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Jan van Gool (1925) – gevochten in Indonesië voor orde en vrede 
 

In oktober/november 2009 las Nederland Oeroeg 
(1948), het welbekende debuut van Hella S. Haasse 
over "ons Indië" waar vanaf 1945 Nederlanders 
ongewenste vreemdelingen zouden worden.  
Op 5 november organiseerde de bibliotheek Goirle een 
open leeskring waaraan een tiental mensen deelnam. 
Onder hen was Jan van Gool. Hij vertelde dat hij deel 
had genomen aan de zogenaamde politionele acties, 
dat hij beschadigd uit die periode was gekomen, dat er 
altijd maar bitter weinig belangstelling was geweest 
voor de jongens die door de Nederlandse regering naar 
Indië waren gestuurd voor een oorlog die door 
niemand in de internationale gemeenschap werd 
gesteund. Het was duidelijk dat onze geëmotioneerde 

gesprekspartner vanuit een oud trauma sprak. Op mijn vraag of hij nog steeds 
boos was, antwoordde hij met een hartgrondig "ja"! Na afloop stelde ik voor om 
naar zijn verhaal te luisteren en eventueel een portret te maken voor Rond de 
Schutsboom. Daar stemde hij mee in.  
 
Verpeste jeugd 
 
Johannes Bernardus van Gool werd op 27 oktober 1925 geboren in Tilburg. Ja, 
precies: op de dag dat 19 jaar later Tilburg en Goirle bevrijd werden. Van Gool 
woonachtig in Gool, kan het Goolser? Toch is hij geen familie van diverse 
Goolse families met dezelfde naam; zijn land van herkomst is Kaatsheuvel of de 
Langstraat, waar zijn voorouders leerlooier of schoenmaker waren. Zo ook zijn 
vader die zich in de Mariastraat in Tilburg vestigde als schoenmaker. In het 
gezin Van Gool zouden twaalf kinderen geboren worden, Jan als eerstgeborene. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was hij veertien jaar, de leeftijd om te 
gaan werken. Op de avondschool begon hij aan een mulo-opleiding, bij CZ kon 
hij aan de slag. Toen hij 17 was, werd hij opgeroepen voor de Arbeidsdienst, we 
zijn dan in het jaar 1942. Op Schiphol moest hij gaten dichten van de 
landingsbanen zodat het vliegveld weer bruikbaar zou zijn. In Nijmegen moest 
hij puin ruimen en doden bergen. Daar is hij weggelopen, en vervolgens 
ondergedoken in Biest Houtakker. "Toen de oorlog was afgelopen, begon de 
ellende pas goed", zo vat hij terugblikkend samen. In mei 1946 werd hij 
opgeroepen voor militaire dienst, en in augustus van dat jaar werd hij samen met 
3000 makkers ingescheept op ms Volendam. De Volendam was deels 
passagierschip, deels vrachtschip. Het schip zat volgestouwd met door de 



Engelsen achtergelaten wapentuig en munitie. Vanwege 
ruimtegebrek moesten de manschappen bij toerbeurt slapen. 
Het doel van de missie was voor de jongens zelf onduidelijk, 
achteraf bleek dat de wettelijke basis nogal wankel was: pas 
tijdens hun overtocht werd de Grondwet zo aangepast dat niet 
alleen vrijwillige beroepsmilitairen, maar ook dienstplichtigen 
uitgezonden konden worden. Er werd hun verteld over 
Soekarno die een soort Indonesische Mussert was; hij had in 
Nederland gestudeerd, het was een raddraaier die de 
Nederlandse gevangenis al van binnen had gezien; 
tijdens de oorlog had hij met de Jappen geheuld, en nu 
zorgde hij alweer voor overlast. Dat was het verhaal. Soekarno achter de tralies 
was het doel van de expeditie naar het verre Indonesië waar jongens als Jan van 
Gool zonder enige voorbereiding of training gericht op Indonesië naar toe 
gestuurd werden. Je zou er plaatsvervangend boos van worden.  
 
Vier Indische jaren: 1946, 1947, 1948, 1949 
 

De aankomst in Tantjong Priok, de haven van 
Batavia, was chaotisch. Er was aanvankelijk 
geen onderdak; later werden ze ingekwartierd 
in de Mr. Kornelis-kazerne van het KNIL. De 
leefomstandigheden waren ongelofelijk 
primitief. Er was rijst: maak dus maar nasi 
goreng, maar er was geen kok. De natte 
rijstebrij die ze er zelf van maakten, was niet te 
eten. De jongens uit Holland dachten dat het 
brood dat ze kregen vol krenten zat, maar het 
waren geen krenten, het was rattenstront. 
Velen werden ziek, ondervoed als ze waren. 
Als de baboes zich niet over hen ontfermd 
hadden door hen eten uit de kampong te 
brengen (in ruil voor de rijst), dan hadden ze 
het niet overleefd. Ze kenden het land niet, ze 
waren overal bang voor, voor de geluiden 's 
nachts en de onbekende verschijnselen. "We 
schoten zelfs op vuurvliegen"!  Hun eerste taak 
werd de bewaking van het vliegveld 
Kemajoram, Batavia. Naderhand moesten ze 
in kleine groepen het binnenland in, naar de 

demarcatielijn: de lijn tussen het gebied dat in handen was van Soekarno en de 
andere partijen die tegen Nederland streden en het gebied dat in handen was van 
Nederland. Niet dat het een effectieve demarcatie was, want de opstandelingen 

     Soekarno (1901-1970) 

Jan gefotografeerd kort na zijn 
thuiskomst (foto Frans Van Aarle) 



zaten overal, extremisten, terroristen die tot alles in staat waren. Jan van Gool 
herinnert zich nog goed het eerste slachtoffer, Kees Meloen uit Nunspeet; samen 
met hem zat hij in de carrier (lichte tank) toen Kees doodgeschoten werd; en de 
ongewapende hospik Klaas Boot uit Zeeland die afschuwelijk verminkt 
aangetroffen werd; de staaldraden die over de weg gespannen waren om 
bestuurders van voertuigen te onthoofden. Het was de beruchte bersiap-tijd 
waarin via de radio opgeroepen werd om alle Belanda's uit te roeien (bersiap 
betekent: wees paraat, maak je klaar).   

 
De politionele acties speelden zich af 
van 21 juli tot 5 augustus 1947 (de 
eerste) en van 19 december 1948 tot 5 
januari 1949 (de tweede). Het waren 
korte acties die al snel werden 
afgekeurd door de VN. De V.S. zette 
de afkeuring kracht bij door te 
dreigen met intrekking van de 
Marshallhulp die het naoorlogse 

Nederland economisch op de been zou 
helpen. Officieel beperkten de acties, 
zo als de massale inzet van alle 

strijdmiddelen werden genoemd, zich tot de aangegeven weken, maar Jan van 
Gool weet: "het ging gewoon door". Hij en zijn makkers moesten patrouille 
lopen, konvooien begeleiden. Aanslagen waren aan de orde van de dag. Drie 
keer werd een voertuig waarin hij zat opgeblazen, drie keer ontsnapte hij aan een 
wisse dood. "Ik heb veel geluk gehad". De derde keer werd hij hoog in een 
boom geslingerd die in een ravijn groeide; zijn makkers hebben hem met een 
ketting eruit getrokken; intussen hoorde Jan niets, hij besefte niet dat hij 
volslagen doof was door de explosie. In die tijd is ook Johannes C. Jansen 
gesneuveld, een leeftijdgenoot van Jan van Gool. Vele jaren later werd Jan door 

de voorzitter van de bond van 
wapenbroeders Jan Schrijver 
uitgenodigd om bij de De Vijf Bogen 
een krans te leggen voor de 
slachtoffers van het voormalige 
Nederlands-Indië. Hij ontdekte daar de 
naam van zijn oude strijdmakker, niet 
wetend dat hij uit Goirle kwam. Heeft 
Jan van Gool zelf ook gedood? Hij 

kijkt me peinzend aan en zegt: "de 
kogels floten je om de oren, je schoot 
terug in de richting waar de kogels 

vandaan kwamen". Hij vertelt van een groep krijgsgevangen Indonesiërs. Daar 

Links Jan van Gool, rechts Wil Snels uit 
Goirle, onder twee djongos 

Linksonder Jan van Gool, samen met zijn 
makkers 



zaten een paar jongens tussen die in Nederland gestudeerd hadden en die goed 
Nederlands spraken. Pas uit de gesprekken met die jongens werd het Jan 
duidelijk wat de Nederlanders daar aan het doen waren, en dat ze gewoon fout 
zaten; het was een soort Oeroeg-ervaring. "Ik moest de krijgsgevangenen 
gewoon gelijk geven, we beseften dat we daar weg moesten". Twee dagen na de 
capitulatie van Japan (15 augustus 1945) had Soekarno en Hatta de republiek 
Indonesië uitgeroepen, het zou tot 27 december 1949 duren vooraleer Nederland 
zo ver was de feiten te erkennen, het koloniale verleden van zich af te schudden, 
en de soevereiniteit over te dragen aan de Republiek. De wens om naar huis te 
gaan werd nu ook van hoger hand ondersteund. Zijn groep die als eerste in 
Indonesië aangekomen was, mocht nu als eerste weer vertrekken. Vlak voor het 
vertrek verloor Jan nog vijf makkers doordat een trein opgeblazen werd; er was 
een vriend bij, de enige zoon van ouders die gek waren van verdriet; zij stelden 
voor dat Jan van Gool voortaan hun zoon zou zijn. Bij een ander ouderstel waar 
hij op bezoek ging was er alleen maar afwijzing: "onze zoon is voor Piet Snot 
gestorven, we willen er niets meer mee te maken hebben". MS Kota Inten bracht 
Jan van Gool naar de thuishaven, Rotterdam; op 24 december voer het schip in 
dichte mist de haven binnen; daarbij werd nog een kolenboot geramd en tot 
zinken gebracht.   
 
Op de rails  
 
Op de kade stonden ter verwelkoming makkers die gewond of ziek vanuit Indië 
naar Nederland waren afgevoerd; het was hartverscheurend. Een militaire 
blaaskapel bracht het Wilhelmus ten gehore, maar de kapel kreeg een afkeurend 
boegeroep van de repatriërenden voor hun getoeter. Nee, uit het voormalige 
Indië kwamen geen patriotten, maar jonge mannen die zich door de Nederlandse 
regering belazerd voelden. Met bussen ging het richting de verschillende 
provincies in en naar huis. In de Mariastraat in Tilburg was de vreugde groot, de 
deurlijst was versierd, er werd feest gevierd bij de behouden thuiskomst van de 
oudste zoon. Jan zou voor het eerst zijn vierjarig zusje zien. En het meisje met 
wie hij gecorrespondeerd had … en die zijn vrouw zou worden: Riet van Hees 
uit de Klaverstraat. Daar stond hij als 24-jarige: "ik had niks, ik kon niks en ik 
schopte overal tegenaan". Als tegenwoordig Nederlandse militairen terugkomen 
uit een oorlogsgebied worden ze uitvoerig gedebrieft, opgevangen en begeleid. 
"Toen was er niets van dat alles, je moest maar zien dat je het stelde". Terug 
naar CZ met een kantoorbaantje? Hij voelde er niets voor. Op een vergadering 
van het Katholiek Thuisfront ontdekte Jan dat er van alles werd gedaan en 
besproken om NSB-ers aan het werk te helpen die de afgelopen jaren in 
strafkampen opgesloten waren geweest. Niemand had het over de mensen die 
terugkwamen uit Indonesië. Hij dacht dat ie ontplofte. Jan noemt met 
dankbaarheid de naam van pastoor Van de Velden uit de Fatima-parochie: hij 
onderkende het probleem van Jan van Gool en zorgde ervoor dat Jan een 



vakopleiding kon volgen (op kosten van de overheid), dat zijn leven op de rails 
kwam. Jan zou timmerman worden, en later uitvoerder; tot aan zijn pensioen in 
1985 zou hij in de bouw werkzaam zijn. Hij heeft dus bouwkundig gewerkt aan 
de opbouw van het naoorlogse Nederland. In 1953 trouwde hij met Riet van 
Hees, zij kregen drie kinderen: Rina (1956), Mario (1958) en Ingrid (1961), 
allen in Goirle woonachtig. In 2002 vestigden Jan en Riet zich in Goirle, aan de 
Hélène Swartdreef, en in 2007 aan de Kalverstraat in het nieuwe 
appartementengebouw. In de Kalverstraat hebben we een lang het gesprek 
waarin Jan vertelt van zijn leven. 
 
Verwerken 
 
We kijken samen naar de vele klein-formaat foto's, zwart-wit natuurlijk, 
gemaakt met een eenvoudige box. Voor in het album de Oorkonde horend bij 
het Ereteken voor Orde en Vrede, met gespen 1946-1947-1948-1949 aan J.B. 
van Gool, gedagtekend 's-Gravenhage, 24 december 1949.  
Lange tijd was deze periode weggestopt. Van PTSS (posttraumatisch stress 
syndroom) had nog niemand gehoord. Hoe verwerk je dat: tien jonge jaren in 
oorlogsomstandigheden, in de Arbeidsdienst, ondergedoken, opgeroepen voor 

krijgsdienst in een vreemd land, 
jaren lang temidden van kogels en 
in angst, met de beelden van 
afschuwelijke wreedheden? De 
echte oorlog kent niemand. In 
1970 begonnen de reünies op gang 
te komen. Het bleek toen dat je 
eigenlijk alleen goed kon praten 
met de oude strijdmakkers, die 
wisten waar je het over had. De 
reünies zijn inmiddels verleden 
tijd, Jan is zo'n beetje de laatste 
der mohikanen. Er dwarrelen 
allerlei herinneringen rond. Zo 
bijvoorbeeld de voettocht van de 

familie Van Gool naar de Zoete Moeder in Den Bosch uit dankbaarheid voor de 
behouden terugkeer van Jan. Curieus was de oproep in 1953 (Jan en Riet waren 
toen pas getrouwd), om op herhalingsoefening te komen. Eerst ging hij niet, en 
toen Jan zich twee dagen te laat toch meldde in Bergen op Zoom, werd hij door 
de militaire politie gevankelijk naar Zwolle vervoerd waar het te doen was. 
Maar het was een farce: officieren die tien jaar jonger waren en niets hadden 
meegemaakt zouden hen moeten leren hoe te schieten? Het werd een dolle boel 
daar in Zwolle, een exercitie die nooit meer herhaald is. Er is ook de farce van 
de 1000 gulden. Als je vanuit Indonesië naar Australië of Nieuw-Zeeland wilde 

Het monument voor de vier gesneuvelde 
Goirlenaren in voormalig Nederlands-Indië bij 
De Vijf Bogen  



immigreren kreeg je van de Nederlandse overheid 1000 gulden (vanwege de 
uitgespaarde reis naar Nederland; wat een krentenkakkers). Pas in 1993 werd de 
duizend gulden aan alle voormalige dienstplichtigen in Indonesië toegekend, na 
veel gesoebat nog belastingvrij ook. Het was juist 40-jarige bruiloft bij de 
familie Van Gool; zij betaalden er het etentje van in een restaurant in 
Hilvarenbeek plus de huur van een bowlingbaan en toen was het geld op. Lange 
tijd was het niet mogelijk om openlijk kritiek te hebben op het beleid van de 
Nederlandse overheid in die jaren. Jan herinnert zich Herman Wigbold die de 
stoute schoenen aantrok, maar die binnen de kortste keren van de buis werd 
afgehaald. Volgens hem is Geert Mak de eerste die in "De eeuw van mijn vader" 

Raymond Westerling een 
oorlogsmisdadiger heeft genoemd. 
Tekenend voor de kleingeestigheid 
van de Nederlandse politieke klasse 
is het feit dat Nederland pas in 2005 
ertoe over kon gaan om 17 augustus 
1945 te erkennen als de officiële 
begindatum van de 
onafhankelijkheid van Indonesië. Ja, 
hij is nog steeds boos over wat er 

toen is gebeurd. Zijn vrouw Riet zegt 
dat met het klimmen der jaren die tijd 
voor haar man weer gevoeliger is 

komen te liggen. Hoewel de mogelijkheid er was, zijn zij nooit naar Indonesië 
op vakantie gegaan, uit angst voor wat er overhoop gehaald zou worden in de 
emotionele huishouding van Jan. Ze zegt: "Die periode heb ik zelf ook nooit 
goed begrepen; toch hebben we een goed leven gehad. Het is fijn dat er naar 
hem geluisterd wordt als hij er iets over kwijt wil".  
 
Ben Loonen 
 
p.s. bovenstaand artikel is verschenen in Rondom de Schutsboom, periodiek van 
Heemkundige kring "De Vyer Heertganghen", jrg. 30, nr 2 – oktober 2010. 
 
Jan van Gool is op 25 juni 2011 overleden. 
 
BL  
 
 

Jan van Gool op de galerij van zijn 
appartement in de Kalverstraat 


