
Aart Boot:‘we hadden daar niets te zoeken’.
Nel van As

Aart Boot geboren op 17 november 1926, was de enige zoon van Maarten Willem  en 
Lijke Adriana de Keijzer. Hij had twee oudere zussen. Aart kreeg bericht dat hij op 
vrijdag 24 mei 1946 naar de Gasschool in Gorinchem moest komen voor een keuring 
om ingeschreven te worden voor ‘den dienstplicht, lichting 1946.’

Uit het fotoalbum van de heer en mevrouw Boot-van Driel

Aart werd goedgekeurd en ging in dienst op 7 november 1946. Aart werd ingedeeld 
bij het 4e bataljon Garde Regiment Jagers. Hij kreeg 
zijn training in de Elias Beeckmankazerne in Ede.’ Onder leiding van commandant 
Lt.-kol. Jhr. van Suchtelen werden de jongens intensief getraind. Op 28 februari 1947 
was er een defilé, een aantal luitenants moesten worden beëdigd. Het viel voor de 
jongens niet mee om keurig in het gelid te blijven lopen, want op het plein lag ijs. 
Aart: ‘ik ben toen niet gebleven, het was zoo verschrikkelijk koud, ik kon mijn wapen 
niet meer vast houden. Ik ben toen met het wapen onder mijn arm terug gegaan naar 
de kazerne. Natuurlijk kreeg ik daar wel commentaar op, maar dat kon mij niet 
schelen.’ Op de foto de ‘Jagers’ op glad ijs.
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Op 1 maart 1947 werd het commando van het bataljon opgedragen aan Lt. Kol. der 
Jagers A. van Lieshout. Later werden Maj. Nieuwenhuis en Maj. T.M. Verhaar 
commandanten.
Onderstaand het insigne van de Jagers, het werd op hun baretten gespeld. Later werd 
Aart bevorderd tot Soldaat 1e klas en kreeg daarom f.10.00 per week extra.

2



Bewaard door de heer en mevrouw Boot-van Driel.
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Uit het fotoalbum van de heer en mevrouw Boot-van Driel.

Jongens van het Garde Regiment Jagers 4e bataljon, zittend 1e van rechts is Aart Boot.
Aart:‘We hoorden dat we Nederlands-Indië moesten, naar een land waar we niets van 
wisten, we waren zelf nog maar nauwelijks bevrijd. Ons huis in de Keizerstraat was 
kapot, doordat ze de molen hebben laten springen. We zijn toen naar de 
Sleeuwijksedijk verhuisd.
We moesten vertrekken naar Amsterdam om daar ingescheept te worden. Ik ging een 
dag later want ik wilde de trouwdag van mijn zus meemaken. Ik ben de dag daarna 
vanuit Werkendam naar Amsterdam gegaan. Wij vertrokken op 30 mei 1947 ’s 
middags om vier uur, met het schip de “Johan de Witt.” Het muziekkorps ‘Huzaren 
van Boreel’ deed hen uitgeleide met kopermuziek. Om vier uur werden de touwen los 
gesmeten, het Wilhelmus weerklonk.
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Inschepen van ‘Onze Jongens’ zoals de militairen werden genoemd, die uitgezonden 
werden. Het schip heet ‘Jan de Witt’.
Aart:‘We kregen aan boord wel instructies, maar we hebben geen boekje gekregen. De 
reis was geen lolletje, je moest je eigen kleren wassen in zout water en dat kon je dan 
te drogen hangen, maar je moest erbij blijven anders werd het gestolen.’
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Aart stuurde een foto van het schip en schreef op de achterkant het bovenstaande.
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De Jagers kwamen op 28 juni 1947 in Soerabaja aan. Zij werden gelegerd in de 
Kromhoutkazerne. De kwartiermakers hadden al ‘kwartier’ gemaakt in de kazerne, er 
was eten en bedden, water e.d. Zij werden belast met bewakingstaken in en om de 
stad. 
Het 4e bataljon Garde Regiment Jagers werden ingedeeld bij de 4e Infanterie Brigade 
en toegevoegd aan T.T.C. op Oost Java en viel onder staf van de A-divisie.

Aart: ‘In het begin kregen we Indisch eten, maar dat was voor ons veel te heet met die 
kruiden, dat waren we niet gewend. Later kookte één van ons en toen ging het beter, 
Soms vingen we een wild zwijn, dat was lekker vlees. We gingen naar Madoera om te 
patrouilleren.’ 
Een getuige schrijft: ‘De mijnopruimers waren al voor de Jagers naar Madoera 
gegaan. Het is half drie ’s nachts als de boot een schok krijgt en in het ondiep water 
voor de kust aan de grond loopt tussen Kamal en Batoeporong. We moeten door het 
water. We huiveren! IJskoud is het, en alles plakt en kleeft aan ons lichaam. De 
mijnopruimers gingen ons voor richting Batoeporong, Wij er achteraan voetje voor 
voetje, want één stap naar links of rechts kan een bom liggen.
Samen met de Mariniers moesten de Jagers op Madoera patrouilleren. Bij het bezetten 
van Arobasja stuitten we op grote moeilijkheden, welke drie totaal vernielde bruggen, 
tussen Bangkalan en Arobasja met zich meebrachten. Korporaal Henk van Aalst werd 
vermist bij Arobasja op 7 oktober 1947. De Jager Jan Schouten verongelukte met een 
auto op de weg van Bangkalan-Sampan, nabij het plaatsje Blega.
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bewaken van spoorlijnen, 1e van links is Aart Boot.
De bevolking had erg geleden eerst van de Japanners en later van de opstandelingen. 
Zij geen eten en hadden honger. Er werd door  Nederlandse militairen voedsel 
uitgedeeld.
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Aart Boot in Nederlands-Indië.
foto op de brug: 1e van links Van der Velde, 2e van links Aart Boot
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Aart: ‘Toen de zaak op Madoera gezuiverd was gingen we per boot naar Java, daar 
werd hevig gevochten. We hebben daar een slechte tijd gehad op Java, wij hadden 
daar niets te zoeken, maar onze minister wilde dat. Ze hadden geen verstand van wat 
zich daar afspeelde. Wij hadden niet eens voldoende wapens. We moesten soms 40 
km of meer lopen met een bren en een bepakking en dat in de bergen, het was erg 
zwaar. Ik had een bren maar de anderen hadden een pistool, nou daar kon je niets mee 
beginnen, met één kogeltje per keer. Er was veel kapot gemaakt op Java toen wij er 
kwamen, bruggen en wegen.’
Met dit wapen (bren) moest Aart sjouwen, soms namen anderen dat wel eens over. 
Aart:’ een bren woog wel 15 kilo.’
Een bren is een volautomatisch vuurwapen.

VOORGESCHIEDENIS
In maart 1942 werd Nederlands-Indië door de Japanners bezet. Alle Nederlanders 
werden 
door hen in kampen ondergebracht. Na de capitulatie van de Japanners in 1945 
hadden Britse en Australische troepen tijdelijk het gezag overgenomen van 
Nederlands-Indië totdat Nederland het gezag weer over kon nemen.
Ondertussen werd door Soekarno en Hatta de republiek uit geroepen op 17 augustus 
1945. De republiek kreeg de naam Tentara Negeri Indonesia (TNI). Het leger van de 
republikeinen kon zich bewapenen met datgene wat de Japanse troepen na de 
capitulatie hadden achter gelaten. Nederland zag hen als opstandelingen en stuurde 
troepen met de opdracht het herstel van het gezag en beveiliging van zijn onderdanen. 
In maart 1946 kwamen de 1e Nederlandse troepen aan en er zouden nog velen volgen. 
Tijdens de politionele acties waren 100.000 man gestationeerd (inclusief de KNIL) in 
Nederlands-Indië. 
De 1e politionele actie: ‘operatie Product’ genaamd begon in de nacht van 20 en 21 
juni 1947 en duurde tot 5 augustus 1947. Onder druk van de Veiligheidsraad werd een 
wapenstilstand afgedwongen. In die tijd konden de republikeinen zich herbewapenen. 
De 2e politionele actie: ‘operatie Kraai’ genaamd van 18/19 december 1948 tot 5 
januari 1949, was eigenlijk een voortzetting van de 1e actie. Het doel werd nu de 
republikeinen uit te schakelen. Deze actie kreeg het karakter van een guerrilla tussen 
Nederlanders en Indische nationalisten. 
De bevolking leed er onder, zij zaten tussen de nationalisten en de Nederlandse 
militairen. 
De Ministers van de Koloniën waren in deze periode J.A. Jonkman (1891-1976) hij 

12



was van 1946 tot 1948 verantwoordelijk voor Nederlandse kolonie. Daarna werd  
J.A.E.M. Sassen (1911-1995) als minister, hij had geen enkele koloniale ervaring.
In Nederland was er uiteraard belangstelling voor ‘Onze jongens’ in Nederlands-Indië. 
Geen wonder want de berichten waren niet zo gunstig. De afdeling Werkendam van 
de Nederlandse Christen Vrouwenbond komt woensdag 10 november 1948 bijeen 
voor een lezing van Ds. Jac. Jonker uit Amsterdam over het werk onder de militairen 
in Indie. Ds. Jonker was een zoon van Ds. Jonker uit Werkendam.

Een 
kerstgroet stuurde Aart uit Soerabja naar zijn meisje Riek van Driel 
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Een Kerst groet, Salamat Kerstmis

14



Aart Boot en Joop Korsman worden gefeliciteerd met hun verjaardag.
Het bericht: ‘In de huidige omstandigheden is ’t best mogelijk, dat onze militairen 
veel vroeger thuis komen dan zij verwacht hadden. Dit bericht in de krant van 17 
november 1949 is toch te optimistisch, want het zal toch nog tot februari 1950 duren 
eer dat de mannen kunnen vertrekken.
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Belijdenis
Op 18 december 1949 heeft Aart in Djember openbare belijdenis afgelegd. Ds. G. 
Duitemeijer leidde deze dienst. De tekst van de preek was uit het Evangelie van 
Johannes 17:15: ‘Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, doch dat Gij hen 
bewaart voor de boze.’

Het belijdeniskaartje kan opgevouwen worden, zodat de mensen het in hun zak 
konden stoppen.
Djember is een plaats op Oost-Java, er waren daar veel inter-neringskampen. Aart: ‘ik 
heb geen Japanners gezien en geen mensen uit de Jappenkampen, die waren toen al 
weg.’
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Ereteken Voor Orde en Vrede getekend 24 december 1949, Aart was toen nog in 
Nederlands-Indië.
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Aart Boot: We gingen op 17 februari 1950 naar Tandjong Priok om gerepatrieerd te 
worden. We vertrokken pas op 2 maart 1950 met de ‘Waterman’ naar Nederland. 
‘Een buitengewoon vlotte inscheping op het s.s. ‘Waterman’ om op 2 maart om 9 uur 
precies, na het losgooien der trossen en het loeien van scheepssirenes, vertrok het 4e

Bataljon Jagers, 4 compagniën Luchtvaarttroepen, een detachement Koninklijke 
Marechaussee en een compagnie Aan- en Afvoer Troepen uit Indonesië. Er waren 
1653 mensen aan boord.’ 

Deze kaart van de ‘Waterman’ stuurde Aart naar zijn meisje 
Riek van Driel. Later verzond hij vanaf het schip een telegram.
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Aart:‘Ik heb geen malaria gehad en heb er verder ook niets van overgehouden, je was 
blij dat je nog in leven was. Van ons peleton zijn er maar twee man omgekomen:
Hendrikus Antonius Mars (1926-1949) uit Dalfsen. 
Adriaan Meeuwse (1926-1949) uit Amsterdam.
Uit de andere peletons zijn er ook omgekomen, ook een Schouten uit Andel.’ Zij zijn 
begraven op Kembang Koening een begraafplaats in Soerabaja..

In totaal zij 44 mensen omgekomen van het 4e bataljon Garderegiment Jagers. Hun 
namen staan op een plaquette op het Nationaal Indië monument 1945-1962.

THUIS
Wachtte Riek van Driel op hem……

‘We kregen van de regering een vergoeding van 1000 gulden en dat voor drie jaar 
oorlog voeren. We moesten ook kleren kopen, want wat je had kon je niet meer aan. 
Dus ik moest direct werk zoeken en dat vond ik bij bakker Blokland bij de Loze 
stoep.’ 

Aart heeft twee vrienden overgehouden uit deze moeilijke periode in Nederlands-
Indië: Teun de Wende en Harm Veeneman.
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Aart kreeg op 6 mei 1950 een blijk van erkentelijkheid en ook nog voor één dag een 
vergoeding van f. 2.40, zoals we dat zien op het bijgevoegde document. 

En dan…..

De Provinciële Demobilisatieraad Noord-Brabant gaf een boekje uit met de naam 
“Land in zicht.” Het was als wegwijzer bedoeld aan repatriërende militairen. Voor een 
aantal militairen was het moeilijk om de draad in Nederland op de pakken. Zij hadden 
erg veel mee gemaakt in Nederlands-Indië en vonden daarvoor in Nederland 
nauwelijks begrip. De zware tijd in Nederlands-Indië en de oorlogsjaren voor hun 
vertrek, heeft een stempel gedrukt op hun jeugd. Velen hebben jaren de last van deze 
periode moeten dragen. Het heeft ook lang geduurd eer dat zij in Nederland erkenning 
kregen voor datgene wat zij meemaakten.
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Een uitgave van de Provinciële Demobilisatieraad Noord-Brabant. 
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