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“Charles ziet in
die periode niet veel
daglicht. Hij is niet
uit zijn Opsroom
weg te slaan.”
Een verbindingscentrum wordt opgebouwd, rechts het 15KW
aggregaat Bauscher, links een bureaushelter met HF-radioinstallatie KL/GRC-399

Majoor b.d. Peter Yska
dienst van Oost-Duitsland hier actief kan zijn. De Opsroom
wordt afgeschermd met concertina’s. Meer kunnen we er niet
aan doen. Charles richt bij zijn aankomst in het bos in Scheessel zijn sectie in in een ruime AD-tent waar geen sprankje daglicht binnenkomt. De sectie bestaat verder uit sergeant 1 Van
Peer en twee dienstplichtige sergeanten. Daar moet Charles
het mee doen.
Hun telefoonverbinding loopt via centrale Waterman en rechtstreekse doorschakelingen naar de hoofden verbindingcentra
in de schakelwagens van Waterman en Boogschutter, respectievelijk de eerste luitenants TO Ger van Donkersgoed en Jan
Luijks. Stap voor stap komen bij hem meldingen binnen. Eerst
over het tot stand komen van de straalzenderverbindingen,
daarna over het in bedrijf zijn van de opgedragen kanalen.
IJverig en nauwgezet houden de sergeanten bedrijfsurenoverzichten bij. Ogenschijnlijk loopt alles naar wens, totdat we
merken dat de telexverbindingen weliswaar offline in bedrijf
zijn, maar dat vele niet functioneren als ze met de Ecolex IV
beveiligd zijn. Deze technische haperingen vormen een belangrijke reden voor stagneren van het taperelay berichtenverkeer. Hier wreekt zich het gebrek aan geoefendheid.
Aanvankelijk overheerst toch tevredenheid bij 106. Alles staat
en alles draait ogenschijnlijk. De eerste dagen te velde zijn
trouwens opbouwdagen. De CPX-spelers, de staven zijn nog
niet in de oefening en 101 Verbindingsgroep heeft de tijd om
problemen op te lossen.
Charles ziet in die periode niet veel daglicht. Hij is niet uit zijn
Opsroom weg te slaan. Alles is nieuw en spannend.
Hij neemt heel weinig nachtrust en majoor In ’t Hol laat dat
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deel 1

Het ‘one time tape’ telexvercijferapparaat Ecolex IV. De bediening en
afstelling bleken niet eenvoudig. (Afbeelding beschikbaar gesteld door
Historische Collectie Vbdd)

zo. Totdat Karel Ale, een bezadigd Hoofd S1 hem zegt dat hij
vreselijk stom bezig is. Te meer omdat de èchte oefening nog
niet eens is begonnen. Hij heeft gelijk. Later merkt Charles dat
het in de messtent vaak gezellig kan zijn...

Een, in WOII, door Nederlandse soldaten gebouwde
bunker op Takaran.

Wordt vervolgd in intercom 45.1

Foto: Shutterstock

24 september 1993 was een belangrijke datum voor het
Regiment Verbindingstroepen en vertegenwoordigers van
de Verbindingsdienst van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Op die datum werden namelijk
de eerste plaquettes met namen van militairen, ingedeeld
bij de Verbindingsdienst van het KNIL en omgekomen in
de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië, onthuld.
Vanaf mei 1994 worden deze KNIL-militairen ieder jaar
herdacht. Door de onthulling en de herdenkingen is de
relatie, voordien redelijk vaag, tussen het Regiment Verbindingstroepen en de Verbindingsdienst in het voormalig
Nederlands-Indië duidelijk hersteld. Opmerkelijk blijft dat
over de Verbindingsdienst van het KNIL nog nooit een
artikel is verschenen in dit tijdschrift. Een aanleiding om
daarin eens verandering aan te brengen, vormen enige
documenten die in het bezit zijn gekomen van de Historische Collectie Verbindingsdienst. Ze zijn afkomstig uit
de nalatenschap van de sinds 11 januari 1942 op Tarakan
vermiste KNIL-militair Hendrik Broenland wiens naam ook
op een van de plaquettes bij het monument staat.
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Passagieren in Port Saïd

Broenland met zijn vader Johannes Hermanus Broenland en moeder Hendrika Broenland-van Beek voor hun woning in Velp

Broenland in het groenkleurige uniform van het Koloniaal Werfdepot

Hendrik Broenland
Broenland werd op 20 juni 1913 in Velp
geboren en woonde nog bij zijn ouders
toen hij opteerde voor het KNIL. Hij was
ongehuwd maar wel verloofd.
In 1938 tekende hij, na geselecteerd te
zijn, een verbandakte voor een uitzending van vijf jaar naar Nederlands-Indië.
Eind dat jaar meldde hij zich daarom bij
de Koloniale Reserve op de Prins Hendrikkazerne in Nijmegen om daar, voor
de uitzending, een militaire basisopleiding te volgen. Na beëindiging daarvan
vertrok hij met een ‘transport’, samengesteld uit militairen van verschillende
wapens, per boot naar Indië.
Van die reis maakte Broenland een reisverslag dat begint met de zinsnede: “27
December ‘38. A.B. m.s. ,,Kota Gede”.
Vertrek uit Nijmegen kwart voor negen
uit de P.H. Kazerne, voor het laatst door
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de sneeuw naar het station geloopen,
waar 3 zusters van mij, me een laatste
groet voor vijf jaar brachten.”

Het reisverslag
Broenland schrijft dat het ‘transport’
met de trein via Utrecht naar Rotterdam reed en daar op de Lloydkade aan
boord ging van het m.s. Kota Gede.
Om circa 15.00 uur, onder het spelen
van het Wilhelmus, werd het schip door
sleepboten van de kade weggetrokken
om vervolgens de reis naar Indië aan
te vangen. In zijn beschrijvingen vertelt
Broenland, behalve over wat hij zoal
ziet, vooral over het algemene leven en
de ontspanning aan boord. Ook meldt
hij dat er bijna iedere dag militaire activiteiten zijn, zoals gymnastiek, touwtrekken, hardlopen, dagelijkse theorielessen
over o.a. de leefwijze in Indië en lessen

Een tekst uit het reisverslag

in het Maleis. Over het eten aan boord is
hij dik tevreden, zij het dat het dagelijkse
aardappelschillen (tot einde van de reis!)
hem steeds meer gaat tegenstaan.
Op 6 januari 1939 mochten de militairen, na het afmeren in Port Saïd rond
06.00 uur, tot 12.00 uur in de stad passagieren. Zondag 22 januari arriveerde
de Kota Gede in de haven van Tandjong
Priok. Na de douanecontrole vertrokken
de militairen per trein naar Batavia waar
ze officieel verwelkomd werden, voor

M.s. Kota Gede waarmee de overtocht werd gemaakt

het eerst een rijstmaaltijd kregen, een
deel van hun (winter)kleding inleverden
en om 17.00 uur in de trein naar Tjimahi
(tegenwoordig Cimahi) stapten.

Tjimahi
Het circa 10 km west van Bandoeng
op West-Java gelegen Tjimahi was een
echte garnizoensplaats met een groot

aantal kazernes voor verschillende eenheden waaronder een voor de genie. In
1912 werd hierin het Opleidingscentrum
voor de Genietroepen ondergebracht.
Dit opleidingscentrum bestond, na een
ingrijpende reorganisatie, sinds 17
november 1938 uit een pionierbataljon
en een technische bataljon met een
zoeklicht- en een radio- en telefoon-

compagnie en het Korps Luchtvaart
Radiotelegrafisten. Bij dit korps kregen
telegrafisten, bestemd voor de Militaire
Luchtvaart Afdeling, hun basistraining.
De toenemende externe (Japanse) dreiging vereiste dat het KNIL zich vanaf
1935, naast haar politionele taak, ook
ging voorbereiden op die van landverdediging. Daarvoor was het o.a. nodig
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“Tarakan ontleende haar belangrijkheid aan de aanwezigheid van dicht
onder het oppervlak te winnen olie...”
werd bij dit bataljon, samen met enkele van zijn collega’s uit Nijmegen onder
wie Akkerhuis en Boomsma, opgeleid
tot telefonist. Die opleiding hield meer
in dan het alleen kunnen bedienen van
telefoontoestellen en centrales.

De functie omvatte ook het leggen van
lijnen en kabels (de functie van ‘lijnwerker’ bestond niet bij het KNIL), bedienen van optische verbindingsmiddelen
en telegraferen.
De totale opleiding duurde ongeveer
negen maanden en bestond uit een
algemene militaire opleiding en een vaktechnisch gedeelte. Een sergeant, bijgestaan door één of meer ervaren brigadiers (korporaal 1) of soldaten 1 telefonist, verzorgden meestal de opleiding.

Kaartfragment van Java met Tjimahi west van Band-oeng

het aantal militairen onder de wapenen
aanzienlijk uit te breiden en de legerorganisatie aan te passen. De radio- en
telefooncompagnie voorzag oorspronkelijk in het leger in verbindingssteun
voor het regiment en hoger.
Toen in 1938 het veldleger ging bestaan
uit drie divisies volgde ook de vorming
van drie geniebataljons door een geleidelijke samenvoeging van het Pionieren Technische Bataljon.
Op 10 juni 1938 werd het 1e Bataljon
Genietroepen opgericht bestaande uit
een staf, een pionier-, een verlichtings(zoeklicht) en een verbindingscompagnie met een radio- en een telefoonafdeling. Het bataljon werd gelegerd in de
wijk Meester Cornelis (van Batavia).
De verbindingscompagnie was volledig
gevuld met goed opgeleid beroepspersoneel en militie (dienstplichtigen).
Op 4 december 1939 volgde te Tjimahi
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de oprichting van het 2e en 3e Bataljon Genietroepen. Het 2e Bataljon werd
gelegerd in Soerabaja, het 3e Bataljon
bleef in Tjimahi en het Pionier- en Technische Bataljon van de Genietroepen
werd opgeheven.
Het 3e Bataljon kreeg tevens de rol
toebedeeld van depotbataljon. Binnen
de radio- en telefoonafdeling werden
secties belast met de opleiding van
kader, Europees en inheems beroepspersoneel, militie en luchtvaartradiotelegrafisten. Na de afkondiging van de
mobilisatie op 8 december 1941 werd
het opleidingsgedeelte uit de compagnie verplaatst naar Tjileuntja ten zuiden
van Bandoeng. Vermoedelijk was het
de bedoeling hier een volledig depot
voor de Verbindingsdienst op te zetten
wat er, door de snelle capitulatie, niet
meer van kwam.

Het eiland Tarakan

Broenland op weg
naar Tjimahi
In Batavia marcheerden de militairen
die naar Tjimahi moesten ’s middags
naar het station om zich met de trein
daarheen te verplaatsen. Na een reis
van vier uur arriveerden ze daar, laadden de koffers en kisten in een vrachtauto en verplaatsten zich te voet naar
de kazerne (‘tangsi’) waar ze legering
kregen toegewezen in de onderkomens
van het Technisch Bataljon. Broenland

De opleiding voor de beroepssoldaat
was praktijkgericht waarbij de moeilijkheidsgraad van de opdrachten tijdens
de opleiding toenam. Dat laatste kwam
vooral tot uiting bij de keuze van het
oefenterrein waar het geleerde moest
worden toegepast.
De oefeningen duurden meestal één
dag en werden gehouden in verschillende typen terrein op de oefen- en schietterreinen rond het kazernecomplex. Een
meerdaagse oefening op een groter
oefenterrein of in bergachtig gebied
sloot de opleiding meestal af. Broenland c.s. voltooiden hun opleiding waarschijnlijk in oktober / november 1939.
Soldaten die voldaan hadden aan

de eisen van de telefonistenopleiding
waren gerechtigd tot het dragen van
een mouwembleem op de linkermouw.
Het embleem, bestaande uit acht gestileerde bliksemstralen gemaakt van
rood garen in een hand, werd staande
gedragen. Met de opheffing van het
Technisch Bataljon op 4 december 1939
volgde voor Broenland overplaatsing
naar het nieuw opgerichte 2e Bataljon
Genietroepen.
In een personeelsopgave van 1 januari
1942 van het bataljon komt zijn naam
voor bij diegenen die ingedeeld waren
bij de telefoonsectie van de Verbindingscompagnie. Vermoedelijk was hij
op dat tijdstip al uitgezonden naar
Tarakan, samen met de inheemse soldaat Soengkono. Het kan zijn dat hij,
door zijn grotere technische kennis (bijv.
aansluitingen maken op blanke kabel
en/of BPM-apparatuur) de daar aanwezige ‘brigade’ (verbindingsgroep) van
het VIIe Infanteriebataljon moest versterken of een al eerder gestationeerde
collega telefonist moest aflossen.

Tarakan
Het eiland Tarakan ligt tegenover de
monding van de rivier Sesajap aan de
noordoost-kust van Borneo. De oppervlakte van het eiland, van noord naar
zuid 25 km en op het breedste deel ongeveer 18 km, komt ongeveer overeen
met die van de Haarlemmermeerpolder.
De kuststrook bestaat uit mangrove en/
of moeraspalmbossen.
Kenmerkend voor het binnenland zijn
de scherpe ruggen met heuvels tot
± 100 m hoogte, steile hellingen en
ravijnen. Circa 25 km2 van het gebied
was in 1942 bewoond of in gebruik voor
de oliewinning. Tarakan ontleende haar

Broenland in het groene tenue van het
KNIL met op de linkerarm het embleem
van telefonist

belangrijkheid aan de aanwezigheid
van dicht onder het oppervlak (circa
300 m diepte) te winnen olie van zeer
goede kwaliteit die zonder raffinage o.a.
direct kon worden gebruikt als stookolie. Het grootste deel van de olie werd
gewonnen op het boorterrein Pamoesion, oost van de nederzetting Tarakan.
Het iets noordelijker liggende oliewingebied Djoeata was van geringere
importantie.
De bevolking was zeer gemêleerd (Europeanen, Chinezen, Japanners, Indische
mensen), woonde voornamelijk in Tarakan en was grotendeels werkzaam voor
de Bataafse Petroleum Maatschappij
(BPM). Aan de westkust bij Tarakan was
een kleine haven met twee steigers voor
vrij grote schepen en een kleine marinesteiger voor het marinevliegkamp bij
Lingkas waar o.a. de vliegboten aanmeerden. Verder was er nog een klein
vliegveld met een grasbaan waarop
zwaardere vliegtuigen, vanwege drassigheid, meestal niet konden landen.
Wordt vervolgd in intercom 45.1
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