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:  . \ "1p. $erg in de dchrr icnde eeu$ al .  nd'r icul ief  ergendom u gege\cn. In .egen
r Ing ror erocr\  op Ja\a en Madoefa, hadden dc /r4,  rdrr ,  ( tdnJheten) nicl  al leen

. lJbe,, i r rechren. maaf ook quaci coddle rechren op de insone',  \an hun tdnden
rheem.e be\olking moe\r name|j l  seen belasr ingcn en herendien\ren tevcrcn

:r de kolonralc \ taal .  maar reLhl\rreek\ aan dc ldndheer.  , / i i  moe\ten bi i \oorbeeld
. emming !an Je landheer \ f r /oelen, en daar\oor berate;,  om hun ei len \etden

o"\ren: de, 'e ro(nemming werd nooi l  ui leerei l l  \oordar de bocren de-oos5l \an
-.  ,  'n tdnah haodenbinnen gehaald. Dc landIercn $arcn Jadrenrescn veranL$oor.

l  \oor her ondcrsi js en andere,o( idle \oor/ ieninsen op de tdnd;r i jen. o\cr hel
::rmcen kwamen zij echier hun verplichringen nier na. Analfabetisme en ziekten
-::rnen in het gehele gebied. De enige uirzonderingen warcn een klein aantal grotere

: .1(r  j  ie /odl .  de Er i r \e Pdmanoc\an- en I  j id,cmlanden (p & r.  l  anden) b-=i  Soe
- en de Nederldnd'c Michiel \  A'noUlander bi i  Ti ibdfoe.a, d e in /eke;c / in

-:'irrrire.rs€s waren en oIJ zijn minsr zorg hadden voor de gezondheid van hun ar,

\"r  gewe,rcl i i l '  be.ruur w".  B(en .prake. Dc tormele mact- l  in de tdndcri ien wa\
. .  . .1 in handen \an de lanJnercn en dc Ltoof hen aance\telde loc/ i 'htholdendc

.. \  .  De/c ldlJhercn haddcn echref nocn d( tr i l  noch de,c,msqsn.6(.n 16t i .6ir .
emachr op ( r i (hren. DienrcnBe\olse $erd hel sebied meLle beheer,r  do6r

. .hr i !c inheem.e pe\e(hr.8foepen. rampotbenden !cnoemd. Dc teiJer.  \an de-'( . .den serdcn Jaeo (\echrhanen) genoerrd. I rar $aren t ieJen die cen !oor
' 'dJnJe po, ir :c:n Je inheern.e,amenle\rng innamen. \arscBe hun Iy. icke \er.

- 
.:cns, bi.jvoorbeeld op her rerrein van de p€ncdk.t,/d/ (h€l inhccmse lichtcn) of'  .  "ndLirei ten in he, ,chcmersebieo \rn her borenndluurl i i te.  \cte /a€o nrercn-

. . ' l -n ndmcl i j l  door middcl  \an amule rcn or nrueten dc onkser.b;arheid,  on
. :bdarheid ot onhoofbaarheid van hun \olgcl inEen re kunncr !dmrde,cn. Ande

. . .endeerden /nh /o nodip in een r i jser ot ja lha,.  re tunnen \eranderen. Dere
::::rogens scbruikt€n zij om cer bende om zich he€n re vcrzamelen. dic zich voorna_

']  lL 'ele8de on d:cf ' la l .  maar /rch ool aan moord en brar dr (  h t ine be/ondiede.
.  lccJeJen,,r jd,r  rencigenbate. tendeleal \een,oolpr im iet  'o l i . rerzer r<cen

:: ritbuilins en de wreedhedcn $t de tuan tansh. De bevolkins zag namelijk in-de
::len het enig nogelijke regenwichr tegen de mdrdoers en nantrii van rle l:andhe
. Eenjdsoresligde zich meesral in een dorp, waaraan hij een zekere malc van be_

-r ns sal :  /ouel etcnJeldndhercn al ,  reqen "ndc,e benden. Hi i ratook rere!
.  . i  i in l .u ir  dan , , i  n vol8cl i i "en en arn de Llorp.beuonrr, .  zoqet om Je toy. t i ic i r

le/e men.en r(  l -eLrouden of Ic rcr. lerken dl ,  on dergel i j tc mater iete goederen
'  ,e -a\ in.  Fcnjrso moe,r ndmehit  alr i jd bereid,, i jn, .1ei  ui ,  re si i ten-er re!ccl

ron hem dda bi '  belemmercn. Het $d. voord<l iger de o\c ulhge hu: l  re rerde

- 
om sterke bandcn met de bevolking op re bouwen.
Sindt de jaren twintig van deze eeuw hadd€n de bendeleiders van de Balaviase

-nelanden 
al rcgelmarig contact met de nationalistische slromiraen ler stede. Bei

.  e|en $aren imm(r,  resen,randcr.  \an her Nedc' tand, ge/a8in kondcn etkaar
:: lcrschillende manieren helpen. De benden konden de;rio;alisren nieL aleen.e-e corrdclen mer de be\ol l int ,  madr ool eel |  /ekere mate \dn scraDende hutD

. j  r :  Je narional incn konLlen oaar ecn roo.t leur ipcr roekom\'  \oor di  Uen(lelei_
:::! tegenover stellen. Her gewone 1or van cen berdeteider iD de ommelanden was
-:llen bijna alrijd een gewelddadise dood. Door hun samenwerkins mct de nario
::.rcn konden zij dc hoop koesreren om het uireindeljjk ror dorpsiroold of even,

: r.fdcr: L, Calles, 'lhe crhnic nrotiie ol Djakafl!,, 1,./o,.srir t (196?) t5t 201._::. bescbrijrnrslar helbendsczc. lan Djakana n srorendeels sebasccrd oD intervicss he1\oorna
r,'tar in Indoncsiii in de Deriode 19321933,
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Zo sterk war de regensrelling lussen dc Indonesjsche leger- er /asJid. een-
reden in hcl Krawangse in de hveedc helfl \,an 1946 dai enkele ondcrdclen van
ii LRDR, in hel biizonder die lan,E1all PaDji, schoonzoon \,an lldil Darip, be-
.ioren de demarcaticlijn over te steken en wcer in hel Klenderse te gaaD ope-
:3ren. gen t\lccde reden voor deze bcslissing was dat Panji geen goede machtq
.asis had kunnen opbourven in hcL Kra\rangse, ondat dal gcbicd al overslroomd
nas met allerlei gelvapendc bender. Hel oversteken lan dc denarcarielijn door
jjanji's bende vord plaars in januari 1947. De bcnde moesl vervolgens hard op-
:reden om ziin voormaliee 'onderdancn' in her Klenderse \reer in dc hand tc
kdjgen. Dir geschiedde op de scbruilelijke wijze door Mtionaliltischc propaganda,
rl\mcde door moord, brandstichtins en bedreisinscn, gcrichl tegen diegenen
lie toch met dc Nederlarders wilden tamcnwerken. NIet lrame door de Neder-
it]nders benoemde dorplhoolden moesten het onlgelden. RcgelmaLig verdwenen
rij, dat wil zesgen, zij lluchtten of \r€rden ontvocrd cn/of door de /dslkdl \'er-

De (ie) kleine Nederlandse trocpcnmacht in het Klerderse had cind 1946
:n begin 1947 de groolste moeite on Panji en dc zijnen uit Ie schakelen.
Ecrst werd seprobeerd Panji h handen te krijgcn door een premie lan I 500,-
np zijn hoofd tc zetten. Toen dat nict l ktq werd in maari 1947 betlolcn
rm dc Nederlandse iroepenmacht aldaar te versterkcn mct eenheden van 3 9
RI.

3-9 Rl cn de oprichling ian dc HAMOTS

Toen 3 9 RI eind okrober 1946 in de haven van Tandjone Priok aankwam, \!as
de Rcpubliek nog aarl het ondcrhandelen met de Nederlandlc Commissie Cene
.aal in hel bergstadje Linggadjali. Een naand latcr paralterden beide delesaties
een ortwerDovereenkomsl. lndonesii zou \erdeeld worden in een drieul deel
t.alcn (negarar, te \r€ien dc Negald Kalimantan (Boneo), dc Nega/d Indonesia
Timoer (de voormaligc Crote oosr), en de Relrublick Indonesia (Ja\,a en Suma-
rra). lndonesiii zou dan op korte termijn haar onafhankelijkheid kfijsen als een
ttderale sLaat, zij het binncn ccn Nederlands-lndonesjsche Unie. Aan Ncdcr
landse conservatievc kant werd de Linggadjati olcreenkomsl bepaald niet loege-
j'richt. Men achttc het te ver saar de Rcpublick als vefanlwoordelijke, de &cto
loelercine mogendheid te erkennen. Aan Republikeinse kani belchouwdc dc ovcr
erotc meerderheid lan dc bclolking de ovefeenkomsr alt ccn rrmp: dc onallan
keiijkheid waarloor zij ruim een jaar had gevochten werd !€rsnipperd en uitge'

Voor 3-9 Rl was hcL verblijf in Tanserang (novcmbcr 1946 maarl 19'17) een
opleidingsperiodc sc$eest. Zijn eerste echtc oorlogservaring deed het bataljon op in
het Klendcrse. Onda*s een eeretc ge\r€nning en aanpassing aan de Indonctilchc
driidwiire, \eromrustte cte tocnand in Klendef het bataljon stcrk. In hcL stadjc zell'
Nas er geen spEke van gc$apend vefzet, maar daarbuilcn had het Nederlandse gezag
nos nauweliikr bctckenis. Als Nederlandsc nilitairen patrouille liepen op het platle'
lan"d werd hirD opmars begeleid met lichtfliisen en lrohnclslagen ler \r'aafschuwins
lan de belolking cn eventuele /asJial ccnhcden ir de buurt. ln plaats van de
ontvluchtc cn vermoorde pfo-Nedcrlandse dorpshoofden was er ecn RcpubUkcins

I lenitoriaal Onder.ornmando Bararia aan C cdi\. l8 lnb,nari 194?, nr: iUnrinede \an Dete.lie, Cen
raalAtuhiev€trdcrot \ cElenhage(CAD), Archiclvan hct tloofdh$rnier van deGenerale sLal \!n Ne
denlnds Oo* Itrdie (|I(CS NOI], CIG 6 (1947) llTi Oorlogsdalboel. (al idli.htnrg.nrapl.tr, 12 mci
19.17, ir: CAD, Archiel vai d. *af r.n dc 1e lnl. B'ie. C;oep, G(; L
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binnen de Pasoendan en daardoor hun eigen ioekomst zouden kunnen verzeke-

Bavinck bracht zijn idee voor het sebruik van de /ds-tfal half mei 19.17 naar
voren bij de legercommandant, luilenant-generaal S.H. Spoor. Spoor achtle het een
aantrekkelijk plan, want de /as:r,&ar konden werk verrichten, waarvoor de Nedcr
landse troepen minder geschikt waren. Poliliek vond hij het voorstel ook attractief.
Het bestaan van cen dergclijke Indonesische hulpeefteid zou duidelijker maken dat
de Nederlands'Indische regering terecht stelde dat de door haar voorgestane geleide-
lijke dekolonisatie van lndonesia sieun genoot bij een aanzi€nlij k gede€lte van de be
volking. Nog belangri.jker was echter dat door een ldslkdr eenheid in te zctten het
aantal slachtoffe$ onder de djenstpiichtingen van de 7 December divisiezou vermin-
deren. Na overleg met de procureur-generaal, mr HW Felderhof, over het verienen
van voorlopige juridische onschendbaarheid aan d€ /dr./kdr wat betreft hun optreden
in Djakarra in de woelige maanden na de oorlog, werd het loorstel van Bavinck
goedsek€urd. Bavinck kre€s linancidle ruimte om de /ds/kdr van unilormen, lichte
infanteriewapens, soldij en voedsel tc kunnen voorzien. Hij gaf zjjn nieuwc eenheid
de naan Hare Majesteits Ons€res€lde Troepen, of HAMoTs.s

D€ HAMOTS kregen vanaf half mei een zckere male van opleiding, voor velen
een eerste ervaring met militaire tucht en lheorie. Zij bleven actiefals spionncn, maar
werden ook in toenemende mate ingezet om het smokkelen van wapens, medicijnen
en andere miliiair€ soederen te bestdjden. Daar hadden zi.j een zekere bekwaamheid
in, want tijdens hun verblijf in het Krawangse waren zij z€lf zeer actief ge$eest ir
dat matier Van een volledige sluning van de demarcatielijn was trouwens geen spra-
ke, want Batavia zelf kon niet ieven zonder invoer van rijsl van h€r omringende plat-
teland. Deze smokkelbestrijding ging hun redelijk soed af, hocwel zij steeds in de
verleiding kwamen om zelf weer de€l te nemen aan de illcgale handel.n

H€t succes van h€t HAMOI-project leverde echtcr ook weer de nodise moeiUjk
heden op. Ten eerste kwamen er leel lasykar bij het Klender-kamp om zich le
melden voor djcnst bjj de HAMOTS. Begin juni 1947 rlaren de HAMOTS al drie-
honderd man slerk. Veie /arlkdr brachren ook hun familie mce en hel Kampoeng
Soemoer kampement groeide zo uit tor een dorpjc lan ruim zeshonderd mensen.
Bavincks voorzieningen waren hierop echter niet berekend. Hij beschikle over
beperkt onderdak en over slechis zestig matrassen. De gebouwen \r'aren oveNol en
sommise /a$rfrar moesten onderdak zockcn bldten hei kamp. Ook zijn financiele
middelen waren ontoereikend. Bavinck kon alleen maar riist van infeieure kwaliteil
kopen, zodat de HAMOTS die eewend war€n goede KE\rangse ijsL van de bevolking
te vorderen, de rijstvan Bavinck weiserden. Her HAMOTproject kreeg in toenenen
de mate h€t karakter van een uit zijn krachten gcgroeide, slecht geoutilleerde sociale
inrichting.tr

e Yona Mun chcons, H..t rn Moak dnd tndanesion indepen.lence: a it.D oJ hx relc in Dutth
tndanesian relatjoB, t945-18 (t-Cravenhase, 1982) 105 lot; 'Paitai Ra'jal Pasundan', (ca. nei 19,17), in:
ARA, Procgen, inv.no. 3i NFFIS. velkan Ntitiek snuatie-oro.icht ran Ne.lerlaidrh lhtti4. . tt lnei
r94?) en nr 12 (4 juni r9,1r), in: ibidcm: NErlS, lc&ot palitiel \it,utie.redicht wn Nedtlan.Rh
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19.17, in:CAD, Archiel ssl 2e hf. Bri!. GrocD, CC ?iAcr dag6la.t (l mei 19.1?);A.H. Nasurion, S.lr'ra.
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lunenanl kolonel bn. K. Bavinck, \ {]ravcnlraac, 14 lcbruai 1984.
rr Buurnran laD Vreeden aan Spoor, ll juni 1947. in: CAq HKGS Nol, CC 18 (1947) 7158 oisen,
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Bezwaarliiker voor de Ncderlandse autorileiten was dal de /dsykdl nog stceds de

bevoikanein d'e bezette eebieden plunderden Met zovcel laifl'rr in de omscving van

i l " - | " . i "  i . * ' * '  t , ;den hu; acr i \ r r . i ren naLqel : rk '  $o den r€con.oleefd Bo

rendier '  l i ip her \edc- lanJ.(  leger rrel  ' ' ico d" l  he opl  cden \an 
' lc  

H \M(] l ' Inng'

Jn a" l r  de o\e ' tdnl  \Jn de Ll<mrrcal ie l ' in dl '  ccn 'chend ng \an ncl  \oor oc

i.inonaalatiouereentomst afgekondisde militaire bestand zou worden beschouwd

l i . l 'or . i i  no. i  
" 'u"a.reJir land' ionr ier ' r ' rderdar ' tcr /$arken 

drcdebe'rrnd*

* i i . ia i" i .L ' i , "  dc Republ ikein 'e Lrr jd l r ichren lJnu'  de Ll<nrar 'Jr ie l i in i "n de

kaal  neiden ol 'be" i i '  oa'  Je Reprrhl :c l  onrnd\ l ' l rg ol  on\ \ r l l rg \a\  orn nel

Lincsadiati-akkoord uiL ie voercn.
i5ncievL,tte omstandishcden vormde hei berichi in juni 1947 dat er Dog een

nceiaibinaes gereca stond-zich te melden alt HAMOTs, voor de Nederlandsc leg€F

i. i ; i ; ;  : . i 'GlJ ' "e ."  de HA\4ol .  a l '  /odanis 01e herrcn \an een 
"r /onJe 

l i j te

geu.cl ' r .gr . ' .n /ou gccn.pla\e meel / ; in:  een Ller l ig la l  /d l . ] (4/  / r 'u $oroen Jrnge-

i . r ' rden 'ooi .p ionaee 
en $entuel .abo asc.  de orerrge HA\ ' l ( ) l '  /ouJen $or0en

bedanl ' r  n le l  rerhr op lanl 'oen \oor een padr $elcn zo\er r \  nel  ecl ' lcr  r le l  re(o

; ;  6; ; ; i  h; i  'n Jc loop .an juni  nced'  saa' 'c l r r in l i ikc '  $erd Jar e- een m;l i  d ' re

lcr j (  reeen de Repul ' l ie l  /ou $orJe. ondernonren. be\ lonl  de Ncdcr land\e lcge- ler-

. l in!  e i ;J iu l94_ de eenheid re lJren \oor lbe{aar cr  /e lL '  \ ( rder oD Le lc den /  I
i . i 'a" i  G' . i " t " i , i  

" . ' .1 
insek'ompen r .  -< man. De/e kre8cn een aan\ur lende mi l i

i - i rc opleiJ ine ondcr roezicnr rar i  B"rrnct '  /odar / i i  " l '  nulprro(nen torr ' l ( r  opr-e-

Jcn. eic in t r i i  Ia47 $a'  hurr  aarrdl  $ee'  orgelor(1 ror 120 marr '

HAMOTS in dc e€rstc polilioncle actic

Om\lrcck.  l$dd' l  r rJr  In de ndcnr \d '1 20 up 2l  iu l i  la4- he .1Jm lui lenirnl

sou\f lneur-ccnerdal  H..1.  \ "n \4ool  / i i r ' ! r i ih<;d tan l r -ndelen-en l 'cgon rreroge

ieL.n eersrc nol i r i . rncle acl ic.  lerq i j l  her Lo n '  Special(  l roeperr  \an rdDrlein K cl '

\ \e. .er l :ne d;  Rrnublr l ( in 'e \er lcgenuoL'rdiger '  ;1 Djalar lJ arre ' leeIJc ' laren' l r

HA\4O l idc Jernar ia '  re l i ln bi j  l " rnbuc- o!er '  Dc bedoe' ing $a'  nr<'  : r l leerr  J<f<'nu-

bl i \e,n 'e r^nr l i jnrcdoorhrcken.maJr, 'onrosel i iL! t<g.olebrLBetrro\er u '  l l rL a-

ocmn\ i .  r  b i t  l r " \anl  onb+c|"J iPd re \er^\ererr '  Dc RepJFlrkcrnre legc' 'erornr n

l i i . r -1"*tr i r t  t r " r  d" eden rcn p 'ar  otsorprnom/i ' \oo{slur '  rcrus re rc l

\en drnler d( l r j r r  ( ,aroer-(  hcrrbon Ti jden'  L le/e leruBl^cFl  /o ' r  de \er \cn ocroe-

" i 'anrcr i . t  
mo'e. . r  $orJel  roerepa'r  om Jc oprnur '  \an de \(dctJrrd 'erroenen
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oostfront van Djakarta te verdedigen. Een Batakse arrillerie,eenheid, Beruang Me
ra, (dt  RoJe Baren)gehclen. {ond ! lal  lcpeno\ef het gren:cont|olepunl,  ma;r die
eenheid had nog maar ! tc in;8 ge\echl\waarde ran$ege hun enthou, id, le deelname
in de smokkelhandel over de dernarcatielijn. De Repubtikeinen maakren hier zelf her
$apie over dai Berua s Mela, eigenlijk betekerde reruang meruh ofwel rcod, dw.z.
Nederlands. €eld hebbend-

Na de B;tuo g Meruh uiteen re h€bben geslagen, reden d€ HAMOTS snel door
in hun mer , ,and/alken be,chermdc jeep\ om de Renubt ikein,e sachren bi j  de \cr
.chr l lende ' rar ions Iang, de \poof$eg uir  rc \chalelen. \anuir  X tender rer l rol  teget iJ-
I 'efr i jd een Bepanr.erde | |ein rol  Nederland'e rroeDen om her oDlrrdcn \an de-HA-
VOls re sreuncn. muni e adn lc \oeren en e\eniucct reeen grotere Ref 'ubt ikcin,e
eenheden op te treden. Vliegruigen van de luchrvaarrafdcling vjan her KNIL bescho-
ren !oo(durend her gebicd rond de bruggen o\er de l j i r jaroem om re \ermi jden dal
de mrjnen die al  onder de bruB lagen. , /ouden kunnen $orden gedetoneerd. In de na-
middag ran 2l  ju l i  kwam de gepanr.erde rrein ondcr be8eleiding !an de HAMOT\
\er l ,g aan op de ao. lc l i i l ,e oever !an dc l j i r jafoem. Ib laal  l -eeg remand aan
Republ ikein'e / i ide het idee om mer een lege locomolief  de pant.ertrein re rarnrnen.
Dc bor ' ing \ond plaat\  toen de lrein al  leeg op de oo,rel i ike oe\er bi j  de r i \ ic l

De HAMOTS waren verder in de polilionele actie niet erg acriet. Het gebied ren
westen van Krawang was h€n nagenoeg onbekend. Na de val van Krawang op 22juli
ondervonden de Nederlandse rroepen trouweff ni€r v€el regenstand meef. V66r her
staakt hct-vurcn bevel van 4 augustus 194? hadden de N€derlandse troepen dan ook
geh€el West Java, behalve Bantam, veroverd, alsmede aanzienlijke delen van
\4idden- en Oo.r ta\a en Sumara. Tro(pen ran de I  Deiembcr di i i \ ie beheenren
du' de gehele krawdnprlal le.  De meeire oft ic iele ReDubtikern,e r ' i jdtrachren lrot-
ken terug naar Midden-Java of naar d€ bergachrige gebjeden rord Madjalengka, ren
zuider van Chcribon en rond caroet en Tasikmala.ia, volgens de nieuw onrworpen
guerrilla-strategie van Nasution. Er bleven echrer in her Krawangse nog ve€l klei;ere
aulonome eenheden achler:  ui teengerlagcn /dvidr eenheden en onafhankel i ike ee-rechrsbendcn. De,,e {onden een dlgeheel he' \ tc l  \dn de ru.r  in het be/c c pebieJ in

De activileiten lBn de HAMOTS tra de €€rste politionete actie
Door hun prestaties tijdens de polirionele actienam de waardering voor de HAMOTS
aan Nederlandse zijde enorm toe. tsavirck zell wcrd orderscheiden mer de Militaire
Willemsofde der vi€rd€ kiasse vanwese zijn acrivireiren bi.j het oprollen van de bendc
van,ldji Panji en het oprichten en leiden van de HAMOTS. Andere Nederlands€ ba-
taljons volsden zijn voorbeeld €n richften hun eisen Indonesische hulpeenheden op.
ln Bavincks bataljon verwachtte mer ook veel van de HAMOTS bij de verderc zuiva-
ring van het Krawangse. T€n behoeve van die pacilicarie vormde Bavinck een nieuw
hulpkorps uit oud-/dstkdl'en sevangen Republitcinse militairen. De HAMOTS nieu-
we stijl telden zes p€lotons die re zamen twee- rol driehonderd man relden. Zii wer
den niet alleen zoals voor de polirionele actie voor bewakings- en inlichtingenwerk

la Nlirlion. Setirdf Pemrg ,(emetdekao, Iatlonesia, y, 107, tl3l27 en 159I?Oi Vt. 266-211. ll3: K.
}rclder, Tisa Doeabelds: Aetlea*rozli J-1? x.r (croningen, 1951) 86-89; p Hciibocr. De polrrio"e/e /.
ti6: de strijd an 'tndia 1915 /t 9r9 (Annerdam, 1979) 1.1 l6i 1\t^n Spturs, tti werd.n Eemepen, 11 a\
Beilu lndon sid, 24. 26 ir i 1911 .
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gebruikt, maar ook voor het patrouilleren ir he! gebied. Af en toc ,leende, Bavinck
de HAMOTS zelfs uit aan andere Nederlandse lesereenheden.lr

\ ier dl le.  I iep echrer op rol ler je. .  Panj i .  die al i  roormal iB /a.J,(dr.hoofd een be
langrijke rol speelde in de HAMOTS naasr Bavinck, scheen mer de Republikeinse on-
dergrondse autoriteiten in her Krawangse t€ hebben onderhandeld. Ovcr ziin morie
!en i \  nauscl: j [ \  ier.  betend. Vi*\hien rond hi i  de roenemendc mil i raire
disciplinering van de HAMOT5 onverdragelijk. Misschien zag hij eer kans orn druk
op Bavinck uit te oefenen door diens vrees voor desertie aan re wakleren. Her is mo-
gelijk, malr niet erg waarschijnlijk, dat hij al lang een dubbelspel speelde om wapens
en manschappen te verzamelen voor toekomsiig verzet tesen de Nederlanders. Vol
gens Bavinck \\'erd hij toen men zijn verraad in augustN 19.17 onrdekre, opgepakr
en doodgeschoten. Terwjlle van her moreel van de HAMOIS wcrd echter aooi :-g
RI een anderc lezing van Panji's dood gegeven. Her heerte dat panii was onrvoerd
en \ermoord door dc TNL '

Panji's gedrag was cchter een teken van tocnemende ontevredenheid onder de
HAMOT. Na de Nederlandse vcroverina van de Krawangvlakre namen de miliraire
plichter van de HAMOTS sterk toe. De lacriek van 3-9 RI in Klender waar het door
int€nsief te patrouilleren en snel te reageren de veiligheid van zijn lndonesische me-
dewerken redelijk kon garanderen, kon njet succesvol worden rocgepast in heL vcel
grolere en onbekende gebied waar 3-9 Rl na de polilionele actie verantwoord€liik
loor was. Om de toestand enigszins onder controle te kriisen hecft l-9 Rl de HA-
MOTS op grote schaal ingezer. Her was vermoeiend en gevaarlijk werk. In de eersre
rwee en een halve maand na d€ politionele acrie verloren vijfrig HAMOTS het leven.
De levensstijl van het Djalartaanse bendervezen bood de larl,kdr nooir \,€el uitzicht
op een vreedzame dood, maar aan deze verliezen waren ook zij nicl gewoon. Zelfs
met hlrlp van het D€pot Specialc Tioepen, dar in de maanden augNtus en nov€mber
1947 meerdere malen optrad in het Krawangs€, konden de Nederlandse rroepen de
toestand niet mcester worden. Hall no\ember 1947 moest 3 9 Rl z€lfs he1 sehele.1oordel i jke sedeelre !an TiJn Bebied. een uirCe.r 'ekrc .rrcek ren nooroen !an h;r  i ' , i
galiekanaal Tjikampek-Kosambi, ontruimen'r

ceruchten over een toekomstig ler grrckken van de Nedcrlandse rroeDen. zoals
\a,rselegd in de |  ,npgadjal i  o\ereenkorn.r  blcren Je ronde docn. De NedertrndJe
overwinnina van .juli 1947 nam snel de geur aan van cen nederlaag. De /a.r],&ar die
altijd primair aan hun eig€n roekomst dachren, bekeken dc siruatie alrhans zo en wa-
r€n niet genegen om mer de N€derlandcrs ten ond€r te gaan. Individuele dcserlies
namen to€ er in de nacht van 26 op 27 november verUet een geheei HAM(:II-Detoron
/ i jn pon mer meedeneming \an I 'un se$eren en ecn mo ier.  De \(def land.e

\sB.rnaIndonesio,2lzSar5ust! \ l94Tihrhccmsevr i js j l l igers2elnlBr igGroep,,2runi lg43,en,Ce
\chiedenn HAVOT', 20juni 1943, Oorlossdasboek slai 2c int Brig. Croep. in: c^q archief raf2c tnt.
Bris. Croep, CC 10, map xll, bijlase llr inr CAD Archief naf 2e Inr. B s. Crocp, cc 7; Sraf 2e ht
Bris crocp, ald, Operatian, 'Vooriel ors. Laskar Rajar eenheden., 28 nolenber 1947, inj cAq HKCS
NOl, CG l3 (1947) Tl5SiRapport over het bczock aan her,hervorninesinniruuf vandellnt (. Barinck
le Tjilanpek op 6 en 7 oktobd 19.1r, in: ARA, ArchiefAlscmcne Secrerdie I ll-10 I li ,4 NEL4-,\r?,rr
(,1 aurustus 1948). Inlervie$ net luitcnanl kolonel b.d. K. Bavinck, \ (navenhasE t,1 fcbrnari 1984.
6 Oorloesdagboek I 9 Rl, 15 auguslus 19.11, iD: C D, Archief Sral2e lnl. tsrig. Croep. CG 12. Aelra

/rdor?ria,24 seprember l94?r lntcrliew mer luilenanr-koloncl b.d. K, Bavinck, \-C6enhage, t4februari
1934t lrrtroutr€lijk interviess ner voonnaligo /asllra
rr OorlogsdaCboek I 9 Rl, 15 atrgulus l/m novembu 194?, in: CAD, tuchief Sraf 2e Int, Rrie. (jroe!,
clc 12. RaDporL nr ll (TjileoeDssir and Klapanoenssal), 5-r februari 1943, in: ARA, Archict Michjelr
Arnold Landen, invno. ll0; J.A, .le Moor, 'Het (orps Srcciale Troepen: ru$en Marechausre fornulc
cn Politionele Actie', in: C. Teirler en PNl.H, Croen, ed., D. P.1r,orele a.rtA (Ansledam. 1937) 129 l!:
Hcjiboci Polr/orele d.ti6- 115.116.
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korporaal die het p€lotonscommando voerde, sliep tijdens de desertie door en slond
eenzaam, maar levend en zonder twi.jfel rogal opgelucht, de volgende ochtend op.'3

Het eindc v de HAIIOTS
Het einde voor de HAMOTS kwam me1 de plannen van de Nederlandse legertop om
3-9 RI te verplaalsen. De mililaire auloriieiten wisten weliswaar dar niemand de
plaats van Bavinck zou kunnen innemen, wi€ns charismatische persoonlijkheid en
persoonlijke kwaliteiten van essentieel belang waren voor de bruikbaarheid van d€
HAMoIs, maar een dergelijke erkenning pasle niet in de moderne legervorming. Bo-
vendien zou 3-9 RI te gelegenertijd weer dienst moeten doen in Europa en daarbij
zou ge€n taak ol plaats zijn voor HAMOTS. Van onmiddellijke ontbinding van de
HAMOTS was eind 1947 nog geen sprake, maar hun toekomst werd toen al onzeker-
der. De HAMms zagen het ook als een teken aan de wand dat enkele stdjdmakke$
die op verlof in Djakarta waren alsnog werden gearresteerd vanwese mootd en
diefsiat in 1945. De eerder roegezegde voorlopige wettelijke onschcndbaarheid van
de HAMOTS werd plotseling opgeheven en nog m€er /ds-rtdr deserteerden dientense-
volge mar de Republikeinse 'pockets' in h€t gebergte van West-Java. Door deze ge
beurtenissen verloren de HAMms ook hun eyentuele kansen om te worden opgeno
men in de nieuwe veiligheidsbaialjons van de Negd& Pasoendan. De wervers voor
de veilicheidsbataljons gaven de voorkeur aan individuele w€rving van bekwane
mensen en wezen inlijving van bestaande, maar onbetrouwbare groepen /dstfar. af.
3 9 RI verliet Krawang midden 1948. Hun plaats werd door KNll'eenheden ingeno
men en de resterende HAMms werden naar Semarang overgeplaatst om op kleine
schaal b€wakingstaken en dergeli.jke uit te voeren. Van hun lot lla d€ soevereiniteits-
overdracht is weinig bekend, maar men neemt aan dat zij verstandig genoeg war€n
om in de richting van Krawane te verdwijnen D

De HAMOR hebben een belangrijke rol gespeeld in de pogins var Nederland
om zijn sezag in Indonesie te herstellen. De Ned€rlandse rcsedng sins in juli 1947
en december 1948 over tot de politionelc aclies in de leronderstelling dat rust en orde
gewapenderhand hersteld konden worden. De rol van de HAMOTS bi.j de succesvolle
pacificatie van Klender v66r de eerste Politionele Actie en van het KEwansse daar-
na, droeg er toe bij dat de Nederlands-Indische leger- en rege ngstop geloof had in
d€ goed€ afloop van zi.in militair ingrijpen. Het voorbeeld van Klender was echrer
slechts schijn. weliswaar sebruikten de N€derlandse strijdkrachten andere Indoncsi
schc hulptroeper na de tweede Politionele Aclie, zoals de ondernemingswachten en
de veiligheidsbalaljons, maar zij warcn nict in slaal om zich meester te maken van
het Javaanse platteland,

In een wereld van modern opgeleide legereenheden warcn de HAMOTS een ana-
c]|'ronisme. Men of ioleace die liefst als lrijbuirers oplraden, konden zich met moei-
te aan de moderne militaire organisatie aanpassen €n d€ze op zijn beuri kon hen
slechts met moeitc opnemen. Toch werkten de omstandigheden een samenwerking
in d€ hand. De /dslkdr wilden hun toekomst redden in een onaftankelijft lndonesia,
waarvan zowel de vorn als de inhoud nog onduidelijk was. Het Nederlandse leger
wilde niet alleen een militaire overwinnirg behalen, maar ook bet Indonesisch€ ele-
ment in hun strijdmach! versterken en benadmkken. De onwaarschijnlijke coalitie
is uiteindelijk uiteengevallen, maar niet voordat zij een rol heeft gesp€eld in de moei
lijke terustocht van het Nederlands gezae uit lndonesie.

'r van S"rans, tr,,,ede, c€D?p€,. 122; Daselijks opeatieldppod 2r nov 1947, Oorlossdaaboek 3-9
Rl. lnlcrvicw mcl luitenanr kolonel b.d. K. Balinck, \ Grav.nha8c 14 lcbruad 1984.
r'r lnleriew nel luilenant-kolonel b.d. K. Bavinck, t-GravenhasE 14 februari 198,1.



'De onverbloemde waarheid'.
De interne voorlichting aan mititairen ov€r Indotresid, 1945_1950

\cdef land rdakte na de Iseedc Ueretdoorlog vr i jsel  mercen ber,okken bi i  een!,olgenrje oorloB. nameti j t  J ie rn InJone\ ic.  De uir iocping ,rn a. rcprt t , . i  . t " . ioe rnooncirne natronalt \ ten 5oetarno en Hal.a op l-  auSustL. I r)4s, lsee da-scn na de Japanse cdnirular ie,  uerd door \edertdnd op aairr lonlcn, ni . i  . ,1* ien pedurende r ier jaa'  tel  becrrcJen. , ,^set mer pot irrere at.  mit i raire mi. tde
ren. \ ladrmate Ncderland meef \ersr, : \ r  raatrc in her kolonrdat conf l i ( r .  \oetLle
Lle NederlanJ.e repcr;np.teed, ster ler de behoet le om /o$et dc Xeae. iana,e cnIndonesische bevolking als de uit re zenden militajren en her bujt;ia;;;;;; i;

.  . l i jden. de Iseed€ Wereldoorlop sd, er door sommicer binnen de NeJer_rdn0(e rcgenng en mrtr ldle terdints in bat l ing.chaf '  dl  geda(ht en pc.Droken o\eroe nooJ/?ar na Ue oorlo8 \oor l :c\ l int  o\er Je Nedcf land.e rege; int l ,poht ick re
"eren. /  her mcr refughoudendheid. sanr \oor grorc Jeten;n de be\olkins' ldr l  \ -oo_rlrchtrng ern. proDagandi\ t i .che b: j .maak.,  In rei .c moe\l  \edertand.;
mer re4) uat o\crtrerd{oorlrch ng be et l  \an de gronJ at bcginren, ter$r i t  JeDenoerre aJn Intormatte at:maaf grociJe. LeBcr_ en marine!oo, l icht ins $.a. /1,nogeltx een rog onhekencler jnnrumenr \oor /osel de mi l i rar,c lerdr;c aL dc
-epe' ins..er$i j l  een gocd beteid in de,,c.  se,,ren trer terr  dar tre,_ter lan? nooi icer0er. /on.om\ang'r t te troepenmachl op de been ndd gebrachr ats in de nc_nooe rv4) ie)(r .  JUr. l  een eer\ te !erei , le wa..  Toen in Iq46 hclend {erd daLnaa' l  oor logrui j$r l l igc' \  (O\ \ \  er.r  ook Jiensrpt i jhr isen /ouden $orden ; i r ; ; '/onden. hsam dc tegervoort i .ht ing orgdni.a.or i ,ch en belerd,marig in cen srroo-m_\cr ine| |rng. ue mrtrrarren dre naar Indone. ie . in8en, merl ten dadr echrcr nerniq!tn en hadden Jan ool \eel  kr:r ick op de \ooircn-r ins. of  t ic\er g. ;s;  h; i  gJ;; i
daaraaD.
. In di l  a i le l  $ordr een o!erTichl  BeCe\cn \an $. er op her rebred \anKflr8\machr\ooltrchtrng tol  stand i \  gebracht in de periode t9dJ_lqso. tr  heree-cle gecleel lc romen dc \er5chi l lcnde rnrant ie\  die zich mcr \oort ihr ine binrende krijssmacht bezighieldcn aan de orde Daarna worden de ;;;i,:c.hdr;ffi;-_
delen behanJeld _en ier \otgcnde deet /at  rngran op dc prcbtemen dic G;e;c_
-ng en oe rcBefterdrng hadden mer de beleidsonlqiktet ing op hcr aebied v:ande knt! \maclr l \oor lrcht ing. q15 laalne ondc.deel kornr ko het ei fa ran Je\oof cnr.nB. en ddn met ndmc op het morcel !an de locDen. adn bod.

Dc voorlichtingsorg:rncn

Binnen de Nederland.e kr i iB\mact-r  hietd een aanrat insranric, , , ict-  mer inrcroe\oof lrcnlrnB..  ddl  sr l  /e$en !oor l ichl inB adn mit i tajren. be,/ ig.  tn Den Haas $"-
-cn oal  de Iegenoo i r (h l rng5dicn,r  ( IVD)ende \4af ine cn de tL(hrmachl ioor
rcnxngsdrcn\ l- lva' \o en lu\o).  De Dicns L.ege. Contacren (DtC, $a. qe\e5risd

In L,rararra. \ ret-r f lJg,machrgcbonden organi,ar ic,  /oat\  Je RegcrinC.ioor l ic i
r ing.dien.r  tR\Dr en \er\chi l lende beta;Benorgari ,"r ie\ ,  /oal .  dc Nariondte

\ Ovtheidea.rtuhtins. Rappott der u.tries.anhi,sie owrheidsbetei.t inek. roottj.htins irceeeLl
6 naott 1916 l\ Atur.nhaEe, 1916) 7.
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