
 

Verklaring afgelegd door de 1e luitenant der Infanterie K.N.I.L. J.M. GERVERDINCK, thans 

ingedeeld bij het regiment Speciale Troepen Kamp Princenbosch te Gilze, wonende Kamp 

Princenbosch huis No. 30, te Gilze, in de 382e Vergadering der Commissie Militaire 

Onderscheidingen d.d. 12 juni 1950 1. (bron: NIOD, Indische Collectie toegangsnr. 400) 

 

 In October 1940 volgde ik mijn officiersopleiding aan de K.M.A. te Bandoeng en werd als 

Cadet-Vaandrig achtereen-volgens ingedeeld bij het 10e Bataljon, 2e Bataljon te Magelang, 

daarna weer aan K.M.A. te Garoet en tenslotte te Djokja Infanterie XXI R.H. Tenslotte werd ik 

ingedeeld bij een nieuw opgericht detachement te Tjilatjap omstreeks 24 januari 1942, onder 

commando van de Reserve-Kapitein Mr. DE GROOT en werd als sectiecommandant belast met 

een deel van de havenverdediging aldaar. Tijdens de inval der Jappanners op 4 en 5 Maart vond 

een hevig bombardement plaats op Tjilatjap, waarbij de leiding aldaar besloot Tjilatjap te 

ontruimen. Als gevolg van dit bombardement ontstond er een zekere paniek onder het personeel. 

Ik hoorde vlak bij mij een geschreeuw en zag dat een Javaans militair aan de hals getroffen was. 

De Kapitein de GROOT en ik hebben deze man opgehaald en afgevoerd naar de cp., welke zich 

bevond vlakbij de cp. van de Marinehavencommandant. Tien à twaalf man, welke zonder dekking 

waren en zeer overstuur, deed ik in een schuilloopgraaf plaatsnemen. Hierbij werd weer één van 

hen, een Javaans militair, aan een been gewond. Dit was in de nabijheid van een olie-

opslagplaats, welke in brand stond. Hoewel de man om hulp schreeuwde, bood niemand hulp, 

ook niet de ziekendrager, hoewel zulks hem gelast was, uit angst voor het bombardement. 

Wederom waren de Kapitein DE GROOT en ik aangewezen ook deze man op dezelfde wijze op 

te halen en af te voeren. Het bombardement duurde ongeveer 2½ uur en toen de mensen in de 

schuilloopgraaf zaten, volgde nog een mitrailleurbeschieting door Navy-O-jagers 2 der Japanners. 

De eerste dag vond een aanval plaats met ongeveer 75 vijandelijke toestellen, waarbij geen 

gewonden onzerzijds vielen, de tweede dag vielen ongeveer 200 toestellen onze opstellingen aan. 

 Onze troepen trokken derhalve zeer gedemoraliseerd door het bombardement, tevens door 

gebrek aan voedsel en water terug op Wangoen 3, West van Djokja, terug. Van de compagnie, 

oorspronkelijk 152 man, was nog slechts 16 man over. Een nevencompagnie van het bataljon 

onder commando van de Kapitein SCHRATERS was de tweede dag reeds slaags geraakt met de 

vijand bij Wangoen. Wij moesten dus door naar Djati-Lawang 4 om daar onze stellingen te 

betrekken. Wij beschikten nog slechts over de mitrailleursectie met twee stukken, het genoemde 

personeel echter geheel uit haar verband geslagen, terwijl ik nog mijn Blitz-buggy 5 (jeep) bezat. 

Wij waren ook slaags geweest met de Jappen, die van Djokja uit naar het Westen oprukten en 

ondertussen genaderd waren tot ongeveer 20 km West van Tjilatjap. Nadat wij onze stellingen 

(nieuwe) betrokken hadden, wilde de Kapitein DE GROOT  de volgende dag inlichtingen over 

sterkte en plaats van de vijand hebben, Daar niemand hiertoe bereid was, heb ik mij aangeboden 

voor deze dienst. Op 8 Maart ongeveer 7 uur ’s morgens vertrok ik met mijn karabijn en 15 

patronen en ging het voorterrein in. Toen ik een sawah wilde oversteken, ontwaarde ik twee 

personen, die zich op verdachte wijze door het terrein bewogen en waarvan ik niet kon 

onderscheiden of het Japanners of Javanen waren. De afstand was ongeveer 150 – 175 meter.  

Ik kwam later bij de sawah aan dan zij en na enige overwegingen heb ik hen uit de weg geruimd. 

Ik ben daarna om getrokken geheel uit de richting om mij te onttrekken aan de eventuele vijand, 

die door mijn schieten gealarmeerd zou zijn geworden. Ik heb toen post gevat op een heuvel en 

daar de gehele dag tot de schemering de omgeving geobserveerd. Te ongeveer 19.00 ben ik 

teruggekeerd. 

 Toen ik mij terugmelde, kon ik mijn C.C. rapporteren, dat ik behoudens enige verdachte 

bewegingen in het terrein als hierboven omschreven geen Japanners geconstateerd had. Ik heb bij 
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deze verkenning nog een ongeveer 125 – 150 meter brede kali gekleed en met mijn karabijn 

moeten overzwemmen. 

 In de loop van de avond ontvingen wij blijkbaar uit Wangoen berichten, dat men in Bandoeng 

gecapituleerd had. Na verificatie van dit bericht door de Kapitein DE GROOT bleek dit juist, 

zodat de C.C. bevel gaf om met de compagnie terug te trekken. Bij deze terugtocht, die ’s nachts 

plaats vond, zijn wij nog onder vijandelijk vuur geweest. In de loop van de dag drongen 

geruchten tot ons door, dat in garoet nog door Nederlandse troepen tegenstand geboden werd en 

de Kapitein DE GROOT en ik wilden ons daarom bij deze troepen aansluiten, In Garoet 

aangekomen bleek dit gerucht een canard te zijn, want er waren geen Nederlandse troepen meer 

ter plaatse. Twee dagen later arriveerden de Japanners en de Kapitein DE GROOT en ik werden 

krijgsgevangen gemaakt. 

 Ik ben krijgsgevangen geweest van 10 maart 1942 – 17/18 Augustus 1945 en heb 

achtereenvolgens gevangen gezeten te Bandoeng, Soerabaja, en weer terug in Bandoeng, Batavia, 

Singapore en tenslotte in Japan te Ashiwo en Motoyama. In Ashiwo werden de krijgsgevangenen 

gesplitst en kwam ik tezamen met Nederlanders, Amerikanen en Engelsen in een kamp terecht 

van totaal ongeveer 350 man. In dat kamp waren 159 Nederlanders. Behoudens de Japanse 

supervisie stond het kamp onder Amerikaanse kampleiding. Wij moesten daar zeer zware 

dwangarbeid verrichten welke door de Nederlanders nauwelijks gepresteerd kon worden, mede 

door hun slechte physieke toestand waarmede zij in dat laatste kamp arriveerden; ook de 

verhouding met de Amerikanen werd er hierdoor niet beter op. Verscheidene der Nederlanders 

stierven dan ook tengevolge van de geleden ontberingen. Toen men voelde, dat met de 

Nederlandse belangen geheel geen rekening meer werd gehouden, ging het helemaal mis. De 

oplossing werd toen gevonden door aan het hoofd van de Nederlandse groep eveneens een 

persoon te plaatsen, die naast de Amerikaanse kampleiding en in overleg met deze de 

Nederlandse belangen zou behartigen tegenover de Japanners. Voor deze functie werden 

aangewezen drie vaandrigs, waarvan ik, omdat ik de oudste was, de eerste beurt kreeg. Ik ben 

echter, toen ik het eenmaal was, niet meer vervangen. Met de Amerikaanse kampcommandant 

ben ik naar de Japanse commandant gegaan en heb geprotesteerd tegen de zeer slechte 

behandeling en tevens gevraagd, tenzij hij ons inderdaad allen dood wilde hebben, om 

verbetering. Het is nadien inderdaad enigszins verbeterd, Na de Japanse capitulatie zijn wij 

tenslotte in Japan vrijgelaten. 

 Ik heb mij daarna gemeld op Manilla om deel te nemen aan de actie op Java. Daar was een 

groep van twee bataljons gevormd onder commandant van de Overste DROST, bestemd voor 

Java. Het ging echter niet door wegens gebrek aan wapens. Later toen er wapens kwamen, 

werden [in kantlijn toegevoegd: gevormde onderdelen] bestemd voor Oost-Indonesië en 

gedeeltelijk naar Ambon en Ceram, gedeeltelijk naar Makassar gedirigeerd. Ik kwam eerst in 

Ambon en Ceram terecht, later toch ook op Makassar. Daarna werd ik ingedeeld bij het Bataljon 

Gadja-Merah als C.C. op Bali, en tenslotte werd ik naar Palembang gezonden. Hierna kreeg ik 

één jaar ziekenverlof naar Holland, doch heb slechts vier maanden daarvan opgenomen; eind Juli 

1947 vertrok ik uit Indië en eind December was ik weer terug. Ik werd herkeurd en weer goed 

bevonden voor militaire dienst. Ik werd ingedeeld bij Infanterie VIII, hetwelk opereerde op de 

Riouw Archipel. 

 De meeste acties op de Riouw Archipel zijn gevoerd onder mijn commando. Bij de 

voornaamste dezer acties werden de mij ter beschikking staande troepen vervoerd door H.M.   

Batjan onder commandant van de Ltz. I R. ELBERS. Ik ging hiervoor alleen naar Tandjong-

Batoe en ontmoette daar de Batjan met één peloton aan boord, het andere moest ik nog aan boord 

laten komen uit Billiton. Het eerste peloton was afkomstig van 4 Inf VII. De troepen van beide 

pelotons waren vreemd voor mij en beide pelotons heb ik aan boord samengesmolten. Door 

inlichtingen die ik van een Chinees had, was het mogelijk om zover landinwaarts te varen, dat ik 

na debarkatie van mijn troepen de vijand zeer snel in de rug kon komen. Door de deskundigheid 

van de Ltz.I ELBERS is dit ook geschied. De debarkatie verliep snel en de verrassing was 

volkomen. Ik had van tevoren afgesproken op welk moment de Batjan vuur zou uitbrengen op de 

stad Selapandjang op Tebing Tinggi. Wij waren echter al in het stadje toen het vuur begon. Wij 

rukten flankerend op de kogelbaan op en toen wij aanvielen, bevonden de tegenstanders zich dus 

tussen het schip aan de wal en mijn eigen troepen. Bij deze actie heeft zich onderscheiden de 



 

korporaal J. VAN HARLINGEN, die gediend had bij de guerilla-troepen der Brits-Indiërs. Naar 

ik meen vertoeft hij thans nog op Riouw. Het was mijn oorspronkelijke bedoeling met hem eerst 

de wachtpost te overvallen, doch heb dit niet gedaan omdat het tijdstip van binnenlopen in de 

kreek met de Batjan later viel dan door mij berekend was. Nadat één peloton – één groep geland 

was, heb ik daarmede de actie ingezet. De volgende dag heb ik één peloton achtergelaten te 

Selapandjang en heb met het andere peloton de actie voortgezet onder mijn leiding Noord van 

Rangsang. Ik ben daarna weer teruggegaan naar Selapandjang en met de Batjan teruggevaren 

voor actie op Mendol (?) met R.P.-boot. Ik heb achtereenvolgens raids uitgevoerd op de eilanden 

Noord van Tebing Tinggi; toen haalde de overste SJOUKE één van mijn pelotons terug in 

verband met actie elders en dus moest ik met slechts één peloton opereren. De derde dag vond 

een grote aanval plaats tegen ons plaats van ongeveer 350 man. Deze aanval werd echter 

opgevangen en bedwongen, waarna ik weer enige raids heb uitgevoerd. 

 Deze belangrijke actie leidde tenslotte tot de algehele overgave van de T.N.I.-troepen aldaar, 

uitgezonderd op Benkalis, waar de Luitenant VAN GALEN opereerde. De commandant van de 

tegenstander, een gewezen Ambonees sergeant en al het kader gaf zich over met inlevering van 

alle wapens; kisten handgranaten, kisten munitie, één zware mitrailleur, één Japanse mitrailleur, 

twee brens en een aantal Russische geweren met een aantal voorladers tot een bedrag van 4 à 500. 

 Na deze actie kreeg ik opdracht te gaan naar Pakan Baroe, alwaar de Kapitein C. 

WESTLAND teruggeslagen was vanuit Bankinan (Sumatra). 

 De gebeurtenissen hierna zal ik nauwkeurig met vermelding van data en plaatsaanduiding in 

een schriftelijk verslag alsnog vermelden. 

 De korporaal VAN HARLINGEN is voor zijn moedig en lofwaardig optreden tweemaal door 

mij voorgedragen voor een onderscheiding; eenmaal zijn de papieren zoekgeraakt op het bureau 

van de overste SJOUKE, de tweede maal door mij ingediende bescheiden zullen voor zover mij 

bekend liggen bij het Bureau Militaire Onderscheidingen in Indonesië, zulks is mij althans vaag 

medegedeeld. 

 In een archief van Inf. VII moeten zich mijn gevechtsverslagen en berichten van Pakan Baroe 

bevinden. 

 Afschrift van mijn beoordeling voor de actie Riouw ingediend bij de K.L.-commandant 

bevinden zich bij de Commissie voor overgang van K.N.I.L.-officieren naar K.L. te Nijmegen, 

ingediend 30 Mei j.l. 

’s-Gravenhage, 12 Mei 1950. 

 

w.g.  J.M. Gerverdinck 

 

Opgenomen: vD. 

 

Voor eensluidend  

afschrift, 

 

De Kapitein 

 

L.v.Dort 

1/7.50 
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Afkortingen 

C.C.  

c.p.  

Inf. Infanterie 

K.L. Koninklijke Landmacht 

K.M.A. Koninklijke Militaire Academie 

K.N.I.L. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 

Ltz.  

R.H.  

T.N.I. Tentara Nasional Indonesia - Indonesische Nationale Leger 

Plaatsen genoemd in dit document: zie Google maps – POW camps 

Plaats (BI) 
Google maps 

Plaats (NL) 
 (Wikipedia) 

District - 
kabupaten 

Province Country N/S East 

Ambon Ambon Maluku Nussa Tengara Indonesia   

Ashiwo 2 Ashio  足尾町 Kamitsuga 

上都賀郡 
Tochigi-ken  栃木県 

(prefecture) 

Japan   

Bali Bali   Indonesia   

Bandung Bandoeng  Jawa Barat – W. Java Indonesia   

Bangkinang Bankinan Kampar Sumatera - Sumatra Indonesia 0°20'03"
N 

101°05'37
" 

Ceram Ceram Molukken - 
Maluku 

 Indonesia   

Cilacap Tjilatjap Cilacap Jawa Tengah - C. Java Indonesia   

Garut Garoet Garut Jawa Barat – W. Java Indonesia   

Jakarta Batavia DKI Jakarta Jawa Barat – W. Java Indonesia   

Jatilawang Djati-Lawang Banjoemas - 
Banyumas 

Jawa Tengah - C. Java Indonesia 7°32'0" 109°6'0” 

Magelang Magelang Magelang Jawa Tengah - C. Java Indonesia 7°28′0″ 110°13′0″ 

Makassar Makassar  South Sulawesi - Celebes Indonesia   

Manilla Manilla   Philipijnen   

Motoyama Motoyama Miyata-cho, 
Ibaraki-ken 

HITACHI-shi Japan   

Palembang Palembang  South Sumatra Indonesia 2°59′27.
99″S 

104°45′24
.24″ 

Pekanbaru Pakan Baroe Riau Sumatra (mainland) Indonesia 0°32′0″N 101°27′0″ 

Singapore Singapore   Singapore   

Surabaya Soerabaja  East Java Indonesia   

Wangon Wangoen Banyumas Jawa Tengah - C. Java Indonesia 7°31'0" 109°3'0" 

Yokyagarta Djokja(karta)  Jawa Tengah - C. Java Indonesia   

 
Plaats: 

 
Eiland / Pulau: 

     

Belitung Billiton Belitung Sumatera Indonesia   

Mendol Mendol Bengkalis Kepulauan Riau – Riouw 
archipel (Sumatra prov.) 

Indonesia   

Rangsang Rangsang Bengkalis Kepulauan Riau – Riouw 
archipel (Sumatra prov.) 

Indonesia   

Selat Panjang 
Selapandjang 

Tebing Tinggi 1 Bengkalis Sumatera - Sumatra Indonesia   

Tanjungbatu 
 

Tandjong-Batoe 
Kundur island 

Bengkalis Kepulauan Riau – Riouw 
archipel (Sumatra prov.) 

Indonesia 0°41'59"
N 

103°24'46
" 

 
1 directly west of Padang Island and directly south of Rangsang Island 
2 March 20, 2006, Ashio merged into the city of Nikkō. 
See POW-Ashio.doc 
See POW-Motoyama.doc 

Personen genoemd in dit document: 

DROST Overste 

ELBERS R. Ltz. I 

GALEN VAN Luitenant 

GERVERDINCK, J.M. 1e luitenant der Infanterie K.N.I.L. 

GROOT DE Reserve-Kapitein 

HARLINGEN, J. VAN korporaal 

SCHRATERS Kapitein 

SJOUKE overste 

WESTLAND, C. Kapitein 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cilacap_Regency
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ll=-7.313433,107.841797&spn=1.370264,2.463684&z=9
http://en.wikipedia.org/wiki/Garut
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ll=-6.110515,106.721191&spn=1.373652,2.463684&z=9&iwloc=000476bd7023cfa2c3221
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ll=-7.434645,109.0448&spn=0.342479,0.615921&z=11
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ll=-6.898479,107.633057&spn=0.342882,0.615921&z=11
http://en.wikipedia.org/wiki/Magelang
http://en.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://www.google.nl/maps/@36.615997,140.6328538,13z?hl=nl
http://www.mansell.com/pow_resources/camplists/tokyo/tok-08b-motoyama/tok_08b_main.htm
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http://en.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ie=UTF8&ll=0.532829,101.418915&spn=0.690731,1.231842&t=h&z=10
http://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
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http://en.wikipedia.org/wiki/Surabaya
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http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ll=-7.806922,110.365906&spn=0.342181,0.615921&z=11
http://en.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ie=UTF8&ll=-2.355903,106.77063&spn=2.760465,4.927368&z=8
http://en.wikipedia.org/wiki/Belitung
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ie=UTF8&ll=0.727825,103.231659&spn=0.690705,1.231842&t=p&z=10&iwloc=000476bdb46b1a9dd0fb9
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ie=UTF8&ll=1.126026,103.936157&spn=2.762258,4.927368&z=8
http://en.wikipedia.org/wiki/Rangsang
http://en.wikipedia.org/wiki/Selat_Panjang
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=107803953066308182765.0004751b38addb8fdc7c0&ie=UTF8&ll=1.007257,102.698822&spn=0.345329,0.615921&z=11
http://en.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi_Island
http://www.collinsmaps.com/maps/Indonesia/Kepulauan-Riau/Tanjungbatu/P764844.00.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Padang_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Rangsang
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikk%C5%8D,_Tochigi
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file:///C:/Users/GP726QF-823NL/Documents/www/DAKTARI/POW-Motoyama.doc


 

 
Japanse ID kaart van J.M. Gerverdinck: 
 

Camp 17 – 6  - 21    17 – 8 - 15 No.  

Name  Date of 
Birth 

1919-10-30 

Nationality A. VDG. Unit R.H. XXI Bat. Inf. Djocja 

Rank Cadet-vaandrig Inf. 

Place of 
Capture 

Wangon Date of 
Capture 

8 - 3 – 42   1942 - 3 – 8 
17  3  8 

Father’s 
Name 

Gerverdinck D.W.B. Mother’s 
Name 

Barentz H. 

Place of 
Origin 

Buitenzorg Occupation - 

Destination 
of 

Report 

Naaste fam.lid: Praalder L. Ch. 
Burgermeester Kührweg 10 
Bandoeng 6 

Remark P13716 

 
 

                                                           
6 Burgemeester Kührweg = Jalan Purnawarman, Bandung; zie Google Maps. 

http://maps.google.nl/maps?q=-6.905573,107.609389&num=1&t=h&sll=-6.907277,107.609432&sspn=0.010715,0.019248&hl=nl&ie=UTF8&hq=&hnear=Jalan+Purnawarman,+Bandung,+Indonesi%C3%AB&ll=-6.906276,107.609367&spn=0.010715,0.019248&z=16

