voor en ach-
ter, waaraan alle kamers grenzen.
Vanmiddag niet veel gedaan: geslapen, gemandied en daarna een wandelingetje
gemaakt langs de Indische Oceaan, die een behoorlijk eind van ons huis aan de
Vermeulen Kriegerlaan verwijderd is. Wij regelen dus iets met vriendies, die
beschikking hebben over vervoer om erheen gebracht te worden. Het is heerlijk om
op de Strandweg langs de Oceaan te lopen. Het waait er altijd iets en de wat slome
eeuwige golfslag geeft je een rustig gevoel. De nog aanwezige palmen (want jaarlijks
kalft de kust I.20 meter af en neemt de oude omver gewaaide palmen mee) ruisen
en in de verte ligt de Apenberg, waarvan wordt verteld als je er over heen marcheert
je zal terugkeren in Padang. Ik zal zeker die mars een keer maken en terugkeren.
's Avonds haalt mijn verloofde mi j op met de motor ( Harley Davidson) om met mij
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naar de nieuwe bioscoop Bio, te gaan. Er wordt een zojuist aangekomen film vertoond:
"Blood and sand " met Rita Hayworth and Tyronne Power. Na afloop eten we nog een
ijsje in de stad. Om elfuur ben ik thuis. Gauw slapen. morgen weer vroeg op.

DINSDAG

Vanmorgen wachtte ons een verrassing in de tuin. Ik had juist het "veelgeroemde"

gestreepte katoenen ochtendjasje (uit de VK -KNIL kledingcollectie) aangetrokken om
op mijn houten slippers te gaan mandien toen Ann mijn kamer binnenstormde in
paniek: "er zit een orang oetan in de boom bij het mandiehok!!"  Nu is dat geen dage-
lijks gebeuren, maar ik was nog te slaperig om het echt erg te vinden. Echter wat te doen.
Was het mogelijk om zonder gevaar voor eigen leven langs de orang oetan de mandie-
kamer te bereiken en weer terug, "that was the question". Ik dacht van wel, na het dier,
dat reuze groot maar zeer rustig in de boom zat buiten, aanschouwd te hebben. Echter
de inmiddels alle gealarmeerde bewoonsters van de mess besloten anders: de MP moest

gewaarschuwd worden. Ik ben wel gaan mandien en heb me aangekleed en ben naar
kantoor gegaan. Er waren niet veel berichten uit Republikeinse gebied. Klein rapport
geschreven. Rustige ochtend. Wat laden van mijn bureau opgeruimd.
Rond het middaguur terugkerend in de mess, hoorde ik dat de MP het dier had dood-
geschoten uit veiligheidsoverwegingen. Echter het bleek een zeer oude mawa (gebruikt
om klappers te plukken) te zijn geweest. zoals ik hoorde. Geen tand meer aanwezig.
Kassian! Ik vroeg mij af of dat doodschieten wel nodig was geweest. Enfin, de rust was
weer weergekeerd in huize VK.
's Middags gaan we naar Bandar Boeat met een heel stel militairen om het Bandarfeest

van Demang S jamsoeddin bij te wonen.24 Was interessant om mee te maken. Het is
mooi om de bevolking gade te slaan in hun mooie batik kleding en voor die gelegenheid
getooid met de Indische sieraden en hoofddeksels. De tocht erheen is prachtig, er bloei-
en zelfs wilde felkleurige orchideeen in de bergrand langs de weg. Wat is het toch een

sprookjesland.
's Avonds eten we met zijn allen bij Pagi Soreh in Padang, waar de beste "kip sambal"
in pisangblad met prachtige droge rijst wordt geserveerd. Ik ben nog net op tijd voor
mijn vrijwilligerswerk als omroepster bii Radio Padang op Dinsdagavond. "Hier Radio
Padang op 91,75, pakweg, 92 meter."  Het is enig werk om voor de jongens op de bui-
tenposten met een vrolijk causerietie, afwisselend klassieke en/ofpopulaire muziek aan
te kondigen en de grammofoonplaten te draaien. Hopelijk viel de keuze van de gram-

mofoonplaten  in de smaak. Om halfelf zwaai  ik de mess weer binnen en ga slapen.

24 Het Bandar-feest was een feest ten gunste van de ri istoogst waarvoor de demang bestuurliike
notabelen en ook een aantal militairen onder andere het VK uit Padang had uitgenodigd. De
gehele kampongbevolking was in de mooiste, traditionele Minangkabause kleding gestoken.
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p/OENSDAG

Vandaag een druk programma. Eerst naar kantoor, de berichten doorlezen en rapport
maken voor het hoofdkwartier. Er is enige onrust geconstateerd in een bepaald gebied,
dat als gevaarlijk wordt bestempeld. Hopelijk zullen de patrouilles, die gelopen worden
resultaat opleveren en geen doden.
We moeten's middags naar het vliegveld Tabing om een een VK-ster op te halen, die van
Batavia overgeplaatst is naar onze mess. Ik krijg dus een "slapie" op mijn kamer. Er zijn
al de nodige voorzieningen getroffen voor de nieuwkomer. Veldbed en klamboe zijn
gereed en er worden door de kokkie lekkere koekles gebakken voor bij de thee straks.
Ann en ik kennen de " nieuwe" al van onze heenreis naar India. Zij behoorde tot de I7
februari-groep, die met de Willem Ruys naar Inclie vertrok in I948. Zij is van beroep

apothekersassistente en een heel wat jaartjes ouder dan Ann en ik. Ik weet eigenlijk niet
of ik mij moet verheugen op haar komst.
Mijn vermoeden komt uit. Als wi j haar hebben opgehaald op het vliegveld en in de mess
zijn aangekomen, waar iedereen klaar staat om kennis te maken blijkt de nieuw aange-
komene niet bepaald in een vrolijke stemming te verkeren over haar overplaatsing.
Hoewel zii in Padang een zeer gewaardeerde en zelfstandige functie in de apotheek
krijgt is betrokkene niet erg content met haar overplaatsing. Ann en ik proberen haar op
te vrolijken in onze jeugdige overmoed, dat het hier in Padang toch erg gezellig is enzo-
voort. Maar wat blijkt? Zij heeft in Batavia een marineofficier ontmoet, op wie zij erg ver-
liefd is geworden en die zij nu heeft moeten achterlaten. "Een gebroken hart dus?" Het
besluit tot overplaatsing was genomen door de detachementcommandante van Batavia,
die hiervan op de hoogte was en vermoedelijk de bui al zag hangen. Zij had getaxeerd
dat de liefde van de al oudere VK-ster weinig kans maakte. De marineofficier was
immers zeer 'en vogue' bij de vrouwen. Een VK-ster die uit liefdesverdriet ziek wordt is
geen aanwinst voor het VK en bovendien zijn gediplomeerde apothekersassistenten
schaars en hard nodig in de hospitalen. Detachementcommandante van Tongeren stond
er bovendien om bekend zeer veel aandacht te besteden aan het wel en wee van haar

25 Een collega en ik hebben dat zelfondervonden door een slechte ervaring met een detachement-
commandante van een klein detachement, mevrouw E.S., die, zoals later bleek eigenlijk totaal
ongeschikt zijnde voor deze functie, de raarste zaken uithaalde. Totdat miin collega en ik er
genoeg van kregen en bij kapitein Van Tongeren in Batavia beklag hebben gedaan, hetgeen is
gehonoreerd na zorgvuldig onderzoek. De betreffende mevrouw S. werd onmiddellijk van haar
functie als commandante van het detachement ontheven, gedegradeerd en overgeplaatst naar
een andere plaats in een zeer ondergeschikte functie, waar zij geen kwaad meer kon doen.
Helaas waren mi in collega en ik toen reeds vertrokken op de boot naar Nederland. Het speelde
zich  af in de laatste dagen  van ons contract  bii  het  VK-KNIL. De soevereiniteitsoverdracht  had
reeds plaats gevonden. De details van het handelen van mevrouw S. wil ik hier niet vermelden
uit pieteitsoverwegingen naar een overleden VK-ster uit onze mess. Het ging echter onder ande-
re om diefstal van sieraden van de aan malaria tropica overleden VK-ster en meer van deze
slechte zaken.
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ondergeschikten en altijd klaar te staan voor een vertrouwelijk gesprek en/of probleem,
dat zij naar haar beste weten probeerde op te lossen..25
In Indie is het "gabar anging" (letterlijk "windnieuwtje) werkelijk snel en meedogenloos
en blijven nieuwties, geruchten en verliefdheden niet lang onbekend. Zelfs van het ene
eiland naar het andere eiland is dit mogelilk Hoewel, het gaat over de mooie marineof-
ficier, die als commandant vele havens met ziin schip aandeed (en later zelfs
Emmahaven binnenvaart, waar we als VK-sters, bovengenoemde nieuw aangekomen
VK-ster incluis, aan boord werden uitgenodigd voor een zeer vrolijke ontvangst),
maar tot de aankomst van Ans, zoals de "nieuwe" heet, hadden  wij, de VK-sters van
dit detachement. nog niet over hem gehoord. Nu wacht ons de moeilijke taak onze
collega over haar teleurstelling heen te helpen. Nu, deze middag lukte dat niet
bepaald, maar de tijd zal alles oplossen, zoals later zou blijken.26

Om toch de middag een beetie vrolijk te laten eindigen besluiten we iets te organi-
seren na het theedrinken. Met een aantal vriendies, verloofdes en VK-sters gaan we
een autoritje maken. Omdat we overal militaire contacten hebben, is dit snel georga-
niseerd. Wij rijden richting Sigoentoer Moeda naar Boengoes, liggend aan de
Boengoesbaai aan de kust van de Indische Oceaan. Je mag er niet zwemmen (haai-
engevaar), maar wel " pootje baden" (niet ver, le moet je voeten kunnen blijven zien).
wat al een genot is in de hitte. We hebben veel plezier. Het zand op het strand aan

de baai is heel fijn wit en de vele palmen, gebogen door de wind, laten hun kokos-
noten vallen, als je eraan schudt. Er woont slechts een enkel Inlands gezin in
bescheiden huties met daken van palmengras. Nieuwsgierig komen een paar kinde-

ren aanlopen, als wij daar zijn. Zij bieden ons aan de kokosnoten voor ons te splij-
ten met hun grote kapmessen. De jonge klappermelk is goed om te drinken.

26 Miin 'slapie' Ans. werkzaam in het militair hospitaal, leert een kapitein K. ( hoofd Leger
Technische Dienst Padang) kennen, een wat oudere vrijgezel, een rustige sympathiek lijkende
man, die haar na een uitgebreide kennismakingstiid ten huwelijk vraagt. Kapitein K. is geen op
een filmster liikende jonge marineofficier. maar ziin dAt wel de geschikte echtgenoten voor een
wat oudere VK-ster3 Ik heb heel wat uurties 's avonds met Ans in onze kamer doorgebracht om
haar te overtuigen. dat dit aanzoek misschien toch wei zinvol was om te aanvaarden. Op negen-
endertig jarige leeftild liggen de huweliikskandidaten niet meer zo voor het opscheppen, vond
ik als een eenentwintig jarige wiisneus. Maar ik zei wel voortdurend. dat zij het zelf moest

beslissen. als zii weer eens een avond vol met twiifelachtige vragen over dit aanzoek bij mii
kwam. Op het laatst kreeg ik er ook wel genoeg van en sloot ik het gesprek sneller af met een:
'*ns ik heb slaap. vind ie het erg, maar slaap er nog eens een nachtle over". Uiteindelijk is zii
gezwicht en met kapitein K. getrouwd. Het huweliik werd in Padang (SWK) voltrokken en Ann
en ik mochten bruidsmeisies ziin. We hebben haar aan de kapitein uitgeleverd vanuit de VK-
mess. De bruid was in een lange witte japon met sluier en de bruidsstoet vertrok in echte auto-
's naar het gemeentehuis en de kerk. De receptie en het bruiloftsfeest vonden plaats  in de VK-
mess. welke hiervoor feestelijk was opgepoetst door gezamenliike arbeid van de VK-sters.
Voorzien van drankies en zalige hapies (van de kokkie) werd het een niet te vergeten feest in het
leven van alledag. Het huwelijk was een succes en er werden twee dochters geboren, na terug.
komst in Nederland.
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's Avonds eten we gezellig met gasten in de mess. De nieuw aangekomen VK-ster
begint haar nieuwe leven wat positiever te zien. Ze kan bijna niet anders, want ieder-
een is aardig voor haar en probeert haar op te vrolijken. We draaien grammofoon pla-
ten  en er wordt gedanst  op de middengalerij.  We  gaan  niet  te  laat  naar  bed,  want
morgen is het weer vroeg dag en zeker voor de "nieuwe" spannend haar werkomge-
ving te leren kennen. Foks krijgt nog een aai en vlijt zich onder mijn veldbed.  Ik
wens Ans, want zo heet mijn kamergenoot, "good night and pleasant dreams".

DONDERDAG

Ik ben heel vroeg op om te mandien en te ontbijten en naar het NEFIS -kantoor te
gaan, want ik was geinformeerd, dat er veel gegevens waren binnengekomen van
hoofdinformant N.H.S. uit het voormalig Republikeinse gebied.  Om een of andere
redenen is er meer onrust, geweld en beschietingen door "snipers" in de Padangse
Bovenlanden. We zullen zien.
Op kantoor aangekomen is N.H.S. "himself" aanwezig met stapels papieren en
voor mij een fris Hollands uitziend appeltje uit Fort de Kock, waar het koud is. Ik
was geroerd door het appeltje, maar minder in mijn sas met de stapel papierwerk.
Veel werk dus om te lezen, uit elkaar te halen en de belangrijkste data vast te hou-
den, te controleren met andere gegevens of deze hetzelfde luiden en elkaar bevesti-
gen.27 Tenslotte wordt het rapport voor de Staf samengesteld. Het rapport moet zo
snel mogelijk daar zijn. Hard werken dus en het appeltje blijft liggen tot laten
De donderdagmorgen verloopt daarom met drukke werkzaamheden op het kantoor
van de NEFIS. Wederom waren veel gegevens binnengekomen over terroristische
activiteiten in de Padangse Hooglanden, met talloze schendingen van de overeen-
komst zoals gesloten met de Republikeinse regering. Zowel de TNI als ongeregel-
de benden maken zich hieraan schuldig. Veel berichten waren communistisch
getint. En de Nederlandse militairen krijgen het gebied niet goed onder controle.
Er moet dus iets gebeuren? Het rapport moet voor de middag per koerier wegge-
bracht worden naar het Hoofdkwartier van de U-brigade. Dat gebeurde natuurlijk,
want zo waren de regeis: je gaat niet naar huis voordat iets af is, zeker als het
belangrijk is.
Ik weet niet meer hoe laat ik in de mess arriveerde, maar de rijsttafel was nog te
eten, hoewel enigszins koud maar daarom niet minder smakelijk. Er wachtte me
trouwens een onaangename mededeling in de mess. In de stad was sprake van
hondsdolheid en dat betekende, dat alle honden aangelijnd uitgelaten moesten
worden. Dat betekende Foks uitlaten 6f lopend in de tropenhitte 6f Foks achter de
motor te laten meerennen. Dit laatste is beter voor een jonge hond is; die is niet

27   Is dit niet het geval,  dan laat ie de inlichting liggen of geeft deze met de nodige voorzichtigheid
door.
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tevreden met een wandelingetle van vijf of tien minuten per dag. Dus laten mijn
verloofde en ik Foks uit op de motor achter ons aan rennend om zowel een lastige
hond als uitbreiding van hondsdolheid te voorkomen. En dat 's middags tijdens het
rustuur.
Niet getreurd, er zijn ergere dingen. le leert in een land als dit toch wel relativeren,
al is het alleen maar omdat de tropenzon erg warm en afmattend is en je je energie
goed moet gebruiken om niet oververmoeid te raken. Niettemin is er een leuk
bericht via onze detachementcommandante. De AMVJ in het stadje vraagt om vrij-
willigers, die mee willen doen aan een toneelstuk, dat namens de Welfare gepresen-
teerd zal worden aan de militairen in de stad en op de buitenposten. Vrijdagavond
kunnen we ons opgeven in het AMVT-gebouw, waaraan dan meteen een vergadering
is verbonden om de gang van zaken te bespreken. In onze mess is er niet bijzonder
veel  animo voor. Ikzelf denk er nog  over. Het lijkt me welleuk om  in een toneelstuk

te spelen voor de militairen.
De dag verloopt verder rustig. Het is benauwd en vochtig warm. De natte moesson
is in aantocht. Daarom kregen we nogal weinig rust. Na de thee kregen we het plan
te gaan zwemmen. Dat was ook leuk voor onze nieuw aangekomen VK-ster, die nog
wel wat opgevrolijkt moest worden. Gelukkig vindt zij haar werkkring en de mensen

daar aardig, dus dat is mooi meegenomen.
Een van onze VK-sters is nogal goed bevriend met de commandant van de AAT, die
met zijn wagen kwam. Toen hebben we er nog wat mensen bijgehaald van 5-   RI en
zijn met hen en 5 VK-sters, waaronder ik, naar Indaroeng (waar de cementfabriek

staat) gereden. Dat ligt tussen Padang en Ladang Padi. Er zijn daar een heleboel
mooie plekjes en ook een zwembad. Het is niet zo erg groot, kennelijk vroeger
slechts voor de employees van de cementfabriek, maar nu toegankelijk voor ieder-
een, die zin heeft om te gaan zwemmen. Het water is heerlijk koel en fris en er is
ook nog een tennisbaan in de overigens prachtige omgeving. Door ons gespring en

geplas laten we het zwembad bijna overlopen. Het werkt ontspannend en er wordt
veel gelachen.
Thuis gekomen in de mess drinken we met zijn allen limonade op de voorgalerij.
Met een "dat doen we nog eens over" trokken we ons terug, ieder naar de eigen mess,

om te gaan eten: een broodmaaltijd met de Hollandse "vreselijke beleggen". Maar
goed, we hadden trek gekregen van het zwemmen, dus smaakte het brood toch wel.
's Avonds is het "closed night" voor ons, wat dus betekent dat we braafthuis moeten
blijven en nuttige dingen doen. Om zes uur is het donker, de tropennacht valt snel.
En het begint ook nog te regenen, het begin van de natte moesson. Waarschijnlijk is
het maar een bui. Maar de regen in de tropen is niet te vergelijken met een
Hollandse regenbui. Het water gutst uit de hemel in grote druppels en als je naar
buiten kijkt is het alsof er een gordijn is opgehangen van grijze stof. Alleen is het
niet koud, maar wel vochtig. En het koelt af. Ik zoek dan ook naarstig in de kast op
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mijn kamer naar het kaki vestle, dat wij ook gel<regen hebben bij onze uitrusting
voor verblijf in koelere streken. Het aantrekken van het wollen vestje geeft je even
het gevoel dat je in Holland bent met zijn wisselende weergetijden. Toch een licht
gevoel van heimwee naar mijn geboorteland? Ik ga dan ook gauw in mijn bureau op
zoek naar postbladen. Vorige week ook al niet naar huis geschreven en de mensen
thuis wachten op onze post. Dus de avond wordt besteed aan brieven aan moeder,
vader, en andere (toekomstige) familieleden. Om een uur of tien heb ik er genoeg
van en ga naar de achtergalerij thee drinken. Er zitten nog paar VK-sters te luieren
in de rieten stoelen. Ik voeg me bij hen en we luisteren gezamenlijk naar de gelui-
den van de tropenavond. Om een uur of elfverdwijnt iedereen naar zijn kamer om
te gaan slapen. "Closed night" is voorbij. Nu gaan de luiken voor de ramen van onze
kamers dicht; het zijn van die luiken met open sleufies, die lucht doorlaten. De lui-
ken gaan veiligheidshalve op slot, omdat het een enkele keer voorkomt, dat inslui-
pers 's nachts op het terrein rondscharrelen op zoek naar bestek en wat dies meer
zij. En wil hebben geen wacht voor de deur. Mijn nieuwe kamergenoot is al verdwe-
nen onder de klamboe en in slaap? Het gaat gelukkig beter met haan Zij is tevreden
met haar nieuwe werkkring, werkomgeving en haar nieuwe collega's in het hospi-
taal. Hoor ik haar niet reeds een zekere kapitein K. noemen? Wie weet, een nieuwe
lente, een nieuw geluid. Slamat tidoer.

 RIJDAG

Het gekraai van een Indische haan bij de buren wekt me om zes uur. Heerlijk gesla-

pen, waarschijnlijk omdat het iets koeler was dan anders door de regen van gisteren-
avond. Het gewone ritueel van mandien en ontbijten vindt plaats. Aan de ontbijtta-
fel tref ik Ann, die niet in een al te best humeur is. De reden weet ik niet, maar ik
kan het zien aan de manier waarop zij de boterhammen, die zij van plan is te eten,
tegen het vroege ochtendlicht houdt. Er zitten namelijk altijd meegebakken torretjes
in het brood, die zo pieredood zijn dat je de boterhammen zonder gevaar voor eigen
leven gerust kunt eten. Niet dus Ann, die de torretjes er op een demonstratieve
manier uit haalt (ze doet het altijd, geloof ik, de torretjes uit de boterhammen peu-
teren, maar op deze wijze lijkt het of de hele wereld schuld heeft aan het typische
met torretjes doorgebakken Indische brood).
Veel tijd is er niet om je hieraan te ergeren, want bij de voorgalerij hoor ik al het
getoeter van de chauffeur, die ons naar kantoor moet brengen. Daar horen we (top-
secret) dat mogelijk weer militaire acties gestart gaan worden om het gebied rustig
te krijgen. Dat betekent extra werk op het NEFIS-kantoor maar vooral op de Stafvan
de U -brigade bij de inlichtingendienst. En natuurlijk het toenemend gevaar, dat
militairen zullen sneuvelen met alle ellende van dien. De politieke toestand is dui-
delijk verslechterd, hoewel we als militairen daar weinig van merken. Hoogstens
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moet er meer patrouille worden gelopen in bepaalde gebieden. En de kans op het
sneuvelen van militairen door onverwachte beschietingen neemt toe. We zullen er
het beste maar van hopen.
Hard werken helpt tegen sombere gedachten Gelukkig is er over afleiding niet te Ida-
gen. En het werk moet klaar. Geen tijd dus om verder te piekeren over de situatie.
's Middags in de mess ligt er de uitnodiging voor de vergadering in de AMVJ van
mevrouw Traanboer voor het toneelstuk. Ik besluit erheen te gaan om mee te doen.
Nog twee VK-sters uit de mess zijn enthousiast en gaan meedoen: Joostje en

Sanneke, die ook nog niet zo lang geleden hier zijn aangekomen.
lk luier 's middags wat in de "tuin" achter de achtergalerij, waar de mandiekamers
zijn en neem een kort zonnebad om een beetje kleur te krijgen. In de tropen krijg je
op den duur een wat bleekgele huidskleur. Een kwartiertie in de tropenzon (langer

kan je het niet uithouden) geeft dan een beetje kleur op het gezicht.. Een paar VK-
sters komen erbij en we praten wat over en weer over koetjes en kalf}es. De toon in
de mess is over het algemeen vrolijk en luchtig. Misschien juist omdat om ons heen
natuurlijk wel het nodige gaande is, waarvan velen van ons ook op de hoogte zijn.
Voor allen geldt echter de zwijgplicht over alle informatie, die we krijgen. 28  Dus

blijft het bij gebabbel over de alledaagse dingen, waaraan iedere VK-ster op haar
geheel eigen wijze meedoet.
's Avonds brengt mijn verloofde ons drieen naar het AMVI-gebouw voor de vergade-
ring.  lk ben benieuwd of er voldoende vrijwilligers zijn.  Dat is absoluut het geval.  Ik

zie nog meer bekenden, waaronder kapitein van der Tuuk, ( Hoofd Kantoor

Operaties) met zijn vrouw "Meetle". Het is een gezellige ongedwongen bijeenkomst,
waar spijkers met koppen worden geslagen. Het toneelstuk, waarvoor wi j zijn
gevraagd heet De Spooktrein. Het is een thriller, die vlak voor de oorlog met Fien de
La Mar in de hoofdrol succesvol verfilmd is in Nederland. Het speelt grotendeels op
een stationnetje in een afgelegen plaats in Schotland. Er vindt een moord plaats en
de dader is onbekend. Prachtige cast. Iedereen krijgt een rol toegewezen met alle
consequenties daaraan verbonden. Meedoen betekent je verplichten tot het accepte-

ren van je rol (zoniet dan kon je dat op de vergadering kenbaar maken), je rol instu-
deren en de repetities wekelijks bijwonen. Tenslotte zal de uitvoering een reeks van
avonden in beslag zal nemen.
De Spooktrein zal niet alleen in de stad worden gespeeld. Juist de vele buitenposten
rondom in het gebied zullen met de uitvoering van het toneelstuk worden verblijd.
Daarvoor moeten afspraken worden gemaakt met de plaatselijke commando's, die
op hun beurt weer een zaal moeten verzorgen, de "jongens" moeten uitgenodigd
worden en de decors gemaakt. De cast zal per trucks worden vervoerd naar deze bui-
tenposten en in konvooi ook weer terugrilden na afloop van de voorstellingen. Een

28  Zeker voor diegenen. die bii inlichtingendiensten werken en/of de secretaresses van de chefistaf
en brigadecommandant.
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hele organisatie dus, die onder de verantwoording van de Welfare geheel in handen
is van de AMVJ onder leiding van mevrouw Traanboer. Het stuk zal onder regie van
een deskundige worden ingestudeerd.
Iedereen gaat akkoord met de voorwaarden. De rollen worden tot ieders tevreden-
heid verdeeld. Tot mijn grote verbazing krijg ik de hoofdrol toegewezen: Julia Price,
een meisie van ca. 25 jaar, dat afwisselend een enigszins gestoorde, dan timide en
tenslotte geraffineerde persoonlijkheid moet uitbeelden en de moordenaar tot de
moord aanzet of iets dergelijks. Niet bepaald saai dus. Lijkt me wel wat. Ons eerste
huiswerk is onze rollen lezen, we krijgen allemaal de tekst mee. Een afspraak voor
de volgende meeting is gemaakt. Dan wordt met de hele cast de tekst doorgenomen
en zal iedereen ziln eigen rol hardop voorlezen.
Evert, mijn verloofde, komt ons weer ophalen bij het AMVT-gebouw en brengt ons
naar huis. Ik moet Foks nog uitlaten, want de hondsdolheid is nog niet voorbij. Dit
keer doen wij dit lopend langs de strandweg, zodat wij ook nog even met elkaar kun-
nen praten. De bijna volle maan schijnt over de Indische Oceaan. Romantisch.......
Enigszins euforisch duik ik mijn kamer in. Mijn kamergenote is nog niet naar bed
en is nieuwsgierig naar het AMVJ-gebeuren. Zi i heeft gelukkig haar belangstelling
voor de buitenwereld weer opgevat. Ik licht haar in over de vergadering en het toneel-
stuk. Zij wil mij wel overhoren als zij tijd heeft en ik mijn rol (in gedeeltes) heb inge-
studeerd. We gaan tevreden slapen.

ZATERDAG

Vanmorgen werden we om halfzes al gewekt met hoorngeschal van de KNIL-com-
pagnie van luitenant R.M., die van Padang Pandjang al vroeg naar Padang kwam
afzakken om mee te doen aan de parade. Deze wordt vanmorgen om acht uur gehou-
den ter gelegenheid van de beediging van enkele officieren op het U-brigadeplein.
Ook de VK-sters zijn hierbij uitgenodigd. Verder moeten we ook zaterdags werken
van 07·00 tot I4.00 uur en vandaag dus wat later. Dus is het dringen in de mandie-
kamers en haasten we ons aan het ontbijt. Om halfacht stond iedereen in carra op
het plein opgesteld, alle onderdelen, stafofficieren, stafonderofficieren en het VK-
KNIL. Daarna volgt de inspectie door de kolonel V.E., waarna de beediging van vier
of'ficieren plaatsvond. Daarna was de parade. Alles was vertegenwoordigd. Cavalerie,
motoren, tanks. ITD, infanterie etc. De KNIL-compagnie marcheert prachtig met de
peletoncommandanten en de compagniecommandant R.M. v66r de troep, met kle-
wang in de hand volgens de oude KNIL-traditie. Hiermee groeten ze ook. De meeste
militairen van deze compagnie zijn "inlands" en van Indische afkomst.
Na afloop van de parade gaat ieders zijn weg naar zijn/haar kantoor, althans de VK-
sters om hun werk te doen tot I4.00 uur.
's Middags in de mess is er post aangekomen en ook zeepost, dus pakjes.
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Verder liggen onze rantsoenen klaar. De gebruikelijke slof sigaretten van het merk
Highway.  Ik rook zelf niet maar mijn verloofde des te meer. En een grote fles jonge
jenever en een fles oranjebitter. De laatste komt wel van pas; van de eerste maken wij
Tijgermelk voor speciale gelegenheden. Tijgermelk is een door de VK-sters uitgevon-
den eenvoudig recept van jonge jenever vermengd met blikjes gezoete melk. Het is
een verrukkelijk maar verraderlijk drankje, want je kunt er behoorlijk dronken van
worden, als ie niet oppast. Inmiddels hebben we onze post gelezen en de per zeepost
aangekomen pakketten uitgepakt. Voor mij is er ook een groot pak met allerlei zaken
uit Holland, welke hier moeilijk verkrijgbaar zijn zoals bepaalde merken zeep en toi-
letpoeder en chocola en zelfs een jurk, gemaakt met een in Holland achtergebleven
patroon van mij, van echt linnen stof met mooie felgekleurde grote bloemen:
44

Bloemenzeetje". Daar ben ik wel erg blij mee. Ik heb niet veel zomerjurken. Toen
Wil Uit Holland vertrokken was kleding nog schaars. Soms laten we hier op de Pasar
door de Chinese kleermakers jurken maken, maar dat is tamelijk kostbaar en de snit
is wat ouderwets naar Europese begrippen.
Later op de middag komen er wat militairen langs voor de gezelligheid en om wat
afspraakjes te maken voor de zaterdagavond. Meestal is er hier en daar wel iets te
doen. Vanavond zeker. In de officiersocieteit aan de strandweg, mooi gelegen aan de
Indische Oceaan is een receptie ter gelegenheid van het driejarig bestaan van de U-
brigade met bal na, waarvoor ik ben uitgenodigd. Ik heb permissie om bij het bal te
blijven tot het einde. Het zal wel de laatste keer zijn dat we dit bestaan van de U-bri-
gade in Indie vieren.
's Middags rijden mijn verloofde en ik achterop op de motor, na eerst Foks aan de
lijn te hebben uitgelaten, even naar Boengoes. Het is altijd een feest om daar te zijn
en we picknicken aan het strand en luieren wat. Morgen is hij Officier van Dienst,
wat betekent huisarrest op het Hoofdkwartier en " kip sambal" van Pagi Sore laten

bezorgen (verpakt in pisangblad) voor de lunch. Meestal geniet ik daarvan mee, want
ik mag hem daar bezoeken.
Ik denk trouwens dat ik hem de volgende week weinig zal zien vanwege de te ver-
wachten extra militaire opdrachten, waarvan niemand nog weet, maar die naar alle
waarschijnlijkheid wel zullen doorgaan. Omdat wij beiden bij de Inlichtingendienst

29 Toen ik dit hoorde en ook dat miin verloofde bii deze actie als I.0. mee zou gaan. was ik woe-
dend. Natuurlijk uit angst dat miin verloofde iets zou overkomen. Een KNIL-officier (Kapitein
S.) is met Infanterie II uit Java overgekomen en heeft het commando bij de zeelanding voor
deze actie. Tenslotte is alles goed afgelopen. de theeonderneming werd bereikt (de
Republikeinse schaduwregering was helaas gevlogen) en de bevolking van de hoogvlakte van
Korintji, die er erbarmelijk aan toe was, werd een betere toekomst bezorgd. Het totaal verpau-
perde leven van de bevolking in de dorpen, waaronder de hoofdplaats Soengei Penoeh werd

weer op gang gebracht. Het heeft viif weken geduurd. Twee militairen gesneuveld en de dokter
die omkwam door een frontale botsing op de bergweg, waar biina geen verkeer was. Nu kwam
er onverwacht een tegenligger aan, een militaire truck. Beide chauffeurs reden te hard.
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werken kunnen wij erover praten ofschoon de details mii absoluut onbekend blijven.
Ook heb ik het vermoeden dat hij naast ziin extra werkzaamheden op het
Hoofdkwartier een of andere opdracht zal krijgen. Later is ook gebleken dat dit ver-
moeden is uitgekomen. Er ziin verschillende opdrachten van de Generale Staf uit
Batavia gekomen; o.a. een speciale opdracht om naar Korintji en de theeonderne-
ming Kajo Aro, gelegen op de helling van de Goenoeng Korintji op te trekken.29
's Avonds is het eerst officieel en daarna gezellig in de officiersocieteit aan de
Strandweg. Iedereen heeft zich voor de gelegenheid mooi aangekleed. De dames zo
mogelijk in avondkleding. Het is eigenlijk een oud gebouw, nog uit de koloniale tijd,
met een hooggelegen groot omheind terras, uitkijkend op de Indische Oceaan. De
tropenavonden zijn prachtig mits je ie armen goed insmeert met muskietenolie.
Voor de heren is het altijd "sleeves down". Er staat een oude piano en er is altijd wel
een ofander, die piano kan spelen en "songs" als "smoke gets in your eyes" laat klin-
ken over het terras Er wordt natuurlijk gedanst (slow dancing vaak vanwege de

warmte). Er is altijd voldoende limonade, bier en andere alcoholische dranken.
Vanavond wordt er ruimschoots gratis geschonken. De stemming is prima en wordt
gaandeweg uitbundiger. Ik word veel ten dans gevraagd maar het liefste dans ik toch
met mi in verloofde. Die kan tenminste goed dansen. Of we zitten met elkaar en
andere officieren met hun dames op het terras naar de Indische Oceaan te staren.
De golfslag van de zee blijft heerlijk om naar te luisteren. Op de achtergrond horen
we de dansmuziek. Voor deze gelegenheid is er een militaire life-band. Als we ons
weer op de dansvloer wagen merken we dat sommige mensen echt vervelend wor-
den. We denken erover voor het einde het bal te verlaten en nog even wat rond te rij-
den. Het wordt ook wel weer eens tijd om te gaan slapen. De volgende morgen horen
we, dat majoor K

C
bijgenaamd de Meikever) zijn jeep rechtop tegen een boom heeft

gezet, gelukkig zonder enige persoonlijke schade.

ZONDAG

Een uurtje later opgestaan en langzaam gemandied en aangekleed. Met de meeste
VK-sters in huis ontbijten we op de achtergalerij en drinken koffie. Later op de och-
tend komen er wat militairen, vriendjes van VK-sters, langs voor de gezelligheid en
om ons uit te nodigen voor een ritje naar de stad. Er is namelijk een Chinese optocht

gaande, die we beslist moeten zien. Er is in Padang een grote Chinese gemeenschap.
In de optocht beeldt een aantal deelnemers een draak uit door het aantrekken van een
drakenkostuum (meestal van gekleurd papier). Verder wordt er muziek gemaakt door
het slaan op gongen, terwijl er ook zeer luidruchtig vuurwerk wordt afgestoken om de
boze geesten te verjagen. Het geheel ziet er bijzonder kleurrijk en feestelijk uit.
Na aftoop van de optocht gaan we terug naar de mess en drinken op de voorgalerii
koffie met een aantal gasten. Mijn verloofde is er niet bij, want hij is Officier van
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Dienst en zit op zijn kamer op het Hoofdkwartier. Natuurlijk loopt de koffiedrinke-
rij uit en komt er van slapen niets. Trouwens, op zondag is dat ook niet zo gebruike-
lijk. Meestal gaan we iets ondememen of is er iets te doen, hier of daan Vandaag

blijft het wat mij betreft vrij rustig.
Ik ga in de namiddag mijn verloofde op het Hoofdkwartier bezoeken en blijf hem
een paar uurtjes gezelschap houden. Het is nu weer tamelijk stil in de stad. We eten
de verrukkelijke Kip sambal in pisangblad met witte rijst van Pagi Soreh, die
gebracht wordt om een uur of vij f.    Niet lang daarna  ga  ik weg naar de  mess,  waar
we de avond met een aantal doorbrengen op de galerij. Ik ga niet zo laat slapen.
Waarschijnlijk zal het ook voor mij een drukke week worden met veel werk.
Bovendien moet ik maandagavond omroepen bij Radio Padang als invalster voor
Greetje, die moet overwerken op de Staf En dinsdagavond moet ik ook omroepen en
vrijdagavond hebben we de eerste repetitie voor "De Spooktrein" in het AMVJ-
gebouw Hiervoor moet ik mijn rol nog helemaal lezen.
Ik ga nog even Foks uitlaten (lopend ditmaal, het is niet anders), wens mijn "slapie"

Ans goedenacht en rol onder de klamboe. Weer een week voorbij.30

WERKZAAMHEDEN EN FEESTEN VAN HETVK-KNILTEMIDDEN VAN HET
00RLOGSGEDRUIS

De aard van de werkzaamheden was velerlei, waarbij vooral in de eerste periode van
het VK-KNIL improvisatietalent noodzakelijk was. Men moet denken aan:

de verzorging in de opvangcentra, waar Nederlandse vrouwen samen kwamen uit de
Japanse kampen, wachtend tot hun echtgenoten hen opspoorden;

het zorgen voor entertainment van de vrouwen en kinderen, medische verzorging,
30 Naar aanleiding van bovenstaand verslag van het typische alledaagse leven van een VK-ster gedu-

rende een week merk ik op, dat het hier een VK-ster betreft   met een administratief beroep in
een bepaalde omgeving met haar collega's in een klein detachement op een buitenpost. In aan-
merking moet worden genomen, dat de " 5OI " VK-sters ieder toch hun eigen ervaringen heb-
ben, die geplaatst in een bepaalde week. zullen varieren in de tijd naar de aard van de situatie.
waarin zii verkeren en de aard van hun werkzaamheden. In grote liinen zullen de ervaringen en
gebeurtenissen op elkaar li iken in een meervoudige variantie van situationele en relationele fac-
toren. Uitzonderingen ziin bijvoorbeeld, dat er VK-sters waren, die hun studie voor verpleeg-

kundige in Indie hebben afgemaakt en/ofeen bepaalde studie in Indie hebben opgepakt, afhan-
keliik van de mogeliikheden, die er in de betreffende detachementen werden geboden.
Verder merk ik op. dat bovenstaande typische alledaagse belevenissen in een doorsneeweek van
een VK·ster geheel zijn gebaseerd op bestaande documenten zoals brieven aan ouders en fami-
lieleden en een eigen dagboek. De gegevens ziin, hoewel enigszins gecomprimeerd. gebaseerd

op waarheidsgetrouwe gegevens uit deze documenten. In dit geval is dus geen sprake van opge-
diepte herinneringen uit het geheugen. Echter het opmerkeliike van deze wijze van schrilven is
dat tiidens het schriifproces de herinneringen in het geheugen terugkomen. Het is als het ware
of ie weer terugkeert in de tiid en de ontmoetingen met de mensen, de plaatsen en de natuur
met ziin geuren van het land wederom reeel in beeld komen. Alles wordt tiidens het schriiven
herbeleefd.  "Ik loop weer langs de Strandweg en zie de Apenberg."
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kinderen opvangen, die hun ouders kwijt waren en hospitalen inrichten;
allerlei huishoudelijke werkzaamheden in de onderkomens van henzelf en zieken-
huizen;
sociale diensten of populair gezegd 'de Welfare' oprichten;
het oprichten van een verlofcentrum voor het VK-KNIL op Malang; het inrichten van
de detachementen; het lospeuteren van de benodigde spullen hiervoor zoals meubi-
lair, beddengoed en dergelijke;
daarnaast de beslommeringen van de maandelijkse rapporten over de gang van
zaken zoals het in een militaire organisatie behoort, de dienstroosters, het regelen
van de dagelijkse maaltijden met de kokki, schoonmaak en onderhoud.

In de tweede periode van het VK-KNIL is er sprake van meer reguliere werkzaamhe-
den naast alle improvisaties, zoals het werken op de staven, als secretaresse op de
administratie, bij de inlichtingen- en verbindingsdiensten, in de ziekenhuizen als
verpleegster, apothekeres -en/of assistente, en analiste, in het veld als drie-
tonnerchauffeur of chauffeur op een jeep. Er waren zelfs VK-sters, die een cursus
hadden gekregen in motoronderhoud en die werkten in een motorpool.

Daarnaast was er ook ruimte voor feesten, waarvoor artiesten georganiseerd
moesten worden. Met behulp van de Welfare en eigen krachten uit het VK-KNIL
werden toneelstukken ingestudeerd, die voor de troepen werden gespeeld. Naast
officiele feesten en toneel- en cabaretvoorstellingen werden ook onder elkaar feest-
jes georganiseerd bij elke gelegenheid die maar te bedenken was.
Dit lijkt verwonderlijk gezien de omstandigheden waaronder werd verkeerd. De
omstandigheden echter zijn nu juist de oorzaak hiervan. In tijden van spanning en
oorlogsgedruis is de neiging tot afreageren een gebruikelilke reactie in de gang van
het dagelijkse leven, dat toch doorgaat. Iedere gelegenheid om een heuglijk feit te
vieren werd aangegrepen om een feest te organiseren op kleine of grote schaal.
Het fenomeen is niet zo vreemd als men bedenkt dat het vieren van feest gezien
moet worden als een compensatie voor het verwerken van oorlogsspanning en treur-
nis om het verlies van gesneuvelden, hetgeen in Indie in niet geringe mate het geval
is geweest Ook onder de VK-sters zelf. Er was niet alleen drama bij de werkzaamhe-
den van de VK-sters ten aanzien van het verzorgen van de gewonden en afleggen van

gesneuvelden. Ook in de detachementen van de VK-sters speelden zich drama's af
De angst voor het sneuvelen van vriend of verloofde hing altijd als een dreiging in
de lucht. Een enkele VK-ster werd daardoor ziek van angst. De angst was ook reeel.
Op 26 november I94'7 sneuvelde de verloofde van VK-ster Ans Schnittger tijdens
een nachtelijke actie.
"Ik zat toen zoals wj dat noemden in de wacht (de nachtdienst). Overdag slapen in
's nachts werken. Ik sliep net toen kapitein Smit naast mlin stretcher stond in mo
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wakker maakte. Ik schrok, in een-flits dacht ik wat heb ik misdaan, maar dat kon niet want
dan had ik bg de kapitein moeten komen en niet de kapitein bg m(i. Ze ging naast me zit-
ten en sloeg haar arm  om  me heen en vertelde me voorzichtig dat Jan de Vroedt,  m(in  ver-
loo/de, die nacht gesneuveld was. Ik moest me gauw aankleden, want kapitein Smit had
geregeld dat ik met het eerste het beste vliegtuig naar Bandoeng kon. In Bandoeng werd ik
opgewacht door kapitein Eekhout. Ik maakte toen voor het eerst een militaire begrafenis
mee. Als ten roes is de plechtigheid aan mij voorbij gegaan. Van de preek weet ik me ook
niets te herinneren, ik zag alleen maar die kist met mijn Jan erin. .

Andere drama's speelden zich af op het terrein van de liefde. Een VK-ster stortte zich
in een liefdesrelatie met een getrouwde officier en werd zwangen In het contract
stond dat niet- getrouwde VK-sters die zwanger werden, terug werden gezonden
naar Nederland. Dat is ook haar gebeurd, tot grote verbittering. Zij heeft nooit meer
iets willen weten van het VK-KNIL. Voorbehoedsmiddelen waren nog schaars en/of
onbekend. Wel vertelde een VK-ster (haar naam wil ik niet noemen) dat de korps-
commandante kapitein Smit speciaal naar Singapore reisde om daar voorbehoeds-
middelen te halen voor haar 'girls' teneinde een dergelijke droeve vernedering (zoals
we dit toch wel kunnen noemen) in het vervolg te voorkomen.

Bekend is verder dat twee VK-sters zijn overleden in Indie: J.M.H. de Rooy
en A. F. van Leuven3I.

Elk jaar wordt op Bronbeek op 26 juli de opheffing van het KNIL herdacht in aan-
wezigheid van militaire en burgergenodigden, onder wie afgevaardigden van het
VK-KNIL

F Met Addie van Leuven woonde ik in het detachement Padang (SWK)
"Op een bepaald uur van de dag (iedereen was aan het werk) kwam ik haar toevallig tegen op de
binnengalerii van ons huis. Ze liep een beetje zwaaiend in een ochtendias rond. Addie. wat is
er met iou aan de hand. vroeg ik. 'Ik heb griep'. zei ze. 'Hoe lang heb ie dat alv 'Drie dagen',ant-
woordde ze met een soort ondertoon, dat ze wel vond dat het lang duurde. Ze was zelfapothe-
keres. Ik vond het er niet goed uit zien en waarschuwde 's middags tijdens de maaltijd, waarbii
Addie niet aanwezig was, de detachementcommandante, louter afgaand op mijn gevoel van
ongerustheid over hoe ik Addie had gezien. Die avond werd zii opgenomen in het Militair
Hospitaal en bil bloed onderzoek bleek zii malaria tropica te hebben. Men had bii het eerste
onderzoek vergeten bloed te prikken. Een week later was zii overleden.-
De VK·ster De Rooy is biigezet op Ereveld Menteng Poeloe (Javal en de VK-ster Van Leuven op
Ereveld Leuwigadian (Java). Hun namen ziin vermeld op het Nationaal Indie-monument
1945-I962 te Roermond. waar jaarlijks de nationale herdenking plaats vindt van de militairen
van het Koninkriik der Nederlanden, die tussen I945 en 1962 in het voormalig Nederlands-
Oost-Indie en op Nieuw-Guinea in dienst van het vaderland om het leven zijn gekomen.
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Begrafenis van VK-ster De Rooy te Batavia (Djakarta) juli 1949 naast de lijkauto VK-ster Manintveld
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HOOFDSTUK 6

Samenvatting

In deze studie is de geschiedenis beschreven van het Vrouwenkorps van het voorma-

lig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Dit Vrouwenkorps is door Luitenant-
Gouverneur-Generaal dr Van Mook bij staatsbesluit no.I als onderdeel van het voor-
malig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger op 5 maart I944 in Australie opgericht.
Als zodanig kan dit korps als eerste officieel militair Vrouwenkorps in het
Koninkrijk der Nederlanden worden aangemerkt. Hiermee traden voor het eerst (en
tevens voor het laatst) vrouwen toe tot het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger.

In hoofdstuk I wordt de vraag gesteld, welke opvattingen er bestonden over vrouwen
die zich op het oorlogsterrein waagden en hoe hun oorlogspraktijk eruit zag. De
opname van de vrouw in de krijgsmacht bleek, in de loop van de geschiedenis, niet
rimpelloos te zijn verlopen.
Dat hier sprake is van een wellicht 'eeuwenlange', nog niet volledig geschreven

geschiedenis, vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het gevarieerd denken over het
fenomeen vrouwen in de krijgsmacht. Het gedifferentieerde socialisatie- en accultu-
ratieproces dat hieraan is voorafgegaan, ging in eerste instantie uit van een wezen-
lijk onderscheid tussen de geslachten. De beeldvorming over vrouwen blijkt echter
in de meer recente geschiedenis, mede door de deelneming van vrouwen in de
krijgsmacht, opmerkelijke wijzigingen te hebben ondergaan.

In hoofdstuk 2 wordt op bovenstaande teruggekomen via het discours over vrouwen
en de effecten van gender in oorlogstijd tijdens en na de Eerste en Tweede

Wereldoorlog alsmede de politieke en sociale gevolgen en uitkomsten daarvan. Men
ziet een golfbeweging ten aanzien van de emancipatie van de vrouw, en specifiek ten
aanzien van vrouwen in de krijgsmacht. Er werd als het ware "strijd" gevoerd tussen
de beide seksen met als uiteindelijk resultaat dat er in de huidige tijd, een grotere

gelijkheid, naast een bijna volledige integratie van de vrouw in de krijgsmacht ont-
stond.
In dit hoofdstuk krijgt de militaire organisatie aandacht omdat de historische ont-
wikkeling van de militaire vrouwenkorpsen en de doelstellingen gezien kunnen wor-
den als bijzondere vormen van de militaire organisatie. De wijze van samenleven in
een militaire organisatie werd historisch overwegend bepaald door haar mannelijke
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samenstelling en de aard van het militaire m6tier. De beide wereldoorlogen hebben
het proces van inpassing van vrouwen in de militaire organisatie versneld, in
Nederland niet minder dan in het buitenland.
Er wordt, gezien het onderwerp van dit onderzoek, tevens ingegaan op de geschiede-
nis van Indonesie. De vestiging en de opheffing van het Nederlands gezag in de
Indische Archipel wordt gekenschetst zowel vanuit Nederlands als Indonesisch oog-
punt. Aangezien het onderzoek zich afspeelt aan het einde van de koloniale periode
in Nederlands- Indie en vele leden van het VK-KNIL afkomstig waren uit koloniale
kringen en/of geboren waren in Indie, wordt via de literatuur getracht het tijdsbeeld
te schetsen, waarin het Vrouwenkorps dienst deed.

In hoofdstuk 3 wordt het ontstaan van militaire vrouwenkorpsen in verschillende
westerse landen, te beginnen met de legendarische voorbeelden uit de oudheid,
behandeld. Hoewel in de negentiende eeuw de min of meer officiele activiteiten van
de vrouw op het oorlogsterrein wijzen op een zorgzame en zachtaardige aard van
handelen (de verzorging van de gewonden) zouden achterliggende doelen, gecombi-
neerd met bepaalde persoonseigenschappen wel eens een belangrijke rol gespeeld
kunnen hebben bij de vrouwen, die het waagden het saaie alledaagse traditionele
leven vaarwel te zeggen. Hiermede kwam een omslag in de beeldvorming over vrou-
wen, mede door de stelling van De Beauvoir: 'Vrouwen worden niet geboren maar
gemaakt", waarmee zij tevens stelde dat de cultuur veel meer dan de biologie de acti-
viteiten van de vrouw heeft bepaald.

In hoofdstuk 4 wordt de geschiedenis van het Vrouwenkorps van het voormalig
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger beschreven aan de hand van documentair
materiaal uit militaire archieven. In deze geschiedenis is een aantal opmerkelijke
zaken te registreren. Ten eerste hadden vrouwen nimmer deel uitgemaakt van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het VK-KNIL werd het enige en eerste offici-
ele militaire vrouwenkorps als onderdeel van het KNIL. Ten tweede is het ontstaan
van het VK-KNIL geinitieerd door de toenmalige Indische regering in Australie. Men
vond dat zo snel mogelilk vrouwen moesten worden ingeschakeld teneinde te kun-
nen medewerken aan de voorbereidingen van de terugkeer naar Nederlands-Indie
en hulp te kunnen bieden aan de bevolking in de bevrijde delen van de Archipel. Ten
derde hebben de eerste rekruten van het VK-KNIL zich spontaan gemeld uit allerlei
werelddelen buiten het bezette Europa, speciaal uit de Verenigde Staten, Canada,
Cura ao, Suriname. Mexico, Brazilie, Brits-Guyana, Argentinie en Cuba. Opvallend
is hierbil, dat deze rekruten in de meeste gevallen afl<omstig waren uit welgestelde
koloniale families van Nederlandse en/of gemengde afkomst,  wel  of niet geboren  in
Indie en/of op de Antillen. Dit verklaart hun aanmelding voor juist dit
Vrouwenkorps als onderdeel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Legen Ten vier-
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de stond het Vrouwenkorps- KNIL onder eigen vrouwelijk commando, wat tot de
opheffing zo is gebleven. Dit is mede te danken aan de inzichten van Luitenant-
Gouverneur-Generaal dr Van Mook, die als toenmalig Minister van Kolonien vond
dat het Korps een eigen commandante moest hebben. Ten vijfde is er een scheiding
van taken waar te nemen: in de periode van I944-I946 vervult het Vrouwenkorps
uitsluitend hulptaken; na I946 krijgt het Vrouwenkorps een duidelijke militaire
taak, als luitenant-generaal Spoor op 6 februari I946 terugkomt op zijn besluit, het
VK-KNIL op 6 april I946 in verband met de politieke situatie op te heffen. Er wordt
besloten dat het VK-KNIL voor 'onbepaalde tijd' zou blijven voortbestaan.
Bovenstaande 'bijzonderheden', gezien vanafde eigen historische standplaats, geven
inzicht in de geschiedenis en beeldvorming inzake het VK-KNIL.

in hoofdstuk 5 wordt een neerslag gegeven van interviews, afgenomen in de perio-

de na I994, toen dit onderzoek werd gestart bij ex-VK-sters, woonachtig in
Nederland. Deze interviews zijn aangevuld met data uit andere bronnen: de enquj-
te uit I994, schriftelijke interviews met VK-sters woonachtig in het buitenland,
interviews van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesie te Leiden (zie bijla-
ge) en geschreven verhalen van VK-sters in " Stabelan", het periodiek van de Stichting
Vriendenkring oud KNIL-militairen.
De VK-sters vertellen over hun reizen en bevindingen tijdens hun diensttijd. De ver-
halen geven een beeld van de situatie en werkzaamheden in Indie in de periode van
I943195O. Twee groepen krijgen aparte aandacht: de zogenaamde Penanggroep en
de groep parachutevouwsters. De laatsten waren uit het bestand verdwenen, maar
hebben een heel belangrijke en aparte plaats in het VK-KNIL ingenomen. In deze
studie wordt voor het eerst de aandacht op deze groep gevestigd. De Penanggroep,
bestaande uit I80 VK-sters kon om politieke redenen niet debarkeren op java en was
in oktober I945 'gestrand' op Malakka. De interviews geven een gevarieerd beeld van
het alledaagse leven, opvattingen, gevoelens en lotgevallen van de VK-sters tijdens
hun diensttijd in Nederlands-Indie.

Uit deze weergave van ervaringen blijkt dat de dienstname in het VK-KNIL een 'key-
event'  in de levens van de VK-sters is geweest.  De door henzelf gemaakte vrijwillige
keuze om dienst te nemen in het VK-KNIL was en werd bepalend voor de vorming
van hun identiteit. Daarbij speelde de motivatie voor hun keuze een grote rol. De
belangrijkste motivatie om dienst te nemen in het Vrouwenkorp-KNIL was de
betrokkenheid bij het voormalige Nederlands-Indie door geboorte en/of familieban-
den en interesse voor het land. Andere moverende redenen, als heimwee naar Indie
en/of avontuur speelden in mindere mate een rol. Een andere, veel gehoorde moti-
vatie was 'iets te willen doen' na vijf passieve oorlogsjaren. Daarnaast werden de
vrouwen   van   het   VK-KN I L redelijk   tot goed geaccepteerd in militaire   en
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burgerkringen in het voormalige Nederlands-Indie en deden zij weinig vervelende

ervaringen op.

Vele VK-sters kregen nieuwe relaties, die, met het bovenstaand gememoreerde, ertoe
hebben geleid,  dat men de ervaringen in het Vrouwenkorps als positief kwalificeert.
Wel moet hierbij worden aangetekend, dat de bezoeksters van de reiinies een posi-
tieve zelfselectie vormen.

In termen van gender is geen sprake geweest van een wijziging in vrouwelijk gedrag
bij de vrouwen van het VK-KNIL,  met die uitzondering dat zij als officiele vrouwe-

lijke militairen, weliswaar als non-combattant, gelijkwaardig werden aan mannelijke
militairen van het KNIL. Hiermee hebben zij mogelijkerwijs, hoe bescheiden ook,
een bijdrage geleverd aan de vrouwenemancipatie in het algemeen en aan de inte-
gratie van de vrouw in de krijgsmacht in het bijzonder.
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BIJLAGEN

o. Summary

The research deals with women in the armed forces. It concerns specifically the
Women's Corps of the former Royal Dutch East-Indian Army (KNIL). This corps
which was founded in Australia on March 5, I944 by lieutenant governor general dr
Van Mook in accordance with State Order number I as a unit of the former Royal
Dutch East-Indian Army. As such, it can be regarded as the first official military
women's corps in the kingdom of The Netherlands. With this corps women joined
the former Royal Dutch East-Indian Army for the first (and also for the last) time.

In the introduction (chapter I) the question is asked which opinions existed about
women who ventured  at the theatre  of war  and what their practical  work in  this  war
consisted of.  It has become obvious that the admission of women in the army did
not take place without difficulties. The admission started slowly on one single occa-
sion and  in the course of time developed into what has  now been achieved: the total
integration of women in the armed forces. That it is a matter of a history that may
have existed for centuries and has not been fully written yet is probably due to the
varied thinking about the phenomenon women in the armed forces as a result of cul-
tural and socio-psychological backgrounds ofwomen throughout the centuries. The
differentiated process of socialisation and acculturation which precede this was at
first based on the essential difference between the sexes. The image of women as
females has undergone remarkable changes, also as a result of the participation of
women in the armed forces and it may still be subject to changes.

In chapter 2 there is a return to the notes mentioned above via the discourse about
women and the effects ofgender in time ofwar during and after the two World Wars,
plus the political and social consequences and outcome. The result is a fluctuation
regarding the emancipation of women (specifically of women in the armed forces).
The significant gender-outcome valid for women who worked in the war industry
and at the theatre ofwar does not result in a reconstruction of gender in the post-war
world. There even arose an anti-feminist reaction. As it were, in terms of gender sys-
tems a deconstructive and a reconstructive battle were fought between the two sexes
with the final result ofa greater equality in the present time besides the full integra-
lion ofwomen in the armed forces.
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In this chapter 2 attention is drawn to the military organisation because the histori-
cal development of the military women's forces and their objectives can be consid-
ered specific forms of the military organisation. The manner in which co-existence
was realised in a military organisation was historically mainly determined by its
male constitution and the nature of the military metier. A metier which was original-
ly only meant to wage successful wars. Both World Wars have functionally accelerat-
ed this process of fitting women into the military organisation.
Statements such as: "Who wants peace arms for war", "war is the continuation of
politics with different means", "war is and act ofviolence to subject the enemy to our
will" have not disappeared from literature. However unevenly attention in western
military thinking is divided, the military service in the past two centuries is contin-
ued in the here and now, enabling us to establish that the military metier is still an
actuality.
In this chapter also the history of Indonesia is examined as a logical consequence of
the subject of this research. The establishment and the discontinuance of the Dutch
authority in the Malay Archipelago is outlined, both from the Dutch and the
Indonesian points of view. As the investigation takes place at the end of the colonial
era in the Dutch East Indie s and many members ofthe Women's Corps ofthe Royal
Dutch East-Indian Army came from colonial circles and/or were born in the East
Indies, an attempt is made to illustrate, with the aid ofliterature, the character ofthe
era in which the Women's Corps served.  This also includes a schematic list of litera-
ture written in The Netherlands before and after the discontinuance of the Dutch

authority in the Dutch East Indies.

In chapter 3 an outline is given of the origin of the military women's forces, starting
with the legendary examples from Antiquity. Upon closer consideration women can
feel just as much attracted to heroic deeds as men. Although in the nineteenth cen-
tury the more or less official activities of women in the field of war point to a caring
and gentle kind of action (taking care of the wounded), the objectives behind this.
combined with certain qualities, could have played an important part for women
who ventured to say good-bye to the dull everyday traditional life. It caused a change
in the thinking about the creation of the image of women, also on account of
Beauvoir's proposition: "Women are not born, they are made", with which she also
alleged that culture, much more than biology, has determined character and activi-
ties of women. With this statement she was the precursor of the feminist move-
ments by the way in which she asked for attention for the many problems ofwomen.
I does not mean, however, that she did not have any predecessors and/or allies in
this process, in The Netherlands, Germany, America, England and possibly else-
where in the world.
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In chapter 4 the history ofthe Women's Corps ofthe former Royal Dutch East-Indian
Army is described based on documentary material from military archives. In this
history a number of remarkable facts are to be registered.
In the first place women had never been part of the Royal Dutch East-Indian Army.
By State Order number I on March 5, I944, the Women's Corps KNIL became the
first and only official military Women's Corps.
Secondly the foundation ofthe Women's Corps KNIL was initiated by the then Dutch
East-Indie s government in Australia. The idea was that women had to be called in
as soon as possible to be able to co-operate in the preparations of the return to the
Dutch East Indie s and render aid to the population in the liberated parts of the
Archipelago.
Thirdly the first recruits of the Women's Corps KNIL joined spontaneously from all
kinds of areas outside Europe, in particular the United States, Canada, Curacao,
Surinam, Mexico, Brazil, British Guyana, Argentina and Cuba. Strikingly in most
cases these recruits came from well-to-do colonial families of Dutch and/or mixed
origin, whether or not born in the Dutch East India s or in the Antilles. This explains
their application for precisely this Women's Corps as part of the Royal Dutch East-
Indian Army.
Fourthly the Women's Corps KNIL was under its own FEMALE command, which
remained the case until the dissolution. This is partly due to the views of Lieutenant
governor-general dr van Mook, who was of the opinion that the Corps should have
its own female command. As a result both the Corps as an independent unit under
its own female command as part of the former Royal Dutch East-Indian Army and
the Royal Dutch Army were under the supreme command of the commander-in-
chief Lieutenant-General Spoon
Fifthly a division in tasks can be discerned: in the period I9441946 the Women's
Corps exclusively performs relief tasks; after I946 the Women's Corps is allotted a
clearly military task when on February 6, I946 lieutenant-general Spoor reconsiders
his decision to dissolve the Women's Corps KNIL on April 6, I946 in connection
with the political situation. It is decided that the existence ofthe Women's Corps will
be continued for an indefinite time.
The above mentioned 'particulars', seen from one's own historical stand, give an
insight into the history of the Women's Corps  KNIL and the creation of its image.
In chapter 5 a reflection is given of interviews, in the period after 2994 when this
research was started, given by former Women's Corps members who live in the
Netherlands, with additional interviews given by members of the Women's Corps
who live abroad, interviews given by the Institute for Oral History in Leiden and writ-
ten stories by Women's Corps members in Stabelan, the periodical ofthe Foundation
Circle of Friends who served in the KNIL. The women of the Corps tell stories about
their travels and experiences during their military service. These reports are self-
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explanatory and give an idea of the situation and work in the Dutch East Indies
between I943 and I950· Two groups are exceptions: the so-called Penanggroup and
the group of the parachute-folders. Both groups had disappeared from the records
but they had an essential and special place in the Women's Corps. The Penanggroup,
consisting of I80 women of the Corps could not disembark for political reasons and
was 'stranded' on Malay in October 1945·
The interviews offer a varied picture of what happened to the women of the Corps
during their military service in the Dutch East Indie s and confirm the facts in chap-

ter 4.
In chapter 6 a report is given of the inquiry held during the annual reunion of I994
of the Women's Corps KNIL on the Bronbeek estate, the conclusions of which are
self-explanatory.

One of important results of the investigation is that the Women's Corps can be
regarded as an independent military unit under its own female command. It has
become clear that there were a few changes of command, which can be attributed to
a good selection and to the stability of the organisation.
An other conclusion of the research is that joining the Women's Corps KNIL meant
a key-event in the lives of the members. Their voluntary choice to join the Women's
Corps  KNIL was and became a decisive factor in the development of their identity.
In this process the motivation for their choice played a major part.
The main motivation to  ioin the Women's Corps  KN I L was the involvement with the
former Dutch East Indies by birth and/or family ties and an interest in the country.
Other reasons of the members, such as homesickness for the Dutch East Indie s
and/or adventure, played a less important part. Another motivation which was often
heard was the wish to "do something" after five passive war-years.
In addition to this the women of the Women's Corps  KNIL were reasonably to well
accepted in military and civilian circles in the former Dutch East Indie s and had
only few negative experiences. Many members of the Women's Corps developed new
relationships, which, together with the above reasons, have led to a positive qualifi-
cation of the experiences  in the Women's Corps.
However, it must be stated that the attendees of the reunions constitute a positive
self-selection.

In terms of sex there was not any change in female behaviour in the women of the
Women's Corps  KNI L with the exception  that as female soldiers  they were, though
non-combatant, equal to the male soldiers of the  KNIL.
The integration ofwomen in the armed forces may be considered a special contribu-
tion of women to their emancipation.
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I.

ENQUETE

VROUWENKORPS VAN HET VOORMALIG
KONINKLIJK NEDERLANDS INDISCH LEGER

Vragen algemeen persoonliik

Wilt U invullen wat op U van toepassing is?

Uw geboortedatum    :

Uw burgerlijke staat : o Ongehuwd
o Gehuwd
o Sarnenwonend
o Gescheiden
o Weduwe

Heeft U kinderen gekregen?
o ja

o nee

Indien ja : _ meisjes _ jongens (aantal)

Uw opleiding : o Lagere School
o Lagere beroepsopleiding
o Mulo,Mavo
o Middelbare Beroepsopleiding
o Havo, Atheneum, (vroegere H.B.S.)
o Hogere beroepsopleiding
o Universitaire opleiding

(De opleidingen aankruisen, die het meest met Uw opleiding(en) overeenkomt.
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Vragen specifiek persoonliik t.a.v. het Vrouwenkorps KNIL

I.    Hoe oud was  U,  toen U toetrad  tot het Vrouwenkorps  KNI L (verder te
noemen V.K.KNIL)

2.  Vanuit welk land bent U toegetreden tot het V.K.KNIL:

3.  Wanneer bent U in dienst getreden, jaartal en indien mogelijk datum:

4.  Waar bent U in Ned.Indie gedetacheerd geweest:

5.  Wat voor werkzaamheden heeft U verricht :

6.  Vond U Uw werkzaamheden: 0 interessant
o saai
o zinvol
o zwaar

o gevaarlijk
o routineus

o afwisselend

(aankruisen wat voor U van toepassing is) (eventueel meerdere items)

7.  Welke rang had U in het VK.KNIL : o soldaat
o korporaal

o sergeant
o sergeant majoor
o luitenant
o kapitein

8.    Heeft U in het voormalig Ned. Indie tijdens Uw werk ofelders angstige situaties
meegernaakt.

o ja o neen

9.  Indien U angstige situaties heeft meegemaakt, kunt U daarover in het kort iets
vertellen,  (waar, hoe en wat er gebeurde):
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10. Het leven in het toenmalige Indonesie werd beheerst door mannelijke militai-
ren. Hoe kijkt U daarop terug:

positiefi o ja o neen negatief o ja o neen

II. Hoe gedroegen de mannelijke militairen zich:
(aankruisen hetgeen voor U van toepassing is):

correct o vriendschappelijk o verleidend o

hoffelijk o   onhoffelijk o vrijmoedig  o

sexueel uitnodigend o afstandelijk o

12.  Zijn er langdurige liefdesrelaties met mannelijke militairen ontstaan  

ja o neen o

13.    Is het U bekend of er meisjes tijdens hun verblijf bij  het V.K.  KNIL in verwach-

ting zijn geraakt?

ja o neen o indien ja ongeveer het aantal

14. Wat waren de consequenties bij een eventuele zwangerschap ?

(kort omschrijven)

15.    Heeft U ook contacten gehad met mannen en vrouwen uit de burgermaatschappij P

ja o neen o

16.  Was er onderscheid in de benadering en behandeling door mannen
ten aanzien van vrouwen in de rang van:

officier:   ja       o       neen   o     of daar beneden:     ja   o   neen   o

17.  Kunt U hierover in het kort iets vertellen?

18.  Heeft U zich als vrouw in het korps in Uw werk ondergeschikt gevoeld
als ook priv6 in het sociale verkeer tussen de mannelijke militairen?
ja o neen o
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I9.  Indien ja,  kunt U daarover in het kort iets vertellen?

20. Hoe keken de mannen in het algemeen aan tegen dit VK-KNIL P
Korte beschrijving

2I.  Had het VK een goede naam ten opzichte van het VHK en de MARVA)

ja o neen o

22. Wat is Uw eigen idee

23.   Bent U van mening, dat Uw verblijf in Indonesie als VK.KNIL-ster en  Uw werk
aldaar van invloed is geweest op Uw verdere leven:   o ja o neen

24. Indien ja, kunt U dan in het kort aangeven, welke betekenis Uw verblijf
aldaar op Uw verdere leven heeft gehad:

25. In welk jaar bent U teruggekeerd naar Nederland:

Vragen specifiek persoonliik

26. Teruggekeerd in Nederland bent U gaan: o werken
o trouwen
o reizen

o studeren
o anderszins

(aankruisen hetgeen voor U van toepassing is )

27. Indien U bent gaan werken, wat voor werk bent U gaan doen en hoelang:

28. Wat waren voor U hoogtepunten in Uw leven :

29. Geef een korte beschrijving van U zelf en laat daarbij duidelijk naar voren
komen wat typerend voor U is:
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30· Welke eigenschappen behoren volgens U bij Uw persoonlijkheid:

(aankruisen wat bij U past)

0 toegeeflijk 0 vasthoudend
0 mild 0 kritisch
0 zorgeloos 0 bezorgd
0 hard 0 zachtaardig
0 heeft temperament 0 flegmatisch
0 rustig 0 bewegelijk
0 enthousiast 0 onverschillig
0 gelijkmatig van stemming 0 wisselende stemming
0 bescheiden 0 onbescheiden
0 luchthartig 0 zwaartillend
0 vastberaden 0 weifelend
0 verdraagzaam 0 weinig verdraagzaam
0 geeft gauw op 0 zet door
0 heerszuchtig 0 onderworpen
0 hulpvaardig 0 weinig hulpvaardig
0 besluiteloos 0 snel beslissend
0 schuw 0 brutaal
0 bangerig 0 roekeloos
0 onbetrouwbaar 0 betrouwbaar
0 sterke wil 0 zwak van wil

3I    Geef een beschrijving van  U zelf zoals U werkelijk bent. Trek U er daarbij niets
van aan, wat anderen van U vinden. Het gaat om Uw eigen mening:

32. Geefeen beschrijving van  U zelf, zoals  U  zelf zou willen zijn.  Het   gaat er niet
om wat " men" ideaal vindt, maar uitsluitend om hoe U ZELF zou willen zijn:

33·  Kunt U in het kort aangeven, wat Uw motivatie was om dienst te nemen in het
Vrouwenkorps van het KNIL

34· Denkt U dat deze bovengenoemde facetten uit die tijd van vrouwen van Uw
generatie tevens nog gelden voor vrouwen uit deze tijd?

0 ja - Waarom :
0 nee - Waarom niet :



232 HET VROUWENKORPS-KNIL

35·  Kunt U beknopt aangeven, wat U eraan heeft gehad om destijds deel uitgemaakt
te hebben van een Vrouwenkorps van het Koninklijk
Nederlands Indisch leger en als zodanig in Ned.Indie gedetacheerd te zijn
geweest en gewerkt te hebben:

36.  Heeft deze periode bijgedragen aan een veranderd zelfbeeld van vrouwen?
o ja o neen

37·  Kunt U beknopt aangeven waaromP

38. Heeft deze periode in het VK-KNIL bilgedragen aan een veranderd beeld van
Uzelf?
o ja o neen

Gelieve deze enquete ingevuld in bijgaande enveloppe te retourneren aan onder-
staand adres. Postzegel is niet nodig.

Drs.S.Kruyswijk van Thiel
Goudsbloemweg 7
9765 HP Paterswolde.

Paterswolde, maart I994
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2

RESULTATEN VAN DE ENQUfTE ONDER DE LEDEN VAN HET VROUWENKORPS
VAN HET VOORMALIG KONINKLUK NEDERLANDS-|NDISCH LEGER

Het geboortejaar van de VK-sters, die dienst namen tussen I943-I95O, varieerde van
I9Izl tot I928. De hoogste score valt in de steekproef op het geboortejaar I923·  Dat
betekent dat 62% van de VK-sters bij de indiensttreding tussen de 20 en 25 jaar was,
29% Was boven de 25 jaar en 9% was zelfs jonger dan 20 jaan
De leeftijdseisen om tot het VK-KNIL toegelaten te worden waren na de officiele
datum van 5 maart I944 achttien tot vilfenveertig jaar.

Van de respondenten was tijdens het invullen van de enqu6te 55% gehuwd, 24%
weduwe en 2% gescheiden. I9% van de VK-sters was ongehuwd gebleven en/of was
al voor I994 gescheiden
Het merendeel van de VK-sters heeft in de loop van haar leven kinderen gekregen,
namelijk 77% en 23% bleef dus kinderloos.
De  eisen voor toelating  tot het VK-KNI L waren minimaal Mulo, waarvan  28%  de

opleiding heeft voltooid. 3I% van de respondenten heeft een HBS- of
Gymnasiumopleiding genoten. Respectievelijk I6% en 8% hebben een Middelbare
Beroepsopleiding en een Hogere Beroepsopleiding gevolgd. 7% van de VK-sters
heeft een graad behaald aan een universiteit.

De eerste vrouwen die dienst namen in het VK-KNIL zijn afkomstig uit landen bui-
ten bezet Europa. Nadat Nederland was bevrijd en met name het Zuiden van
Nederland wordt gestart met rekrutering van VK-sters aldaan

Dientengevolge laat de steekproefeen grote varieteit zien aan de landen, waar de VK-
sters vandaan kwamen:

LAND VAN HERKOMST      %

Nederland                              82
Australie                                  2
Curagao                                2
Engeland                           3
Zuid-Afrika                              2
Suriname                                 3
USA                   I
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De percentages geven een beeld van de spreiding van de populatie van de steekproef.
Op de reunies zijn nog steeds de VK-sters van het eerste uur aanwezig. I5% is
afkomstig uit niet door de oorlog bezette landen buiten Europa. (zie hoofdstuk 4).
Uit het bevrijde Zuiden van Nederland nam daarna 3% van de VK-sters dienst in het
korps en vertrok via Engeland naar Australie en het voormalig Nederlands-Indie.
(Hun verhalen hierover zijn terug te vinden in hoofdstuk 5).
Het grootste aantal rekruten is afkomstig uit Nederland en wordt door het CSO gese-
lecteerd in Den Haag na juni I947. Aanvankelijk zou het VK-KNIL op 4 april I946
worden ontbonden. Op dit besluit werd echter door de legercommandant in februa-
ri I946 teruggekomen. Het Vrouwenkorps moest toen weer op sterkte worden

gebracht, mede omdat een aantal VK-sters van het eerste uur in de gelegenheid werd
gesteld na zes maanden of meer dienst te hebben vervuld onder moeilijke omstan-
digheden, te demobiliseren.

Aanvankelijk werden de VK-sters van het eerste uur ingezet voor herstelwerkzaam-

heden op die plaatsen die door de Amerikanen en de Engelsen waren bevrijd. Het
VK-KNIL krijgt in de tweede periode van zijn bestaan duidelijke militaire taken.
Beelden van deze werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 4 en 5.
In die eerste periode van I943-I946 was er nog weinig sprake van officiele VK-deta-
chementen. Deze worden in de loop van de tijd, naar gelang de militaire ontwikke-
lingen, opgericht en georganiseerd met eigen commandantes. De grootste detache-
menten werden uiteindelijk gevestigd in Batavia en Bandoeng, zoals in onderstaan-
de tabel wordt weergegeven.
Totaal werd volgens de steekproef na dienstname gedetacheerd in:

LAND/PLAATS VAN DETACHERING  %

Australie                                             I
Bandoeng                       IS

Batavia (Jakarta)                        49
Hollandia                                               I
Makassar I2

Malang                                     3
Medan. Tjimahi/Morotai                  7
Padang-Fort de Kock                         3
Sennarang                          6

Hierbij moet men er rekening mee houden dat overplaatsingen regelmatig voorkwa-
men, hetgeen bijv. de 7% verklaart voor Medan, Tjimahi en Morotai. Dit betekent in
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feite dat 7% van de VK-sters uit de steekproef zowel gedetacheerd is geweest op
Morotai, in Tjimahi en Medan. Redenen van overplaatsing kunnen zijn geweest:
eigen verzoek, aanvulling personeel, wisseling van detachementcommandanten,
nieuw op te richten detachementen.

Inzake de diversiteit van de werkzaamheden zijn de (hulp)werkzaamheden van de
VK-sters van het eerste uur in hoofdzaak door henzelf beschreven in hoofdstuk 5.
Als het VK-KNIL na I947 haar militaire taken krijgt toegewezen, zien de verrichte
werkzaamheden er als volgt uit:

WERKZAAMHEDEN DOORVK-KNIL   %

Adminstratie/archivering                   30
Bureaujuriste                                     I
Chauffeuse                                               I
Diversen                                                       I
Fourage/keuken                         I

Inwendige dienst                                3
Medisch assistent/verpleegster 2I

Secretaresse                               34

Welfare                                                    8

(niet gevonden: chiffreuses en parachutevouwsters)

Teneinde enig zicht te krijgen in de stemming onder de VK-sters werd de vraag

gesteld hoe zij hun werkzaamheden in het VK-KNIL beoordeelden. De antwoorden
daarop waren zeer verschillend, varierend van interessant, zinvol, gevaarlijk tot saai
en van routineus tot afwisselend.
Van de respondenten vond  87% hun werk interessant. 66% van de respondenten
vond het werk zinvol en 63% afwisselend en slechts 4% en 3% spreekt respectieve-

lijk van routineus en saai. Gezien de uitkomsten geven de scores qua mentaliteit en
werkinstelling een positiefbeeld te zien op drie punten, namelijk men vond de werk-
zaamheden interessant, zinvol en afwisselend. Opvallend is ook dat slechts 3% haar
werkzaamheden gevaarlijk vond. In het algemeen genomen ervoeren de VK-sters
hun werkzaamheden dus als niet gevaarlijk.  Toch is dit een te eenvoudige voorstel-

ling van zaken.
Zoals vermeld in hoofdstuk 4 en 5 is een tweetal periodes te onderscheiden, waarin
het VK-KNIL diensten verricht, te weten de periode I943 tot en met I946 (inclusief
de Bersiapperiode) en de periode I947 tot I950. In de laatste periode vonden de eer-
ste en tweede politionele actie plaats. De eerste politionele actie begon op 2I juli I947
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en eindigde op 5 augustus. De tweede politionele actie begon I  december 1948 en
duurde tot 5 januari I949· De guerrillastrijd die daarna werd gevoerd duurde tot de
soevereiniteitsoverdracht op 27 december I949 en daarna vond nog plaats de misluk-
te coup van de voormalig KNIL-kapitein Westerling in Bandoeng op I9 januari I950.

Gezien het bovenstaande leek een vraag aan de VK-sters of zij angstige situaties had-
den meegemaakt alleszins gerechtvaardigd, hetgeen dan ook door antwoorden van
de respondenten wordt bevestigd.
55% van de VK-sters geeft aan angstige situaties te hebben meegemaakt; 45% geeft
aan geen angstige situaties te hebben meegemaakt.

Angstige situaties werden als volgt beschreven:

Tildens de Bersiapperiode 47%
Voor en tijdens politionele acties 36%
Actie Westerling 1496

Vergelijkbaar met oorlog                             3%

Uit de bovenstaande percentages  is  af te leiden,  dat de Bersiapperiode en de periode
tijdens de politionele acties voor de VK-sters de meest angstige tiiden waren.
Opvallend is dat slechts 3% van de VK-sters aangeeft angstig te zijn geweest (verge-
lijkbaar met oorlog), terwijl toch 55% van de VK-sters aangeeft angstige situaties te
hebben meegemaakt. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit, dat de VK-sters
als non-combattant beschermd werden door de aanwezigheid van mannelijke mili-
tairen, ofschoon tijdens de periode van de politionele acties beter dan tijdens de
Bersiapperiode, toen de situatie nog zeer instabiel was. Aan te nemen is dat de situ-
aties niet van dien aard zijn geweest, dat men zich als in een oorlogssituatie direct
met de dood bedreigd heeft gevoeld, mede door de bescherming van de mannelijke
militairen.

Hieronder volgen enkele citaten van angstige situaties en momenten van responden-
ten uit beide periodes, die voor zich zelf mogen spreken.
"Beschietingen van het Klooster (huisvesting VK-KNIL) vanuit het Paleis te Batavia

vilf nachten achter elkaar. Als commandante VK-KNIL liet ik alle o#icieren van hit
Korps wacht zitten. Sommige VK-KNIL-sters vonden het doodeng. "
"In  Semarang Kamp Kampusari  in  en  na de Jappent(id  (1942-1946) ': (Gruwelijke
details hierover zijn wel bekend, maar de betre#ende respondent staat niet toe deze te
vermelden in verband met de nabestaanden) Voorts vermeldt respondent: "Makassar
tijdens de invasie van de TNI en de Abdul Azirtijd (1950)
"Bij aankomst in Batavia was de situatie zo gevaarlijk, dat de VK-sters in ten truck

moesten kruipen. We werden gejlankeerd door soldaten met het geweer in de aanslag.
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We mochten nergens drank Of etenswaren gibruiken, mochten niet alleen op straat en
.werden afgehaald om naar ons werk te gaan door gemotoriseerde militairen.

"In Menado kwam begin 1946 een opstand, waarbij de kazerne werd bezet en alle mili-
tairen gevangen genomen.  Een  ex-KNIL-sergeant  (Indonesier)  benoemde zichzelf tot
majoor, waarna ook de resident en bestuursambtenaren gevangen werden genomen.
Ik werd niet gevangen gezet, maar moest medicijnen halen.

.

"Ja, in Semarang, (wij kwamen aan uit Australit met 15 mensen, 4 vrouwen, 11 man-
nen in werden onthaald met spandoeken: 'NICA-honden, wij lusten jullie  bloed').  De
Bersiaptijd was begonnen: rood-witte rebellen. Na de nodige intimidaties (we moesten
enqutteren in de vrouwenkampen) werden we gevangen genomen door de rebellen (som-
migen in uniformen van het Indonesisch leger). De mannen naar de gevangenis, waar
ze beschoten werden in waar er twee vermoord zO'n en <en gewond. Na 4 dagen z(in de
vrouwen door de Jappen bevrijd en in een hotel gevangen gehouden en bewaakt".
Het bovenstaande wordt bevestigd door een andere respondent, die schrijft:
"14 Oktober 1945 werden alle mannen uit ons hotel (Semarang) weggevoerd. Later
bleek dat twee van hen waren vermoord. De vrouwen sliepen in een vleugel met gebar-
ricadeerde deuren. Indonesiers bezetten het hotel, de lobby werd in elkaar geschoten.
Twee dagen later kwamen de Jappen, die de orde moesten herstellen. Op 18 oktober kwa-
men de mannen terug. De volgende dag kwamen de Ghurka's met gen Engelse oficier,
waarna er rust kwam. .

"Te velde met het bataD.on 1-8 R. I. gesneuvelden en gewonden meegemaakt. Had als

welfareo#cier eigen 3-tonner tot mijn beschikking, moest echter altijd in konvooi naar

de buitenposten"
"Op Bali in 1946. We reden met drie man in eenjeep naar Den Passer, toen we onder-
weg in gen kampong, waar we doorheen moesten, door de bevolking tegemoit wirden

getreden met bamboe roentjing. Toen we die gewapende overmacht zagen, dachten we
dat ons laatste uur was geslagen. Goddank wilden zij ons opvangen om ons te waar-
schuwen voor een aanval op Den Passer die nacht. Maatregelen konden toen worden

.getrollkn.
"Bij overname van Padang (SWK) van de Brits-Indiers was de situatie zeer gespannen
en moest rekening worden gehouden met snipers en trekm(Inen. Enkele weken na aan-
komst verloren  wij  12 jongens,  die op een trekmijn liepen. Hun begraj nis op 2  decem-

ber 1947 zal me altijd blibljven."
"In het Kramatkamp te Batavia was ik tewerkgesteld in een Rode Kruisteam. Dit was
een noodziekenhuis poor voonnalige kampbewoners. Oudejaarsavond 1945 werden we
vanuit de bomen rondom het kamp beschoten door peloppers. Onze twee doktoren gin-
gen naar de grote weg om hulp te bieden. Het verplegend personeel kreeg opdracht om
de patienten rustig te houden. Een kogel jloot langs mijn oren toen ik kruipend langs
een  heg naar de ziekenboeg ging. "  "In de eerste he(ft  van  1950  (na de soevereiniteits-
overdracht dus) waren er tweemaal (Indonesische) militaire acties in Makassar.
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De 'Abdoel Azir'-acties en de andere weet ik niet meer. Er werd veel geschoten, eenmaal

vloog een kogel boven onze hoojden door de apotheek van het Militair Hospitaal, waar ik
werkte. Er werden veel gewonden binnengedragen. Dit waren angstige momenten. .

Aangezien aanvankelijk  in de eerste bestaansperiode  van het VK-KNI L enige  onte-
vredenheid bestond over de wijze waarop bevorderingen tot stand werd de vraag

gesteld welke rangen door de VK-sters in de loop van hun diensttijd werden behaald.
De scores laten een vrij evenwichtige indeling zien van de bevorderingen en lijken
te duiden op een zorgvuldige behandeling van de beoordelingsstaten van de VK-
sters. Volgens de steekproefwerd namelijk

UITEINDELIjKE RANG    %

Sergeant 40
Sergeant-majoor             42
Luitenant                       3
Kapitein                          I
Overige                           5

Zeker in de tweede bestaansperiode van het Vrouwenkorps mag aangenomen wor-
den dat bevorderingen op een adequate wijze werden toegekend, gezien de regel-
maat waarin beoordelingsstaten werden ingeleverd geheel volgens de militaire
regels. Dat bij deze of gene VK-ster ontevredenheid kon ontstaan, kon kennelijk niet
worden vermeden. De mogelijkheid om zich hierover te beklagen was te allen tijde
aanwezig. Van klachten over eventuele bevorderingen ofjuist geen bevordering zijn
geen duidelijke voorbeelden bekend. Wel is bekend, dat met name een detachement-
commandante, die zich had misdragen en waarover beklag was ingediend door VK-
sters, van haar functie werd ontheven en gedegradeerd.

Het leven in het toenmalige Indie werd voornamelijk beheerst door mannelijke mili-
tairen .De vraag aan de VK-sters, hoe zii dit hebben ervaren werd door 90% van hen
positiefbeantwoord. Het gedrag van de mannelijke militairen werd door de VK-sters
als volgt beoordeeld:
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GEDRAG MANNELIJKE MILITAIREN      %

Correct                                           84
hoffelijk                                           37
Seksueel uitnodigend                              2
vriendschappelijk                               72
onhoffelijk                                         2
verleidend                                                   o
vrijmoedig I2

afstandelijk                                        2

Opvallend is hierbij, dat de categorieen 'correct' en 'vriendschappelijk' de hoogste
scores halen, waaruit mag worden opgemaakt, dat de omgang met de mannelijke
militairen op zi in minst gezegd goed was. Deze aanname wordt nog bevestigd door
de daarop volgende vraag naar het ontstaan van langdurige liefdesrelaties, een vraag
die door  53% van de VK-sters  uit de steekproef bevestigend wordt beantwoord.  47%
zegt geen langdurige liefdesrelaties te hebben gehad. Dit laatste geeft aan, dat er wel-
iswaar vriendschappen en meer zijn ontstaan, die echter niet steeds resulteerden in
een huwelijk.

Bij doorvragen over de houding van de mannelijke militairen ten opzichte van het
VK-KNIL bleek in het algemeen, dat de respondenten deze in het algemeen positief
beoordeelden (68%). De mening van de VK-sters was dat veel afhing van de eigen
houding en dat men daardoor in het algemeen met veel respect werd behandeld. De

persoonlijkheid speelde hierbij een grote rol en niet zozeer de rang.

Tijdens het verblijf in Indie raakten meisjes in verwachting. 60% van de ondervraag-
den bleek hiermee bekend te zijn, terwijl 40% zegt hiervan niets te hebben verno-
men. De term 'bekend' dient met enige reserve te worden geinterpreteerd, aange-

zien geruchten over eventuele zwangerschappen vaak via een 'kabar angin'
(Indonesisch: een bericht, zo snel als de wind verspreid) in de detachementen
terecht kwamen. Het was 'not done' in het VK-KNIL hierover openlijk te spreken,
mede omdat de consequenties bij eventuele zwangerschap bij niet- gehuwde (en ook
gehuwde) VK-sters bekend waren.
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Bij navraag gaven de VK-sters uit de steekproef de volgende respons op de vraag naar
de consequenties van een eventuele zwangerschap per categorie in percentages uit-
gedrukt:

Terugkeer naar Holland        4I
ontslag 22

trouwen IO

onbekend 2I

geen uniform dragen            2
doorwerken                            2
spontane abortus                 2

De VK-sters onderhielden contacten met burgers. Mede doordat 's avonds werd uit-
gegaan in burger (alleen aan leden van het VK-KNIL toegestaan), leerden de VK-sters
uiteraard ook burgers kennen. Soms werd men uitgenodigd voor een thee- en/of
dinerbezoek. 86% van de VK-sters bevestigden contact te hebben gehad. I4% zegt
geen contacten te hebben onderhouden met burgers. Onder contact met burgers
dient tevens te worden verstaan contact met mensen die bevrijd waren uit de kam-
pen, burgerambtenaren, planters en regeringsambtenaren. Het is niet duidelijk in
hoeverre contact werd gehouden met de bevolking zelf. Er is maar 66n respondent
uit de steekproeC die dit expliciet meldt.

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 bevond het VK-KNIL zich in een vrij vooraanstaan-
de positie. Als zelfstandig onderdeel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
werd het als een speciaal korps gezien, mede door zijn samenstelling uit leden, veel-
al afkomstig uit Indische kringen dan wel geboren in Indie. Mede daardoor hebben
vele VK-sters zich op hun plaats gevoeld in militaire en/of priv6 kringen, hetgeen
wordt bevestigd door 98,5% van de respondenten uit de steekproef.

Ten opzichte van het VHK en de MARVA had het VK-KNIL een goede naam, een
waarneming, die door 96% van de VK-sters wordt bevestigd; 4% zegt dit niet te kun-
nen bevestigen. De redenen voor de 'status aparte' van het VK-KNIL is onder ande-
re verklaarbaar door een eerdere aanwezigheid in Indie dan het VHK en de Marva,
alsmede de toepassing van andere selectiecriteria. In I945 en I946 bevond alleen het
VK-KNIL zich in Indie (hoofdstuk 4, waarin tevens uitgebreid wordt ingegaan op de

werving en selectie van het VK-KNIL). Zonder reserve mag worden aangenomen, dat
de motivatie van de VK-sters bij de rekrutering een rol heeft gespeeld.
De moverende redenen van de VK-sters om specifiek dienst te nemen in het VK-
KNIL waren deels gericht op weerzien c.q. terugvinden van familieleden in de kam-
pen in Indie, terugkeer naar het geboorteland en meewerken aan het herstel van
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India. Deels waren er ook andere redenen zoals de zucht naar avontuur,  na vilf oor-
logsjaren min ofmeer passiefte hebben doorgebracht. Een andere reden is gebleken
het volgen van de verloofde en/of echtgenoot naar Indie. 8% van de respondenten
nam  dienst  in  het  VK-KN I L  om die specifieke reden. Het merendeel (30%) wilde
meewerken aan het herstel van de rust in Indie en het land leren kennen / reizen
(24%) en terugkeer naar het geboorteland (I8%). Bij de laatste categorie zitten dege-
nen, die heimwee naar India hadden (3%). Tenslotte is de keuze van juist dit korps
als onderdeel van het KNIL een aanwijzing voor een directe binding en/of interesse
voor het voormalige Nederlands-Indie, hetzij door geboorte, familie en/of opvoe-
ding.
Opvallend is dat een soort tweedeling zichtbaar is: een tweedeling tussen de groep
VK-sters van maart I 944 tot en met de Bersiapperiode, de VK-sters van het eerste
uur, en de groep die tussen I947 en I950 aantrad en dienstdeed. Het betreft echter
niet alleen een tweedeling wat het moment van dienstname betreft, doch ook in de
motivatie tot dienstname.
De motivering van de eerste groep valt voornamelilk te vinden in de affectie tot
Indie, door Indie geboren te zijn dan wel heimwee hebben naar 'hun' Indie. Door
het willen meewerken aan het herstel van Indie en/of het willen terugvinden van
familie, die in de lapanse kampen verbleef.
De wens tot meewerken aan het herstel van Indie is weliswaar ook terug te vinden
in de motivering van de tweede groep, maar het volgen van echtgenoot ofverloofde,
het land willen leren kennen anders dan uit aardrijkskundeboekjes en de zucht tot
een beetje avontuur met het daaraan verbonden reizen, treden bij deze groep duide-
lijk meer op de voorgrond.

Een overgrote meerderheid van de respondenten (88%) geeft onomwonden aan, dat
hun diensttijd in het VK-KNIL een verrijkende levenservaring is geweest. De com-
mentaren zijn samen te vatten in door hen geuite termen als: 'ruimere kijk op het
leven', 'bewustwording', 'zelfstandigheid', 'gevoel van ontplooiing', 'inzicht in ande-
re cultureii, 'veel geleerd, ondermeer hoe om te gaan met andere mensen' en 'saam-
horigheidsgevoel'.

De terugkeer in Nederland wordt in algemeen als positief beleefd, hoewel een  aan-
tal VK-sters aangeeft Nederland als 'benauwend' te ervaren. 59% van de VK-sters
ging weer aan het werk 44% ging trouwen. De overige VK-sters uit de steekproef zijn
gaan reizen (I5%) en studeren (I6%).
De overige 25% geeft iets anders aan, zoals:
"Rode Kruisteams opgericht en met deze teams de binnenlanden van Oost-Borneo
bezocht met medicamenten en Anra-goederen, tot I954 Daarna actief in de sociale
sector, onder andere de vrouwenemancipatie"; "Milva-officier geworden en gewerkt
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op Inspectie Geneeskundige Dienst tot huwelilk in 2958"; "Na demobilisatie
getrouwd in I948 tot I956 in Indonesie gebleven".

Hoogtepunten in het leven van de VK-sters bleven echter het weerzien met
Indonesie en hun diensttijd in het VK-KNIL (40%), naast het huwelijk (40%).
Daarnaast geeft II% van de VK-sters aan de geboorte van hun kinderen als een hoog-
tepunt in hun leven te beschouwen.
Het totaalbeeld van deze percentages verschaft de indruk van een natuurlijke, eman-
cipatoire ontwikkeling onder de VK-sters in de tijdgeest van I950, een ontwikkeling
die zich in de loop van hun leven heeft voortgezet, waarbij echter weinig sprake is
van feministische invloeden en of wiiziging in genderpresentatie.

Een 'Joop ter Heul-generatie' in Nederlands-Indie die zich nimmer onderdrukt heeft
gevoeld. Een 'Ioop ter Heul-generatie' is de generatie van I9Io tot I950. Tussen I9Io
en 1920 veranderde er op het gebied van de omgangsvormen in Nederland veel. De
toon werd informeler en leeftijdsgenoten gingen elkaar gemakkelijker tutoyeren.
Zoenen was in de gehele periode voor I940 echter nog een uitgesproken intieme
aangelegenheid. Zoenen was voor echtelieden, voor verliefden (tersluiks), en voor
kinderen. (Montijn, I998). Wel kenmerkte de 'loop ter Heul-generatie'zich door een
zekere speelsheid en losheid in de omgang zonder het gevoel voor stijl met de daar-
aan voor die tijd nog verbonden conventies uit het oog te verliezen.
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4.

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN EN DOCUMENTEN

Archieven

Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie, Den Haag

Ministerie Binnenlandse Zaken, KNIL archieven, Zoetermeer, thans Maastricht

Legercommandant Indie I945-IS)50 Generaal Spoor, Batavia/Djakarta

Legermuseum Delft

Internationaal Archiefvoor de Vrouwenbeweging Amsterdam

Stichting Mondelinge Geschiedenis Leiden

Bond van Nederlandse Vrouwen in Groot-Brittannie Londen

Ministerie van Oorlog, Londen

Documenten

Fotoalbum en verslag (d.d. I6 oktober I944, nr. I43I-5-8686 van het Centraal archie-
vendepot van het Ministerie van Defensie aan het wervingskantoor van het VK-KNIL
in New York) van luitenant VK-KNIL Catharine I.I. Dencher

Verslag sergeant Catherine J.J Dencher dd. 9-9-I944- Militaire Attachd nr.  275

Priv6-collectie adjudant VK-KNIL M. Merkelbach-de Vries, echtgenote van Luitenant
ML- KNIL, K. Merkelbach, vlieger en adjudant van Generaal Spoor

Privt-verzameling sergeant VK-KNI L Cora Zwietering, Amsterdam

Priv6-album sergeant VK-KNl L E. Merkelbach, zuster van Luitenant ML-KNIL K.
Merkelbach

Privd-collectie kolonel der Huzaren J.C.L. Bolderman, inzake zijn moeder sergeant
VK-KNIL S.E. Manintveld
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laarverslagen van het Centraal Selectie Orgaan Den Haag

Courant Vaderland Den Haag

Wapenbroeders, uitgave van en voor de Nederlandse Strijdkrachten in Indonesie

Brief consul generaal Montreal aan mevrouw M. Knapper

Eindverslag VK-KNIL van Mevrouw J. J.Th. ten Broecke Hoekstra. voorzitter Centraal
Selectie Orgaan, Den Haag

Artikel Pen Gun van 26 september I946 in Batavia

Briefvan F. Rutgers, dd. I3. IO. I 944, Royal Netherlands Consulate, Bombay.

Brief van G.W. Schol aan Jonkvrouw Baronesse van Boetzelaar dd. 8.I2.I943 uit
archief Bond van Nederlandse Vrouwen in Groot-Brittannie.
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5.

LIJST VAN AFKORTINGEN

AAT Aan- en afvoertroepen
AEF American Expeditionary Forces

Afat Arme feminine de l'Armee de terre
AMVJ Algemene Maatschappij voor Jongeren
ANC Army nurse Corps
Aneta Algemeen Nieuws-en Telegraaf Agentschap
APRA Angkatan Perang Ratu Adil

(strijdkrachten van de rechtvaardige vorst)
ARA Algemeen Rijks Archief

ATS Auxiliary Territorial Service

BPM Bataafsche Petroleum Maatschappij

CMO Chief medical officer

COVIM Commissie tot Organisatie van Vrouwenarbeid in
Mobilisatietijd

CSO Centraal Selectie Orgaan Vrouwelijke Vrijwilligers Indie

DVG Dienst van Gezondheid

FANY First Aid Nursing Yeomanry
FFA Formations feminines de l'Air

GB Great Britain / Groot-Brittannie

GNTC Girls Naval Training Corps
IAV Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
KDP Kantoor Displaced Persons

KL Koninklijke Landmacht

KMA Koninklijke Militaire Academie

KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNSM Koninkliike Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij

KOC Kennis en Onderzoekscentrum van de Koninklijke Militaire

Academie
KPM Koninklijke Paketvaart Maatschappij
KST Korps Speciale Troepen
KVV Korps Vrouwelijke Vrijwilligers
LSK Luchtstrijdkrachten
LTD Leger Technische Dienst
LUVA Luchtmacht Vrouwenafdeling
MARVA Marine Vrouwen Afdeling
MG Militair Gezag
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MLD Marine Luchtvaart Dienst

MP Militaire Politie

MILVA Militaire Vrouwen Afdeling

Minog Ministerie Overzeese Gebiedsdelen
MTC Mechanical Training Corps
NAAF Navy, Army and Air Force Institutes

NATO North Atlantic Trust Organisation
NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie
NEFIS Netherlands Eastern Forces Intelligence Service
NICA Netherlands Indies Civil Administration
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NVKL Nederlands Verpleegsters Korps Koninklijke Landmacht

00 Onderofficier

OVW Oorlogsvrijwilliger
POW Prisoner of War
QAIMS Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service
RAPWI Recovery of Allied Prisoners of War and Internees
RI Republik Indonesia
RTC Ronde Tafel Conferentie

SEAC South East Asia Command
SFF Service feminins de la Flotte

SROI School voor Reserve Officieren der Infanterie

SWK Sumatra's Westkust

TKR Tentara Keamanan Rakjat

TRI Tentara Republik Indonesia (Indonesisch Republikeins Leger)
TNI Tentara Nasional Indonesia (Indonesisch Nationaal Leger)
USA United States of America (Verenigde Staten van Amerika)
USSR Unie van Socialistische Sovjet Republieken
VK Vrouwenkorps

VVHK/VHK Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps
VK-KNIL Vrouwenkorps Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie
VR Veiligheidsraad
VS Verenigde Staten van Amerika

VVH Vrijwillige Vrouwen Hulpdienst
WAAC Women's Army Auxiliary Corps
WAAF Women's Auxiliary Air Force
WAC Women's Army Corps
WAVES Women's Accepted for Volunteer Emergency Service
WL Women's Legion
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WJAC Women's Junior Air Corps
WRAF Women's Royal Airforce Corps
WRNS Women's Royal Naval Service
WVS Women's Voluntary Service

YSC Youth Service Corps
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8.

DEELNEEMSTERS REONIE VK-KNILBRONBEEK 1994

G. Aaldriks-Schuiten Venhuizen
T.R. van Altena Valkenburg
A. Bakels-Hennis Zandvoort
T. Bakker-Flapper Nijmegen
A. van den Beld-Pott Scheveningen
A.J. v.d. Berg Eindhoven
C. Blom-Gelderman Den Haag
A. Bloot-Vijfhuizen Katwijk aan Zee
L. Blumenthal Zeist
J. Boer-Ros Den Haag
M.C. van den Boezem Oosterhout
F. Bottema-Ulvers Scheveningen
G. Bouman-Aarts Amersfoort
G.F.W. Britt Chaam
H. Broers-Buurman van Vreeden Schagen
E. Brons-Warnink Hilversum
J. Brunings- uch
J. van Brunschot-Frich Hoogland
G. Bruyn Heeze

L.A.TJ. Bulkes-Guda Vlaardingen
A. Burger-Poelstra Kaagdorp
P.G.W. Bijl Roermond
A. Carlier-van Rossum Capelle a/d Iissel
F. Crince le Roy-Kielman Amstelveen
J. Diks Den Haag
C. Dimmendaal Den Haag
J.H. Dinger-Calj6 Baarn

M.F.0. van Dooren Voorburg
P. Doorman-van Zonneveld Den Haag
C. Dudok van Heel-van Hulten Den Haag
H. Duyn-Schmid Den Haag
P. Eindhoven-Postma Wassenaar

J. van Embden-Butler Amsterdam
S. van Empel-van Weers Leidschendam
L. Esser-Guns Kalmthout Heide (B)
J. Eversen-Tempelaar Amsterdam
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I Eijsvogel-Hermans Den Bosch

W.A. Faber-van Bekkum Voorschoten
N. Felix-Hart Drachten
C. Fiorani Purmerend
A. Fliervoet-Rottier Nijmegen
M. Fokker-van Burk Ede

C.J. Garrer Amsterdam
G. van Giersbergen Den Haag
G. Goossens-Kortenhorst Utrecht
M. Gouka-ten Zeldam Bussurn

P.I Gras Rijswijk
M. Griffioen Rij swijk
C. Groenhof-de Wilde Heeze
P. Hamel-de Jong Enschede
R. Heerens-Sonnenberg Delft
H. Hekking Voorschoten
E. Hennephof-van Gijn Haren
Dhr. J.F.H. van der Heyden Maastricht
H.C. Hoeneveld Smilde
1. H8fkens-Peers Den Haag
G. Hompe-Hoyink Nijmegen
O.P. d'Hont-Berkenveld Ede

E.L.J. van den Hoogenband-Mahler Eindhoven
1. van der Horst-Rijks Vaassen
C. Huysdens Rotterdam
J. Intres Rotterdam
M. Jessen-Houben Sittard
M. Jonker-Penning Laren

P.V. van Kasteel-Oosten Gemert
J.A. Keg-Hoeting Haarlem
W. KIewiet de Jonge Den Haag
M. Klauwers-van Duynhoven Apeldoorn
W van Klooster-Veling Baexem
A. van der Knaap-Warnink Nieuwegein
J. Kneijnsberg-Postuma Arnhem
C. de Koning-Bonsel Epe
A.S. Kooi Ermelo
A. Kouwenhoven-de Sain Warmond
L.H.D. Kreuzen Nieuwleusen
S. Kruyswijk-van Thiel Paterswolde
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A.G. Kunst-pauw Amsterdam
M. Kuypers-Rijpstra Eernnes
C. Land-van Wijk 's Hertogenbosch
H.E.A. Langendijk Den Haag
B. Langeweg-Welter Haarlem
J. Lemke-v.d. Hoek Eerbeek

E. Leslie-Miller Koens Den Haag
M.  Letschert-v.d. Liet Velp
E.J.M. Leyten-Kok Tilburg
H. van der Linden-Schadd Amsterdam
R. Lindhout-Keuls Ede

P.A.G. Linsen-Leentjes Sittard
R. Litan-Pladet Apeldoorn
M.A. van Lith Amsterdam
G.L. Manning-Hoogendijk Hollandsche Rading
J. van Maren-Peters Wassenaar
K. Martinot-Kramers Zeist
F. van der Meer-Bouwman Hazerswoude
E. Merkelbach Haarlem
M. Merkelbach-de Vries Apeldoorn
G. Meyer-Carstens Lunteren
G. Michels-Grootenhuis Amstelveen
H. Milborn-Ansingh Doorn
G. van Nassau-van Gool Arnhem
N. Nieuwenburg-Middelplaats Rijswijk
W.J. Oolders-Wensel Voorburg
R. Ooms-Teeuwkens Capelle a/d IJssel
A.M.H.F. van Os Margraten
W. Otten-Vroemen Nijmegen
M. Over-Aartsma Amersfoort
M.H.L.J. von Oven-Jkvr.van der Goes Den Haag
C. Post-Tempelaar Rijswijk
T Prinsen-Gorter Zeist
M. Reinders-Venrooy Vlissingen
L. van Rest-Boon Den Haag
A. Ringers-Poock van Baggen Richmond (CAN)
P. Ririhena Leerdarn

J. Ritman Den Haag
H. Rol-Pechler Zaandam
0. Rood-Frich Helmond
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M. van Rootselaar-van Bochove Waalwijk
P.I. Rottier Gouda
N. Rijpstra Amsterdam
L. Salm New York (USA)
E. Scheltens-van Polanen Petel Rijswijk
N.C. Schmidt-de Jong Rotterdam
C.A. Smit-van Driel Rotterdam
A. Sonneville Maastricht
E. van der Steen-van Driel Wezep
G. Steenmeyer-Staal Deurne

E. van der Stelt-Vogel IJsselstein

M. Storms-Feyen Arnhem
J.P.M. Tack-Vroemen Breda

I. Thomas-Fiquera Stoke On trent (GB)
I. Thijsse Den Haag
P. Tockus-Rijpstra Amsterdam
A. Uelderink-Lommersen Leidschendam
Laura Veen Oud Turnhout (B)
E.Verbrugh-Muuse Rotterdam
C. Verwoerd-Geerlings IJsselham
1. Vincent-de Klerk Moordrecht
A. Visser-Kelter Rotterdam
J.C. Vizee-Okkerse Almere-Haven
S. Voitus van Hamme-van Buuren Den Haag
J.D. Werdmuller Blaricum
C. Wester-Koopman Amsterdam
H. Westhuis Haarlem
A. Westra-Adema Eindhoven
R. Wildschut Zeist
A. Wolfs-Lubberhuizen Molenhoek
C. Zagt-Vasterman Bilthoven
TH.C. Zitman-Rosenberg Cleethorpes (GB)
J. van Zeijl Sittard
L. Zonneveld Reusel

D. Zonneveld-van der Meulen Oud Turnhout (B)
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=21: noodig zot bbjken ook in andere - lundia(Briluit van icn Minilcer van Kolomendd. 3 Maart tg.,4, Ne. 4

Neder ndsche VrouwentBovensmande bekendmaking is een rechtsireeksch
beroep op U allen. onvenchilig wur gil than, vertocit en
wat Uw werk ook moge zijn. Aan den terugkeer van de
Rood-Wit-Blauwc Viag naar het mooie Indie kunt ook git
Lhans medewerken. Her is cen omvangrijkc cn moeilijke
taak. welke den inzet van Uw geheele persoon zal vergen.
Maar bij het votbrengen hiervan hecft U ah lid van het
Vrouwcnkorps  - ecn  rn ilitaire  vrouwenorganisatie  in  de
weermacht van het Koninkrijk - U geschaard aan de
zijde van de honderdduizenden gullieerde vrouwen, die
haar persoonlijke belangenop zij zetien om daarm€dc het
belang van allen te dienenWanneer par·ticuliere redenen U wellicht nog mochECn
doen unelen, of U wel zult baluiten orn Lot dit korps
toe te treden, bedenkt dan. dat gij het onschatbar€ roor·
recht hibt ze kven in vrijheid, en te kunnen strilden
voor dit recht.

De tockornst van allen, in Indie zoowel als in Neder
land, lig·1 ook in Uw handcn.HoudL het oog gericht op morgen €n geeft U daarom
heden op voor het Vrouwenkorps van hit Koninklijk
Nederl2ndsch-Indisch Leger
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1.    JF,z:  6  her   P.K. P
V.A. beteekent Vrouwcnkorps. Wanneer U zich hierbij

Insluit behoort U tot het Koninklijk Nederlandsch-
Indisch leger. Het V.K. is op miliraire kest geschoeid;
het V.K. lid 8 onderworpen un de militaire wetten en
bepalingen, zi j krijgt soldij. en zi j i, als go,d sold*,t
tmisch op haar uniform.

2. Wat is het werk van het F.K. PHet V.K.  is  ingedeeld  in drie secties:a. een adminisintieve sectieb. een medische sectiec. een telegralitten sectic

TRAINING IN AMERIKA

3. Roe 4 de troining.2
Dank :ij de zeer gewairdecrde medewerking :an het

Amerikaansche Women Army COrps zullen de in Ame
rika ungenomen leden van her V.K. een algemeenemili taire opkiding, basic training' van 6 wckenkrijgen in zgn. "een van de Amerikaansche

Wic-lampen,
wia™hijnlijk in Fort Oglethorpe in Georgm

4. 177-
Ir no die 6 weken 7

5. TF'at is de basic training? ni krijgt  U nog cen  1  2 3 weken

Deie .ooropkiding dient om U physiek g€schikt tc

maken voor Uw militaire uak, U in te leiden in de =* =t=r h„ vcr.

militaire gewoonIen en gebruiken, U €en algemeen

overzicht te geven van de militaire organisatie, en U

bekend re maken met de verantwoordelijkheden en

plichten van het V.K lid.  U zult leeren marcheerm,

salueeren en commandeeren.

6.  Zijn we getijk aan de Wacs gedurende de basic

traininiP

Tijdens de tmining in Amerika en de reis naar Au

stralit valt U onder de bepalingen voor de Wacs.  Uw

uniform is gelijk aan het Wac-uniform. (chter mer

Nederlandxh-Indischt distinctieven.

7.  Feike is de kleeding en soldilregeting van de

Fats?

U krijgt een volledige uitrusting, dwz. behalve Uw

uniforrnen zult U worden voorzien van ondergoed,

kousen, schoenen, pyjarnas. ochtendja, en ten handiaSCh

De soldij gedurende Uw verblijf in Amerika en tildens

den  overtochi  naar Australi8 bedraagt  550  in de maand,

borendien heeft het V.K. lid recht op ,·ocding en

legering
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WERK EN OPLEIDING IN AUSTRALIE

8. IF'at i, hee werk in Austral,67

Dc administrdieve krachten warden te werk gesteld op

de militaire kantoren; het personeel van den medischen

dienst word: opgekid voor hulpverpleegster: zij. die zich

opgaven voor kiegratiste ontvingen zoo noodig ccn

speciate training.

9. Hoe is de opteiding voor hulpterpteegiter?

U zuic worden opgeteid om zoovecl mogelijk verant

woordelijk werk Ke verrichien in de hospitalen, veld

hospitalen en mobiele klinicken, en voors warden

onderricht in het baturen en onderhoud van de ambu

lances.

10.  Krijg ik in AustraliE nog mimaire craining,

Naast ha speciale werk waan·oor U in Uw scctic

bestemd bent. zult U steeds enkcle uren in de wccl

blijven besteden un militaire instructie op allerici

gebied. o.m. physicke training.

1 1.    iral  is  mijn  sotdij  in  Aus        -7

U wordi bezoldigd overecnko

van hec KNIL geldende.bepalin soldaar .-..._--- ...£  (Austr.)       25       ($ 80.00)
kopod         .             31    (3 99·10)Iniand:
=:: 6-2    -                      0 ($ 1 50·'to)vaandrig 51              ($,63·20)
onder.luitenant,                                                    52              ($,66.40)tweede luitenam .....

55 (3176.00)Bij vrij legering en voeding worden deze bedragen
voor cen ieder ongeveer £  (Auitr.)  15,  ($48.00) . per
maand minder.

12.  IF'ie betaalt mijn uniform in ..lustrati·27Alle uniformen worden van landswege vers:rekl.

13. Felken rang krijg ik in he: fegerFBij het in dienst treden krijgt U den stand van $01daa,
Aile teden van h€c V.K. dienen ten minste drie maanden
als soldllt Daarna kunnen zij. die hiervoor in unmer-
king komen, op voontel van den algemeenen comman·
dani door den Legercornmandant worden kvorderd

RECHTEN EN VERPIlarr GEN1 4. Hoe lang duurt mijn rerbintenisPMen verbindt rich tot 6 maanden nadat ecn belangrijk
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gedeelte van Nederiandsch-ind;8 heroverd is, ter beoordee
ling door den Legercommandant.  Om bijzondere re
denen, verband houdende met gezinsomstandigheden,
kan echler €enolle ontheffing worden vericend op
verzoek v66r ommekornst van dezen termijn. Ook om
andere redenen kan tervol onulag op verzoek worden
verleend. doch niet dan na tenminste 2 jair dienst

IS. Heb ik recla op crij terugreizenP
Ja, U hebt bij eer·vol ontslig recht op vrij rcizen naara. cen plants in Nederlandsch·Indidb. de pizats waar de verbinknis is aangegaanc. eenige andere door U op te geven plaau· Indit laarste geval mag cchter dc vergoeding nietgrooter worden dan die, welle onder o of bwordt to,gekend. bchoudem zter bijzonderegevallen ter beoordeeling van den Legercommandant.

Op dit recht bestaat voorts, bijzondere omstan
digheden ter beoordecling van den ligercommandantvoorbehouden, geen aanspraak bij eervol oncslag op
verzoek, indien niet ten minste 2 jaar is gediend.

er. ala ik ziek word?
17.   Is   er  een  involiditeitsregeling?

recht op vrije militair genceskun
U valt onder cle alge,neene oorlogsongcvallenregeting

Due houdc in, dat, indien U geheel of gedeettelijk in.

ralide wordt als gevoig van omstandighcden in .n door

dcn dienst. U een uitkeering zal warden toegekend. Deze

uitkecring per maand zat ten hoogste 50% van hit

gedurende de la,(ste jaren genoten maandelijksche in-

komen bedragen, tot ten maximum van f.300.00.  De

uitkeering kan, waar noodig, worden verhoogd met een

duurtetoeslag

18.   Heb  ik  nog  andere  verplichtingen7

ja, U verplicht U decl Ie nemen aan dienstvluchten en

Uw werk te verrichten op de plaats, waarheen U gezonden

wordt.

ALGEMEENE BEPALINGEN

1 9.   Mag  ik  :rouwen  lijdens  mi in  dien,uijd7

Zeer zeker, maar Uw dienstverband gaar gewoon door

20. Mag ik *ieraden drogen?

ja, trouwring en ingagementsring; ook een polshorloge

en identiwitsarmband.
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ciate n:anwr
. Moe: ik mijn haar op een,pe

21
dragen?

Drug het op de wijze, weike U prettig vindz, zooling

hec netics en bovin de knag is, zal er geen aanincrking

op worden gemaakt

ik make-up gebruikenP
22. Mag

mits nic< opvdknd of overdadig
7,cker·

23. Wanneer krilg ik miln uniform?

Na Uw aankomit in het Wac-crainingkimp zuic U

t. Warns
geneel worden uirgerus

bent U medi in uni

form.

TOELATINGSEISCHEN

ae e24. Welke ziin Ochen em cot het F.K

toegetaten le wordenF

a. Nederlandsche nationaliteit

-'b. Lecidid 18.46 1**r

c. Voldoende ontwikkelin
clengene. die de ouderlijke macht of voogdij uitocie„ I.

zedelijk gedng ,¢n,9 dcze niet te berelken is: indicn g€huwd: schrif
cclijkc toestenlining van den echtgenoot. tenzij dcze niet

N.B. indien mindcrjari  schrif
le bereiken is.

Van de sub b gesteide keftijdsgrenzen kan in bijzon·
dere gevallen afg€weken worden.

INSCHRUVING
25.   Hoe  han  ik  mij opgeven  roor  het  F.K. PDoor het invullen van de inlichtingsformuliercn. Deze
formulieren vindt U bi j he, Wervingsbureau en alkNederlandsche consulaten.

U vult dit formulier in duplo in. ten exemplaar zendi
U op nur het adres van her Wervingsbureau. dac Uonder Vrug 34 kum vinden. Het andre atnpllargeeft U aan den plaaisdijken Nederlandschen consul.Nadere injcruaies betreffende Uw medische keuring,war cn wanneer deze zat plaau bebben, zullen U worden

toegezonden.

26. Welke papieren meet Ek overleggen bijinschrijvingP
Neemt Uw pa$poort, anders zoo mog€lijk bewijs van
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Nederlanderschap, gcboortebewijs. trouwbockle en ver
dere belangrijke papieren mee mar den di:hisibijzij„den
Nederiandschen consul. war U ten inlichtingsformulierin duplo moet invullen.

27 , Wat houdt het medizehe enderseek in PU zult worden gekeurd door den dichutbijzijnden Wacdokter
hee Ame

men moet voldoen 2an de voor toehzing Lotrikaansche Wac vastgatelde keuringseischen.

28. Krijg ik :ijd mijn zaken at te wikketenPU mott er rekening mee houden, dat U enkele weken
nadat U bericht krijgl, dat U deSniticf bent aangenomen.2Uit worden opgeroepen. Zorgt ervoor

belasting
schuld ze hebben voldaan.

, Utv

29' IFie betoclt mijn reis naor het ;Fae·troining-kempP

U heeft recht nr vrij relien nur bet trainingkimp
S,- .

maken op ten vergoe(ling van 52.50 per nacht en $2.25
e dagen in den trein duren, dan heefi

per dag als etensvergoeding

Joeding van 33 ($1 per maattijd)hei noodig, dat U in een horel,de Uw reis, dan kunt U aanspraak

30. Wanneer begint mijn widip

Uw soldij gait in op den dag  dat U in het Wac-train·

ingkamp aankomt. Daar Uw werketijk dicnsiverband

ingaat op het tijdstip, dat U UW verbandacie Leekent,

ontvangt U dien dag $ 1.70• maar U wordt geacht met

klein verlot le Zijn, totdat U in het trainingkamp aan-

komt.

Soldij wordt na afioop .an de maand. waarvoor men

heeft dienst gedain, uirbetaald.

31. Hoeveel bagage mag ik meenemen noar het

trainingkampP

Bedenkt. dat U dur in uniform gestoken zult worden.

Belast Uzelf nier te zwaar. U zult in staat Is*eten zijn

Uw eigen bagage k dragen. Een handkoffer voor het

kamp is ruirn voldoende.

32. Fat neem ih mee naar het kampP

Het verdient unbeveling behalve coiletgerei ook

sloffer; mee te nemen, een ochtendjas, wit ondergoed

en een zwempaIL
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33. Kan ik eenize bogage meenemen noar

AustraliSP

U :ult de gelegenheid k.rijgen desgewen,cht cenige

bagage mee naar Australie te nemen.

Bij het pakken dient U in 't oog te houden. dat

hiervoor b.v. sportkleeding in aanmerking komt en

voorts. dat U nair warmere :treken pat

34. Tot wie mee: ik mO toenden, wanneer ik

meer te vrogen Aeb,

Alle nadere inlichtingen kunt U krijgen bij

RECRUITING OFFICE ROYAL NETHERt.ANDS INDIES ARMY

c/o Netherlands Consulate General

Room 406, 10 Rockefeller Plaza,

New York 20, N. Y.,

en ook bi j alle pluts¢lijke Neduland,che comuli

U               
              ..

'.,-
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Wij Nederlanders

8

Imen en fullen
onre grootsche his·
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lorijcke iddk in

9
Nederlandich-Indie

#

¥01100,ent
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-      .     r.1#&9         - :0.'Osi Burger  en kr:igsgevangenenkampen
in Japan en,n door Japan belet gebied 71 4 19411945
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kampen op Java

1 Serang
2 Tangerang
3 Bat.Ovia
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JAWA 20 Solo
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29 Kesm,
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kampen op Surnatia
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LIJST VAN RECRUTEN VROUZENKORPS K.N.I.L. PER 16 OCTOBER 1944.

Serie Naam Diens t waarvoar Laatste
No. opgegeven woonplaats

VK.101  Sonja Boekman Medische dlenst Philadelphia,Pa.

VK. 102 Catharine Dencher-Joseph     "      "    New York, N.Y.

VK. 103 Clara Beuke ma toe Water-               „
N Engeland

Gelderman
VK.104 Wendelina Ruardi Wichers Adminiatratie Scarsdale,N.Y.

VK.105 Hilda ter Braake                  "         New York, N.Y.

VK. 106 Dina Bolkestein                   n         Londen

VK.107  Wendela Klewlet de Jonge Medisck dienst New York, N.Y.

VK.108 Helene Heymans M       "     Palo Alto, Cal.

VK. 109 Francisca Schwaner Telegrafiste Dixon, Ill.

VK. 110 Ella Hassell Medische dienst Saba

VK.111 Gerda van Moorsel-            8       "     Curagao
Landzaat

VK.112 Florentina Bouman Geen voorkeur Aruba

VK. 113 Cornelia Dullaart Adminis tratio Curagao

-VI.114 Margaretha Bakker Medische dlenst Paramaribo

VK. 115  Maria Goslinga Administratie New York, N.Y.

VK.116 Adriana van Riemsdijk             M         Curagao

VE-117 Aura Rienhart                      M         Curagao

VK.118  Mathilda Goslinga Medlsche dlenst Curagao

VK.119 Tjltske van Tongeren        "      "    Mexico

VK.120 Beatrice Gleesen Administratie Mexico

VK.121 Henriette Ossentjuk Medisc)le dienst Reno, Nevada

VE. 124  Gaby Ondervijzer               "       "     Los Angeles,Cal.

VK.125 Wilhelmina LeMBir-            n       M     Curagao
Schilpe roort

VK.126 Mach:old van Driel Administratie CuraGao

VK.127    Jans je Meerburg-Zondervan    Medische dienst Hartsdale,N.Y.
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Serie Naam Dienst waarvoor Laatste
No. opgegeven woonplasts

VK.128 Alice van de Wint Administratie Vancouver,B.C.

VK.129 Theresa van de Wint
. .

Vancouver,B.C.

VK.130 Anna Beetatra                     n           Steveston, B.C.

VK.131 Everdina Teppema Medische dienst Van,ouver,B.C.

VK. 132 Suzanna Prins Geen voorkeur Wontreal,P.Q.

VL133 Christina Prins „" Montreal,P.Q.

VK.134 Johanna Persoon Administratle Washington,D.C.

VK.135 Louise Rueter                     "           Toronto, Ont.

VK.136 Hermina Schnitzer-Hulgen n Weehawken,N.J.

VK.137 Hendrika Bbschoff- Medische dienst Parana, BraziliB
Borger

VK. 138  Debora Reemeyer                "       "     Mt.Hamilton,Ont.

VK.139 Wilhelrninn van den Berg Telegrafiste Aldergrove,B.C.

VK.140 Jane Harding Medische dlenst Montreal,P.Q.

VK. 141 Anna Poock van Badgen Administratie Lulu Island,B.C.

VK.142 Fernanda St8nner Telegrofiste Toronto, Ont.

VK.143 Carolina Kolderie Administratle Buenos Alres,Argo

VK.145 Anna Hoogenbergen MeEische dienst Curagao

VK. 146 Anke Noordenhout                  ?         Curagao

VK.147 Sytske Postma Administratie Curagao

VK. 148 Hermine Levie               "       Washington,D.Co
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DIENSTHEIS NEDERIAND LT. AMIT 20 Juli tot 2 Octobir #46.

Met opdracht van Z.E. den Llgercommandant besprekingen te vooren
innk. de fusie van het VE - Nederland met het VI - KNIL, op 30 Juli
1946 ult Batavia naar Hederland Tertrokkm, alvaar onmiddillijk na aan-
komst gemeld bil Kolonil Van Houten en Overate Klein, Hoofd Mil. Zaken
van hat Ministirle van Overzeeschi Gebledad•elen. Eerstginoemd• dielde
mi J mode  te  vachten  op een  oproep  Toor een  groote  conferentli  betrlf-
findl do grondslagen der flul•; tot laatitgenoemde kon llc aanvankelijk
nlit  doordringin  ng•ns  buriauoratie  van  een  bode.

Echtir oogenblikkilijk contact gelegd met Cdte VRK op haar hoofd-
knrtler in Don Hug en mij georlent•erd betreffendo haar Korps. Hot
bleek mij spoodig, dat de positle v*n de Comandante VHK een grooto
ateon had in  den •chtgenoot der  Caadarco=mandante,  de., 0•noraal *40,1
K ruls.                                                                                                   1*

T•lifonlsch contaot gezocht met ex-Luitenant VK Beukema toe lator,
tonlinde hair to polson over ev,ntulele berildwillighoid voor het 'IE
in Nedirland op te treden ali recruteeringsofficler. Zi j van echter
ultatedig en hot kvam mi J bovendlin geweucht voor, den ult/lag gr
beapreking af te rachten, voor nt betreft de keuze der recrutlerings-
officier. Aangezlen op deze bespreking werd bealoten Vdg. Janwen aan
te stillen, is Mevrouw Beukina ulteruird niet meer gepolst.

In verband met deze aanstelling is door mij - hlertoe bij schrij-
Ten van Kol. Aloni dd. 28 Juli 1946 bi·roegd verklaard - do ontslagbe-
schikking van Vdg. Janssen voorloopig ing•trokkin. DIze voorloopige
beschikking verd echter door nlemand  geaccepteerd;  aangezien  zi j  daar-
door noah militalri rations noch gild tri ontrangst kon nemon, verzocht
ik de Co andanu VE per telegram dd. 17 Augustus 1946 hat volgindo:
t'ontalagbeschikking janssen id b dz: beschikking 12/82 ingetrokken
*verzooke bekrachtiging AG Batavia •'top tevens bevordiring 28 lulte-
"nant titulair herhaal tltulair atop missie vooralsnog onsucces/01"
Blj mijn terugkeer in Batavia vernzr lk, dat dit telegram noolt door
Cdto  VE  ontrangen  was.

Van de gr•43ote conferentie, welke op 10 Augustus d.a.v. plaats had,
gaat  ala  bijlags  1  verslag  hiarblj.

In  do  Imek  van  12  tot  17  Augustw  1946  heb  ik  op  versoek  van  Maj.
Smit met haar samen do Regiling Vrouwenkorps, als vastgesteld bi j Gou-
vornamentibasluit van 8 Januari Br. 1, doorgenomen, teneinde na to
gaan, in hoerer•re dew regeling nr. toepasslng zou kunnen vorden ge-
bracht   op   het   nleuve   VEK.   Er   5.rd•n   door   ona   diverse   vijjigingen   aan-
gibracht,    dooh   opgemertt   mogo   vorden,    dat   ien   en   ander   slichta   zeor
oppervlakklg verd bekekin, aangellen Rader overleg zou vorun gepliegd
m•t di jurldische Af da•llng van d• LL. In rerband m•t mijn rlis nalr

-  Bonvigni C Taarran wrslag als  bijlag•  2 wordt ingesloten)  zou dit over-
leg pluts vindin op Dondirdag 22 Augustus. Den dag tivorin dieldo Maj.
Smit mi j mede, dat dit nist doorging. Zl j toondi ml j een schrijven van

-  Mevrouv Razoux Schultz (billag• 31 en verklaard• niet verder mit mi j te
ktmnan praten, alvoren• ik bi j Kolon•l Van Houten beverict had, dat
Meyr. Ragoux Schultz ultgaschakeld vas voor het recrutelron van vrouve-
like militairen.

Het spreekt vs.nzalf, dat - wur Naloor Smlt volgerdo saI:ten te ver-
ken met Mevrouv Razoux Schultz - 011. ik Keen contact meir zocht m/t
deze dame, alvoreng 7£11 Kolonel 'Jan Houten nadere instructles ontvangen
te hebten.

-2-
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Wigen   ultstedlghild  van Kolonel,1 Van Houten kon  ik  hem  eerst  op  29
Augustus bel·eiken: trezamen met Vdg. Janssen, cite nnaf 25 Augustus voor
mij heeft geverla--en alle b•sprekingen hoeft bljgi,oond, hab lk dart Ko-
lonel toon opgesocht en him - ondir overhandlging van eon rapport be-
treffendo den stand nn zaken (het,relk U bl J mi Jn schrljven van 27
Augustus 1946 vird toegezonden) - de kiestle Marrouw Razoux Schultz
voorgelegd. Ook ikzelf waa van meenlng, dat de positle van Wdg.Janssen
ten kantore ran Me vr. Ra zo ux Schniltz crriogell jk *ou vorden. tirul Jl llc
Toor. de oplossing van kamend• recrutisringsproblenen gion ateun zag in
di persoon vs-n Mivrouv Razoux Schultz. Kolonal Van Houten was vel zeer
tileurgesteld ovir den gang Yan sakin In bisloot, dat het goienscht zou
zijn een mannelljk offici,r aan.ti vijzin om ti fungeoren ala verbin-
dingsoffloier tiuschin do diverse instantles, dli bi j de fusl• VE - VI
botrokkon warln. Hot resultant van d•ze bespriking na Eljn telegram

/    van  gill jksn,datum,  vaarvan  Nor  d•  goode  orde  als  bijlago  4  afichrift
wordt ingesloten.

Blj daze gel•genheld herinnorde Kolonel Iran Houten mi J aan mi Jn op-
dracht om cont=ot op te nimen met Freul• Tan Hoogendorp. Ik vert•lde toon,dat Majoor Smit vegens de vele a61nlatratiove en andere mo llijkhedin
nigirdo wrpleigsters of ander zedisch persona•l ih hair Korps op te
nemen, en dat het mi j onbll-lljk voorking, indion dit dan toth geelscht
zon vordan van het 1X met zijn veol klilnirin staf.

Golukk18 .chter pirslateord• Kolcnel Van Houtln, dat deze opnsme
mor het ·E Iel doorgang Koll vind•n; tk vas hit mot do vinaohell jkheld
hlerran volkomen eons en behoofdo aleohts dose verklaring tiginover dli
nn Majaor Salt om hot noodlge in d•ze rlchting tj belierkin.

Door me de deeling van de strekking van h/t tilogram ran Kolonel Van
Houten aan Batavia verd llc I,derom door Majoor amit ontvangen. Ik vroeg
haar, vanneer vij de beapreking mot de .turidlsch/ Afdeeling zouden hou-
din,  doch zi J  verzekerde  mij de Regiling Vrouvinkorps reeds aan bedoelde
afdeeling opgsionden te hebben ondor bljvoeging van do door ons opge-
maalite ¥ijzlglngen.. rk ns hlerover ze•r ontstild,' aangezlen date "vijzl-
gingeni m.i. sleohts notitios waren, te gebruiken bl j eon mondeling over-
log. Tin inde een beeld t• Seven van den Rard dizer notities gant als
billage 5 eon exemplaar hlerbij. Bll mijn'volgend blzook aan Majoor Snlt
k¥am ik hier dan cok op terug, doc h si j virklaarde van di Jurl d.1 sch• Af-
de/ling berlcht t/ hebben ontvation, dat de zaak in bih/andeling was. To-
*en, d,elde slj ml j ti jdens dit bezoek medi, dat zl j vernomsn had, dat
Onrstl Formljns - op rerzook van Genlrul Kruls - op veg nur Holland
va/, en dat ld. j dus niet virdar hoefden te praten, aargozlen El j dat
t.z.t. m•t ham zon doen.

andertuaschen kon ik op 3 Slptamber via den Heer van Hoogstraten
(HAPZ) een bespreking betroffende b•soldlging bellrkon. Hoer van Hoog-
stratin torl hiertoi eenige betalingsexperts bljeenroopen en tevens Mivr.
Razaux Schultz uitnoodigen. Dit laatiti vergat hij whter, ovenals het
afzeggen van eenlge af spriken, die hi j tivorin gemank t had Nor de door
deze  beapreking  in  billag  g•nomen  uren.  Ik  van  mijn  kant  zou  Maj.  Emit
verivittlgen vin de te houden bespreking, opdat :lj  n afgevaardlgde
son kunnen sturen. Hat onderyerp be coldiging na roeds door mi j mot haar
besproken. Zi j liet Lt. Magnee, Off. van Administratle voor hit Vk, in
Breda opbellen mot do boodschap, dat diz• op Dinadagmlddag halfdrle ten
kantors  HAPZ moist  verachi jnen,  v nder har echtor  in  te  liohten  ontrent
het  doel.   Vanzelfsprekend  ¥as  zij,  nooh  S/11  Willoase  VEK  -  dle  haar  v•r-
gezelde - van viel vaards voor to nemen beslissingon. HIt verslag van

- d•ze bespreking gait als bljlage 6 hiernerens; opgemerit zi J, dat noch
M•vrouw Razoux Schultz,   noch  de   Heeren  *eggemans  on  liegel hat noodlg
oordeelen, dat bedoeld Terslag in Jataila wordt gelezen. Hetzelfde,geldt-  voor hat verelag dar 20 bespre<ing (bljlage 7), almgo de voor hot re sume

_    (bi jlagi  8).   In  verband hler=led• heeft  men op laatst genoemde .tukk/n  dan
ook ¥81.nig commentaa: geleverd •n Reen erratum geeischt; ook de exompla-
ren poor don Heer an Hoogstraten •n Majoor Smit zijn - op verzoek - nlet
verzoncen.

Ten aanzien van de indiening van ds bozoldlgingsregeling werd dus
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bealoten, dat dit van hit Minlat•rle van Overzeesche Gebled.Bdeelon :ou
ultgaan. De Heoren Weggernans en 1 ligal hobben het voorstel opgemaakt,
doch voordat het kon torden verzonden, arrivier'dl Oversts Formljne, dio
opzanding van hot voorstel naar Indie overbodig achtte en zelda bevo•gd
te zijn, dit rechtstre•ks voor te brangen bl J dan Ministor. Het door do
Heoren Veggemans en MS*gil opgemaakte •roorstel vordt ala bijlage 9 ingesloten
DI laststl sin van d•ze voorgestelde bixoldigingsregiling, nlke op mijn
verzoek wlrd toegevoegd, Ird door Oversto Fond jne ala on juist bischouvd.
Ik heb ham •chter uitielegd, dat - indlen da "oudo" FI-liden met een ver-
bintents tot 3 April 1946 achterult gaan in salarls on daardoor naar all•
narschijnlijkheld din dienst rullen ·rgrlaten - do basis voor ds le Cle
10 VK-leden met een drl•jarige verbintents vormt.

Wat betrlft mijn opdracht contact op te nomen Mt Fr ule van Hoogen-
dorp, mooht lk hlerin - na het vertrek van Kolonil nn Houtin - nlet sla-
gen. Vdg..Jans.n 5 tal kunnen g•tulgen, dat ik verscholdeni pogingen
in hot verk h•b gesteld, haar Zalfs ben nagerelsd naar Utrocht - nar zl j
blijkbaar.'jnist vier vas vertrokken - . DI heb toen getracht hat langs
d*n volgenden TIA te bereiken. Hot vas mi J zil. bikend, dat zlj op MRandag
23  September 191  een bispreking betreffinde bev ldlging der 2* Cio  zou
voeron met Movrouw Razoux Schultz In den Heer van Hoogstratin. Ik vendde
mt j daarop'tot den H•or van Hoogstraten met verzook dezo bespr•king te
mogen bl jiozin. Dit INrd =11 j genig•rd, aanglzlen - volgons ham - doze
bespreking in hat giheel ge•n militair karikter droog, doch ultilultend
bestanvt *al om d* malarisoon plin lut zldlaohe personeel, dat door MIvr.Rasopx Sclmltz voor Prsul• Tan i[Gog•ndorp nrd ultgezonbn, vast t• stel-len -Ik trachtte hem t• overtuigen, dat dit porson•il in Indle zou komen
te staan onder Cdt;e VE, doch Ele•r van Hoogstraten had hiervan nlets ver-
nomen.  Hij  had  glen ins tructie antrangen met miJ  to  ondbrhandelen  on  vaa
moelll jk te ovortulgen, aangezien Z.E. di Legeroommandant zelf ervoor ge-
zorgd had, dat or een modische peol knm. Dit laek ook den Heer van Hoog-
straton da eanige Juiste oplossing en dlenteng,volgo kon hi J onmogelljk
zi jn medlverizing verlsanen ain di• z.g. 28 Cle.

Imiddels was ml J bekend gevor<len, dat Overate Forml Jr* in untocht
vas. Ik vroeg nl. op Donderdag 19 Sopte=ber een onderboud ain bij Gen.
Kruls, teneinde horn a opheldering ta Tragen intake do juridlic& zijde
der fusie, dio door Gen. Kruls zou wrdon behandild, doch vaartoe Maj.
anit met ml j de Regeling VX haa doorgen=on.

Ik  had.mi L  op  18  Sept#ber  1946  r•ohtstreeks  gevend  tot  do  Juridi-
scho  Afdoeling,  tenelndi  ta  vernomen  in  hooverre  do  fozle  een  felt  was.
Mr.   Bl Jlevold, dll mi j daar te ¥c,rd stand, verkllardi nlets van e•n
fusie af te vaten, al ·rond hi j h•t ondermrp interessant. Hij heeft toen
.Mt stjn eigen a.rchlef, daaMla hat centraal archiof en ton:lotte het
archief Tan hat Kabinet opgebeld, doch nismand had eenig stuk van do
Cormandantl VIE of Gerlartal Kr„il, ontrangen. Van un Adjudant van Gen.
Krula ontving ik Vrljdag 20 Jeptomber do boodschap, dat de Ginorial het
nut van een bospreking niet inzag, aang,zien Oversti Formijno nu toch
op  komst  was.   Ik   vroig  din  jula tan  datuil.   doch  kon  h.leroir  niet  nader
vorden ingellcht, dan dat hi j ds rels naar alle vaarschljnlljkhold ried.s
aanvaard had, Zooals ik op Woensdag 25 Beptembir mocht vernemen, Ims hi j
Zondag 22 Sept/mber gearriwerd.

Vat betreft hat ultrustingsvro.agstuk heb ik al Jn licht opgestoken
bij Overatl Merhottein en Ovirate Lansing, beidin van do Intendanc• ran
Ovorseeschs Giblid.:do•1-•n. Eirstgenoe-de was tamilijk eptimlatisch, doch
I•lfs  hi j   voorsag  moillijkheden,   mornamill jk   op  hot  giblid   van   shirts.Op h•t Reblid van bi>o=/tig• ultruitingastukken (kamen, dassen, borstils  eEc. )  ¥u men G.an:norkell)  Deter voorzion In ml Jn  requisitie  voor
dargelijke artik•lin urd cnmiddelll jk in behandiling genomen In - volgens
m•d•dilling Oversti Merhott•:n - reed, bigin Septamber versondin.
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Volgens Overste Lans ing vas men Meds maandanlang bezlg te trachten 9
Toorraad ultrusting voor vrounn te wrgrooten, doch feltelljk zag msn nog
vel-nig resultaton.

Vdg. Janssin kreeg tljdlns len bozoek aan het Contraal Kleedlngmagn-
Rijn den indruk, dAt or nog Ion bohoorlilke voorraad  slacks on rakken was,
doch aanmerkelijk minder shirts. Dezet voorraad vordt overigens ook glbrulkt
cm ambtenaressen ult te rust•n, modat het onmogeli Jk is een schatting t•
mak on van het aantal recrut•n, dat hlums dl volledig ultge mlst kan word•n.

Ook Wajoor Smlt van hur kant trachtto supplies los t./ krilgen. Hst
is ml j nlet bekend. nlko instantil El j daartoe inschakolde, noch velke
resultaten sl j bolkt*. Zi j moondo aohter 111 staat te stllln tijn voldoende
vittl unlformen te bomachtlg•n an de offloleren van hit tookomstlge VHK
in Medlrlandsch Indie hierm•de ult to rusten.

Tens lotte   moge   ik   volstaan  met   Ion   kort   oversicht   van   den   stand   van
zaken bl j mljn vertrek.

Bl j iii jn laatste - telsfonleche-ondirhoud met Overst* Formijne word
beslotin, dat Vdg. Janssen (hur bivordiringsbeslult vas nog nlet ln al, n
bozit) mrdere instructle• van hem zou antvangin. Een concept-instructie
voor dan ricrukeringsofflcler VHK in Xed. Indio, tivens liaison officlir
VHK Nidirland - ilderlandsch Indli v•rd door mi j op 27 Septimbir jl. op-
gemankt. Hlervan gaat eople ala bijlag• 10 hlerblj. Bet kantoor Tan di
recrutieringsofficler *al govestigd ziln op hit Hoofdkwartler VEK.

Ovsrsto Formijne zou een defirlitieve lut·mictil opstellen an dose
bespreken zet Majoor ilt. In d.lt verband nortte Overste Formilne op, dat
di positle van Ma Joor Smit han nlet be¥lil en dat ook het VEK Nederland
z.1. onder dan A.G. bihoorde te ressorteereL Rl j sal alles in het varic
stell0n om dit tv berelken, tenainds de positle van Majoor anlt zulverder
to stlllen, dan dat het geval kan :1 Jn onder Generaal Kruls. Mevrouu
Razoux Schultz is ultgaschakild Toor militaire recrutiering en tal ook
glen  sitting  hobben  in  de  rearuteoringsoommissle . Preul, van Hoogendorp
hooft volkomen begropen, vaar zij st.Lat. (El j 1, dit nog niet gehoil dul-
dellJk).  Zi j  is  de  advisous•   voor  da  zedische     recruten.  ISE-is  z.1 j  niet
bekend. of Elj in dix• functie als Majoor rondloopt. hotgoon zi j volgens
ziggen van Novrotr, Razonx Schultz ia, ochter n:Let van het VE volgens
Majoor Suit.

Gineraal Kruls heeft een concept opgemaakt Toor do Juridische Afdae-
ling. Overste Forwilne zal dit verder uitverken en lilf met de Jurldische
Afdo•ling behandelsn. Oak de b•zoldlging van di 20 Cle zal door ham uitge-
-At vorden. Hi j laa ml J eon door ham aan Bata via ve rzondon telegram Toor,
vaaruit blesk, dat de e•rst• gro•p VEK-moisjoa binnenkort ver,racht kan
wordan. C dto VE hieft alznog gion co pie van dit telegre ontvangen, hoenl
het reeds eon veek gel•din t•n kantore van den AG moot zl Jn ungekainen.

Overs ta Fornd jne zo u binnenkort naar Amsterdam gaan voor ultrusting;
hij had gehoord, dat hi J dair nar g chijlill Jk reaultaten zoe kunnen boiken,
doch vermsldde nlet d• ins tarltle. nartoe hl j zlch zou wenden.

Lt. Janssen zal voor ham vericen, tot :1 j haar eigenlljko work ten
kantori VEK kan unrangon. Overste Formline vroeg El j nog de volger*le twee
puntin in Batavia naar vorin ta ¥illan brengen:
li.  Er via den AG bij den IAgersor:andant op un to dringen, te tracht•n

meer vervoer in Holland tar beschlkking te krijgen voor Indische mill-
tairen mit ean opdracht in Re dirllnd;

28.  Er bl J den Plv.AG op ain te dringen, Lt. Jansson te doen bevord•ren
tot le Lultenant, zulks teneinde haar in staat te stallen met volle
bevoegdheid in Holland 11&:sonvert te verrlchten voor Vic KNIL. Dit
roorstel tot bivordering wordt door mij ten volle ondersteund, ainge-
zlen ook  ik overtuigd, -as •El:*2 0*--·L..4..+ ·p·t;uA.e 21:;an.  dat  zi j  in
laatatgenoemden rang meer sal kunnen bersiken. Het VIZ telt vel• 26
Lultenants, vier werk echter Ln belangrilkheld niet valt te verge-
11.jken met hetgeen van Lt. Jan/sen wordt verncht.



276 HET VROUWENKORPS-KNIL

:.                      4
-D-

De  Heer Neggimina  virteldi zl J  bi j  het afacheid,  dat hi j  doinda  was,
•en 26 opleldings•chool los to krijgen, aang,zlen de accomodati• van
"Bonvigne" ti gering is.  Hoeil ik niet goid bigrijp, hol de Hilr Weg-
geman, dit kan doon, zou hit •rg prettig zljn. liajoor Salt zlet er on-
nogelljk kans to..

- Voorts  teidi  d•  Heer Zegglitans,  dat  Oversti Formijno  tolgogewn
/     had,idat  de   beschlkking   van  Vdg.   Janssen   ( vide   bljlago.11)   onjuist   en

onlogisch vas. Ik kon Ovorst• Formi jni hlirover nlet wor binadoren,
en veet  du  nlet,  in hoeverr• boogir  polltiek achtlr 'dit€tofg.'en
slt. 5/.     -

»-
BATIVIA. 6 October 1946. C.A. ailt

- - -                                            le Luit•nant V.K.

Afachrift gezonden a.an:

den Adj.Gen. + billagenl, 4, 5, 9, 10, 11
don Plv.Adj.Gen. + alle
de Cdt• V.K. + 1. 3. 4, 5, 7, 8. 9. 10, 11
ds R•cruteeringsofficler V.K. + . 4   1, 3, 4,

Bljlagen gemerkt:

./.     ingosloten
-      alleen voor Plv.A.G. •n Cdte V.K.

+     reid= in VI bozlt
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B'INISTERIE V.,17 0-1,JRZED-'E GZE,IE&DE; EN
Commisaariaat voor 1ndische Zaken.

Is-Gravenhage, 20 Januari 1948.
Netherlands  inistry for the The Harlle,
Overseas Parts of the Kingdom.

Afge:even in driovoud Ian.
Issued in triplicate to :

liej: A. Hennis.

p:ISORDZE.
liOVE·,ENT-ORDER

Ik dreag U op U te begeven van Rotterdam near Ned.-Indie
You are ordered to proceed from

op of amstreoks Poron 17 Februari -1948                 by m.3. ··Willom Ruys".

Bij aankomst moet U zich muldcn bij: Commandant V.K. van hot K.N.I.L.
Ursulinenklooster Noordwilk 29,Batavia.

Upon arrival you will report to:

Rodon van de rois: ) Dionstname bi,1 hot V.K. van het
j

K.N.I.L.
Reason for journey:)

De treiskoston komen  ten lasto van hot Ministerie vanOvorzooso Gobledodolon.

The travol-oxpensos havo to bo paid by Notherlands
Ministry  for the Ovcrsoas Pertp  of tho Kingdom.

Do Minister van Ovorzoeso Goblodsdolon,
Tho Minister for the Overseas Parts of
the Kingdom
Voor do Minister,
for tho Ministor,
Hot Hoofd van Afdoling C.
Mil;tatfl ors one 10 Zakon,

, I.- . I

Riv:E : 1,(· ' l i l i-1
ROTTErD A M

S. 704.
1 7 ·FEB  1948

- 1D.VIFit'. k /.-.-
...              4

--1
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580OEdelingsstant betreffonde: Sergt. g. van T H I E L  VK.759· <
;0

j dvok   Herkkring gedu- Mate  waarin      ; a. IJver en toewijding. ocvoelens vw Advlcj a       0

crover
i
re,ide   tie t   be

- beeordecldo   ;   b. Belangatelling voor het de   De tachomenta commandi.                 C

beoor- , oordelingsti Jdvck in hoir opge dragen  werk . Commandante.                       4m

ling        ;                                                                                                                                

i werkkring j c .    mill ta ir   voorkons n. Z
Opt vo ldoet, d. uiterlijk voorkomen (tenue e,d.)

; e. flinkheld.                                             0
5 f.   ge schlktlield    voor   zelfs t.Merk .
; g. lelding aan ondergeschlkton.                                    F(/1

h. physleke gesteldheld.
L  kcrekterelgenschappon.                                                                                       A
j. vordere bijzonderheden. L  l,f  ,     p                          -z-

C . v.-2-           r.
Maart 19t:   Rednctrice toege- Zeer good. a.    Ze er    i  J vcr

ig. .Z«»-J . 9 -:
Junl  1949 ·'   rosid  Ban  do Ard. b. Toont zeor veol belangatelling  41 ZA,4/..'*-A-*,i.  i/-/2

& Polltiek/Econo- voor  haar werk .
; m13che Inlicbtin- c. Zeer correct. 1./,5.2 4 --&     C...1-

i
Ken.

e.   eer staivbtlg en doortut,tind   ., •"At/ri„7.-  1.-  .23: 
in haar optredun. , 464-6f. vordt geachlkt geacht voor zel :-           -- ;7    6--,/
standig work . At,M

g.   Kan niet booordeeld vorden.
h. Goed.
L Open doch standvastlg kcrakter.

                                       go ed e algemene on twikke ling.
6  Zeer  beschaafde  kracht  met  een

i                                             :           - ,  p
„

i

padang,  den  1len  Junl  1949.  r,
Het Hoofd C.M.I.Bultenkanto{frJ        

--Iuji  «.3
G.W.Lamers
Rel.'TelIiiIt.INIL.
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CURRICULUM  ITAE

Sophia Kruyswijk-van Thiel werd geboren te Amsterdam in I 927, de stad waarin ze
bijna al haar onderwijs zou genieten. In I944 haalde zij haar eindexamen HBS en
ging als secretaresse werken bij een handelsfirma. Na een aantal jaren in het
bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest nam zij dienst in het Vrouwenkorps-KNIL
en vertrok op I7 februari I948 met een contract voor twee jaar naar het voormalig
Nederlands-Indie. Zij kreeg haar militaire opleiding in Bandoeng, werd secretaresse
van de Chef Stafte Batavia, vroeg overplaatsing naar Padang (SWK) alwaar zij werd

geplaatst bij de NEFIS.
In I950 teruggekeerd in Nederland vervolgde zij haar carridre in het bedrijfsleven.
Sporten: roeien (winnaar Head of the River en Nationale kampioenschappen in
damesacht I96I) en paardrijden (dressuur).
In I969 ging zij psychologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam en na het
behalen van het doctoraal specialiseerde zij zich als Rogeriaanse- en groeps-
psychotherapeut in Amsterdam en Groningen. In I976 verhuisde zij naar
Groningen. Zij begon haar werkzaamheden als psychotherapeut bij het Instituut
voor Medische Psychotherapie te Groningen, maakte de fusie mee met de RIAGG
en vestigde zich in I978 als zelfstandig psychotherapeut. In I994 nam zij het initia-
tieftot het schrijven van een proefschrift over het Vrouwenkorps KNIL, motivatie en
beeldvorming.

Sophia is getrouwd met Evert Kruyswijk en heeft een zoon.
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