
In deel 1 volgden we Hendrik Broenland na zijn militaire  
basisopleiding in Nederland naar Indië. Na de opleiding tot 
telefonist in Tjimahi vertrok hij naar het eiland Tarakan...
 

TARAKAN: KWETSBAAR PUNT
In 1927 werd er, na een lange reeks geschillen tussen het  
Indische leger en de marine door de  Raad van State inge-
grepen. In de door haar opgestelde nota: ‘Defensiegrond- 
slagen’ formuleerde ze het doel van de weermacht in Indië:
a. handhaving van het Nederlandse gezag in de Indische  

archipel tegen onrust of verzet binnen de grenzen, verze-
kering van rust en orde;

b. vervulling van de militaire plicht als lid van de Volken- 
gemeenschap tegenover andere volken. 

Tevens werd in de nota vastgelegd dat de marine het  
beste in de buitengewesten kon opereren, op bijzon-
der kwetsbare punten gesteund door het leger (genoemd  
werden de plaatsen van opslag en verwerking van zware 
(stook-)olie: Tarakan en Balikpapan) en dat het leger zich 
vooral moest concentreren op het bewaren van rust en orde, 
vooral op Java. 

Majoor b.d. Peter Yska
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en de inzetbaarheid van de aanwezige 
troepen ter sterkte van ongeveer 1.365 
man. 

Inrichting van de verdediging
De oorspronkelijke opdracht die lkol De 
Waal als troepencommandant kreeg, 
luidde: “het tot elke prijs waarborgen 
van een volledige vernieling van de olie-
boorterreinen en de zich daarop bevin-
dende installaties ingeval van een vij-
andelijke aanval, teneinde de vijand het 
gebruik daarvan te ontzeggen.”
Na uitvoering van de vernielingsop-
dracht moesten de troepen proberen te 
ontkomen naar Borneo.
Het uitwijken werd echter in mei 1941 
niet meer mogelijk omdat er een tweede 
opdracht kwam, namelijk: “na het vol-
brengen van de vorengenoemde taak 
met de resterende troepen terugtrekken 
naar het vliegveld, teneinde dit zo lang 
mogelijk in bezit te houden.” 
Offensief optreden van de infanterie 
werd, vanwege het moeten veiligstellen 
van de vernielingen, de aard van het ter-
rein en de uitrusting en opleiding van de 
troepen, uitgesloten. De nadruk kwam 
daarom te liggen op het aanleggen van 

De uitvoering van de plannen voor ver-
sterking van de marine en het leger om 
deze taken naar behoren uit te kunnen 
voeren liep echter sterk vertraging op 
door de crisis in de jaren dertig. 
Indië en Nederland werden zwaar ge-
troffen door de teruggang in de wereld-
economie. Beide gebiedsdelen waren 
sterk afhankelijk van de internationale 
handel en die stagneerde waardoor 
er begin jaren dertig sprake was van 
stilstand en zelfs achteruitgang. Voor  
Indië kwam daar nog een extra pro-
bleem bij. Het economisch zeer kwets-
bare Japan, waar veel handel mee werd 
gedreven in o.a. olie, rubber en andere 
grondstoffen, zou voor grote problemen 
kunnen zorgen en kwetsbare Indische 
gebieden kunnen gaan bedreigen.

Pas vanaf 1936 kon weer gedacht wor-
den aan modernisering en versterking 
van de krijgsmacht in Indië en aan de 
opbouw van een wenselijk verdedi-
gingspotentieel. Er werden veel reorga-
nisaties in gang gezet, materiaalplannen 
gemaakt en orders uitgezet. Het was 
echter allemaal te laat... Toen ‘de Jap’ 
daadwerkelijk aanviel, was een groot 
deel van de plannen, mede door de 
oorlog in Europa, nog niet gerealiseerd.

Troepen op Tarakan 
Voorkomen moest worden dat het olie-
producerende eiland Tarakan onver-
hoeds zou worden bezet door een niet 
bevriende natie. Sinds de Eerste We-
reldoorlog werden er daarom één licht 
bewapende infanteriecompagnie en 
enkele secties mitrailleurs op het eiland 
gestationeerd die, samen met de aan-
wezige marine-eenheid, dat moesten 
voorkomen. Vanaf 1934, toen de drei-
ging duidelijk waarneembaar toenam, 
werd het VIIe (versterkte) Infanterieba-
taljon op het eiland gelegerd. 
Bij een reorganisatie in 1938, in het 
kader van de modernisering van het 
leger en de versterking van de defen-
sie, kregen de drie infanteriecompag-
nieën elk 18 mitrailleurs en werden er 
een mitrailleurcompagnie met 18 – 24 
watergekoelde mitrailleurs (Vickers) en 
zes mortieren van 8 cm aan het batal-

jon toegevoegd. Aan verbetering van de 
mobiliteit, de logistieke ondersteuning 
en de verbindingsmiddelen werd echter 
niets gedaan.
Eind jaren dertig werden de bezet-
tingstroepen aangevuld met enkele 
overvalwagens (een van mitrailleur voor-
ziene pantserauto), (luchtdoel-)artillerie, 
geniepersoneel voor vernielingstaken 
en een aantal vliegtuigen. 

In mei 1940 besloot de legerleiding, 
wegens de ligging van Tarakan, tot een 
algehele evacuatie van de gezinnen van 
militairen en BPM-personeel. Een res-
tant van Europese gezinnen dat achter-
bleef, werd op 9 december 1941 op last 
van de troepencommandant, lkol Simon 
de Waal, alsnog naar Java geëvacu-
eerd. Enkele tientallen Rode Kruis ver-
pleegsters, Japanners, Chinezen en de 
inheemse bevolkingsgroep bleven ach-
ter. De evacuatiemaatregel leidde tot 
een jaarlijkse roulatie van het personeel 
van de compagnieën en andere eenhe-
den, voor zover er vervangend perso-
neel beschikbaar was, met eenheden 
van Java. Voorgenoemde maatregelen 
waren van grote invloed op het moreel 
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DE TROEPENSTERKTE VAN HET KNIL

•  Staf (versterkt) van het bataljon en de troepencommandant
•  VII Infanteriebataljon met:
 - drie compagnieën fuseliers
 - een mitrailleurcompagnie met mortierpeloton 8 cm
 - een eenheid van zeven gepantserde overvalwagens met mitrailleur
•  3e Compagnie Kust- en Luchtdoelartillerie à 4 stukken 7,5 L(ang) 55 te Djoeata
•  twee kustbatterijen à drie stukken 7,5 cm L 40 tussen Peningki en Karoengan
•  kustbatterij van 4 stukken 12 cm L 40 bij Karoengan
•  batterij van drie stukken 7,5 cm veld bij Lingkas
•  batterij van twee stukken van 2 x 7 L 14 omgeving Lingkas
•  luchtdoelartillerie: 
 - twee secties van twee stukken 40 mm
 - twee secties van twee stukken 20 mm
 - enkele secties 12,7 mm (.50)
• vernielingsspecialisten Genie en circa 40 gemilitariseerde BPM-employés
• enkele door het leger bemande patrouilleboten
• verdere steun van de Militaire Luchtvaart Afdeling en de Marine

• totale sterkte circa 1.365 man
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Karoengan in het zuidwesten een bevei-
liging van een infanterie-eenheid. 

Over de verbindingen tijdens de voor-
bereiding van de verdediging en het 
gevecht met de Jap is zeer weinig be-
kend. Vrij zeker is dat vanuit de com-
mandopost, waar mogelijk een tele-
fooncentrale stond opgesteld, er van 
oorsprong met alle steunpunten en de 
(luchtdoel-)artillerie eenheden contact 
mogelijk was via een (zeer kwetsbare) 
enkelvoudige lijnverbinding. Aanvragen 
van de troepencommandant voor extra 
kabel voor meervoudige verbindingen, 
bij de Generale Staf (GS) in Bandoeng 
werden niet beantwoord. 
Radio’s waren, met uitzondering van 
een radiostation in de opstelling bij de 
marine, helemaal niet beschikbaar. Een 
aanvraag van radio’s voor de verbinding 
met de (luchtdoel-)artilleriebatterijen, 
werd eveneens door de GS niet beant-
woord. Het terrein was niet geschikt 
voor het gebruik van optische middelen.
Met verplaatsende eenheden was niet 
eerder contact mogelijk dan wanneer zij 
weer een opstelling met een telefoon-
aansluiting hadden bereikt. Door de be-
perkte verbindingsmogelijkheden kreeg 
de troepencommandant belangrijke in-
formatie vaak te laat of helemaal niet en 

opstellingen die een vijandelijke opmars 
zodanig moesten vertragen dat er vol-
doende tijd beschikbaar kwam om de 
vastgestelde vernielingen uit te kunnen 
voeren. 

Inzet troepen en verbindingen
Lkol De Waal verwachtte een snel uit-
gevoerde vijandelijke landing in de 
buurt van het havencomplex west van 
het oord Tarakan waar dan ook het 
zwaartepunt van de verdediging kwam 
te liggen. De verdediging zou worden 
gevoerd vanuit zogenaamde ‘fronten’, 
een stelsel van elkaar ondersteunende 
steunpunten. Elk steunpunt met een 
bezetting van ongeveer 25 militairen, 

voorzien van twee lichte en twee zwa-
re mitrailleurs die opgesteld waren in 
betonnen kazematten, werd beveiligd 
door een dubbele hekversperring. Door 
een tekort aan mankracht werd niet elk 
steunpunt direct met troepen bezet. 

Behalve vanuit het ‘Lingkasfront’, inclu-
sief een steunpunt van de marine en met 
twee artilleriebatterijen, zou de verdedi-
ging worden gevoerd vanuit het ‘Noord- 
en Oostfront’ en op het vliegveld. Verder 
kwam er een verdedigende opstelling 
voor een versterkte sectie bij Amal aan 
de westzijde en kregen de mijnversper-
ringsbatterij te Djoeata in het noorden 
en bij de kustbatterijen te Peningki en 

Het verdedigingsplan van Tarakan (Bron: www.mobe.nl/Tarakan)

Geplande troepenverdeling 
voor de verdediging:

Lingkasfront: 
drie secties (= een compagnie) 
+ 80 man van de Marine
Vliegveld, Noordfront en Djoeata: 
elk één sectie (= compagnie)
Batterijen Zuidwestkust: 
één sectie + versterking met één 
sectie na landing Jap
Opstelling bij Amal: 
één sectie
Oostfront: 
enige afdelingen infanterie 
en mitrailleurs
Probleem: 
samenstelling van een mobiele 
reserve
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Te 06.00 uur viel de Jap de voorste linie 
van het Oostfront aan en slaagde erin 
rond 10.00 uur deze binnen te dringen. 
Te 19.00 uur was de noordelijke vleugel 
ervan omsingeld waarop lkol De Waal 
besloot in de ochtend van de 12e ja-
nuari te 05.15 een offensieve actie met 
artilleriesteun vanachter de 2e verdedi-
gingslinie uit te voeren in die richting. 
Doel was om daardoor alle troepen in 

de gelegenheid te stellen zich terug te 
trekken op het vliegveld. De uitvoering 
van de geplande aanval werd echter 
doorkruist door diverse nachtelijke raids 
van de in het nachtgevecht zeer bedre-
ven Jappen die daarbij een grote slach-
ting onder de verdedigende troepen 
aanrichtten.

Op 12 januari om 07.30 uur besluit lkol 
De Waal, gezien de overmacht van de 
Jap, de strijd te staken.
Hij kon dat echter niet aan de batterijen, 
opgesteld in Peningki en Karoengan, 
doorgeven, omdat hij met hen geen 
verbinding had. De Jap had ’s nachts  

was hij niet in staat flexibel en snel op te 
treden waar dat gewenst was.

De Jappen vielen aan
Vanaf 25 december voerde de Jap al 
regelmatig vliegtuigaanvallen op het 
eiland uit waarbij hij de olie-installa-
ties spaarde. Op 10 januari meldde de 
kustwachtpost van Tandjoeng Batoe, 
bezet door marinepersoneel, dat het 

lichtschip voor de kust in brand stond 
en om 14.00 uur dat ze tientallen rook-
pluimen ten oosten van Tarakan zagen. 
Een Dornier vliegboot van de Marine 
bevestigde het bericht met een melding 
van de aanwezigheid van circa 25 vij-
andelijke oorlogs- en transportschepen. 
Deze melding was voor lkol De Waal 
het sein om vanaf 16.00 uur het genie-
detachement te laten beginnen met de 

vernieling van de boortorens, pomp- en 
krachtinstallaties. ’s Avonds te 22.00 
uur werd de voorraad van 100.000 ton 
stookolie te Lingkas in brand gestoken. 
Ondertussen werd iedereen gealar-
meerd en de bezetting van de steun-
punten voltooid. 

Op 11 januari ’43 te circa 03.00 uur 
meldde de commandant van de sectie 
(53 man sterk) te Amal via de telefoon 
dat vijandelijke sloepen de kust nader-
den en na beschoten te zijn uitweken in 
noordelijke richting. Hij kreeg opdracht 
terug te vallen op steunpunt 12 in het 
Oostfront en telefoon en kabel mee te 
nemen. Eveneens kwam er een melding 
over naderende vijandelijke sloepen uit 
Tandjoeng Batoe. 

h i sto r i e  -  t rad i t i e

Slagorde van de Jappen:
•  hoofdkwartier 56e Infanteriegroep 
 (= divisie)
•  146e Infanterie Regiment 
 (± 5.000 man)
•  1e Bataljon 56e Regiment 
 Veldartillerie
•  1e Compagnie 56e Genie Regiment
•  2e Compagnie 56e Transport 
 Regiment
•  geneeskundige eenheid 56e 
 Infanteriegroep
•  1e Veldhospitaal 56e Infanteriegroep
•  2e Kure Speciale Landingstroepen 
 (± 1.000 Mariniers)
•  Marinestrijdkrachten
•  Luchtstrijdkrachten

De aanval van de Japanse strijdmacht (Bron: 

www.mobe.nl/Tarakan)



Broenland is omgekomen op de 11e  
januari ’42. Onbekend is waar dat  
gebeurde en op welke wijze dat is ge-
schied. Was het tijdens de nachtelijk 
raids van de Jap of was hij al op de 
vlucht voor hen? Door zijn vermissing is 
die vraag niet te beantwoorden. 

Wel heeft zijn naam door het boven-
staande op de plaquette nu een gezicht 
gekregen.

namelijk de enige beschikbare veldkabel 
doorgesneden. Het gevolg was dat de 
batterij te Karoengan, niets wetend van 
een capitulatie, nog twee opstomen-
de mijnenvegers van de Jap de grond 
inboorde. Pas enige tijd later lukte het 
de (luchtdoel-)artilleristen te informe-
ren over de capitulatie waarna ze ook 
krijgsgevangen werden gemaakt. 

Vermoedelijk als straf voor het torpede-
ren werden op 19 januari ’43 215 mili- 
tairen, waaronder circa 90 Nederlan-
ders, uit Peningki en Karoengan door 
de Jappen op de plaats van ondergang 
van de mijnenvegers vermoord op een 
schip en vervolgens twee aan twee  
in zee gegooid. Voor de Nederlanders  
is inmiddels op 19 januari 2012 een  
monument onthuld op de erebegraaf-
plaats Loenen.

Tot slot
Voor de troepen op Tarakan geldt dat ze 
erin geslaagd zijn hun eerste opdracht, 
het vernietigen van de olie en olie- 

installaties, zonder inmenging van de 
Japanse strijdmacht volledig uit te voe-
ren. Daarna waren ze geen partij meer 
voor de aanvallende Jappen.
Over het functioneren van Broenland bij 
het KNIL is weinig bekend. De schaar-
se informatie die er over hem is, maakte 
het toch mogelijk iets te vertellen over 
de verbindingen in Indië rond 1940. Dat 
beeld is, net als in de meidagen van ’40 
in Nederland, niet rooskleurig.

historie -  traditie

“Voor de troepen op Tarakan geldt 

dat ze erin geslaagd zijn hun eerste 

opdracht, het vernietigen van de olie en 

olie-installaties, zonder inmenging van de 

Japanse strijdmacht volledig uit te voeren.”
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De naam Broenland op de plaquette bij het monument
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