
De roodgekleurde tekst zijn mijn eigen aantekeningen. De rest van de 
informatie heb ik uit de genoemde archiefstukken overgenomen. Deze 
stukken bevinden zich allemaal in de Archieven Strijdkrachten in 
Nederlands-Indië, (1938 - 1939) 1941 – 1957.  Nummer archiefinventaris: 
2.13.132.  

 

Uittreksels vonnissen Krijgsraad te velde voor de KL. 1947 – 1950: 

Archiefstuk nr. 4643: 

Gerardus Jacobus Gerritsen. Datum arrestatie 23-05-1949. Veroordeeld voor 
desertie in oorlogstijd op 12 oktober 1949. Straf: 5 maanden cel met aftrek 
voorarrest. (Dit document biedt eigenlijk weinig meer informatie dan dit, omdat 
het slechts een uittreksel van het vonnis betreft. Wel staat er bijvoorbeeld in bij 
door welke rechtbank hij is veroordeeld, en met die informatie zou u het 
procesdossier kunnen vinden in het archief van de krijgsraden in Indonesië. Ik heb 
alle uittreksels van vonnissen bekeken. Deze lopen tot januari 1951. Gerritsen komt 
alleen in bovengenoemde deel voor. Hij is na zijn twee desertie dus 
hoogstwaarschijnlijk niet meer gearresteerd door Nederland.) 

Persoonsdossiers van vermiste en/of gedeserteerde, dan wel militairen 
overleden in actie of door een ongeluk.  

Archiefstuk nr. 4227: 

G.J. Gerritsen Mocht niet trouwen met de Javaanse vrouw bij wie hij een kind had 
verwerkt. Zijn commandant (territoriaal en troepencommandant J.C.C. van Erp) 
verbood dit. Gerritsen legde het verzoek om te trouwen ook neer bij de kapitein 
van de sociale dienst. Deze kapitein schrijft over de ‘huwelijksmoeilijken’ van 
Gerritsen op 17 november: “soldt. Gerritsen deelde mij bij een mondeling 
onderhoud mede, dat hij bij zijn voornemen blijft de Javaanse vrouw te huwen. 
Hierbij heeft hij een kind. Juist ten opzichte van dit kind voelt hij zekere morele 
verplichting. Mijn advies, deze verplichtingen financieel vanuit Nederland na te 
komen, kon hij niet accepteren“. De kapitein wijst erop dat vanwege zijn jonge 
leeftijd (21 jaar) de toekomst hem nog zoveel mogelijkheden zal bieden, indien 
hij van zijn plan afstapt. Eventuele consequenties van een huwelijk kon of wilde 
Gerritsen niet inzien. Gerritsen wilde bijtekenen bij het KNIL om zo in Indonesië 
te kunnen blijven. Volgende zijn commandant en de kapitein van de sociale 
dienst moest Gerritsen worden teruggezonden naar Nederland en vanuit daar 
het kind financieel onderhouden. Toestemming om te trouwen moest zeker niet 
gegeven worden. (Het jaar erop deserteerde Gerritsen, waarschijnlijk om bij deze 
vrouw te zijn. Het was ongeschreven beleid van het leger om jongens die een kind 
verwekte bij een inheemse, niet te laten trouwen en juist te scheiden van deze 
vrouwen. Zie ook: Wietsma en Scagliola – liefde in tijden van oorlog, ). 

Gerritsen was op 9 mei 1949  gedeserteerd en werd op 23 mei 1949 weer 
gearresteerd. De krijgsraad had hem hiervoor veroordeeld tot 5 maanden 
onvoorwaardelijk. Op 20 oktober 1949 kwam hij vrij uit het provoosthuis.  



Op 16 november 1949 doet Gerritsen wederom een poging om een huwelijk te 
kunnen laten doorgaan. Hij roept hierbij de hulp in van het Rode Kruis, dat een 
brief stuurt aan de sociale dienst van het leger. Volgens Gerritsen heeft hij bij de 
burgerlijke stand te Padang het kind onder zijn naam laten inschrijven. Op 22 
december 1949, (ik vermoed vanwege een zoveelste afwijzing op dit verzoek), 
deserteert Gerritsen en komt er even later een melding dat hij zich waarschijnlijk 
bij de Republiek heeft aangesloten. Hij had zijn medemilitairen papieren getoond 
waarmee hij kon overlopen. Hij zou als sergeant in dienst van de TNI zijn 
getreden nog diezelfde maand.  (Ik weet niet precies hoe dik dit specifieke dossier 
was, maar ze bevatten meestal correspondentie/rapporten van commandanten en 
de militaire politie. Dat hij bij het Indonesische leger (TNI) heeft gediend werd wel 
genoemd, maar ik geloof dat daar geen zekerheid over was. Vanaf de 
soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 werd er eigenlijk nog maar weinig 
naar deserteurs gezocht. De Nederlanders hadden toen feitelijk geen bevoegdheden 
meer en Indonesië leverde niet zomaar een Nederlandse deserteur uit. Het bericht 
dat hij bij de TNI in dienst is getreden was geloof ik de laatste toevoeging aan dit 
dossier. Er staat niet in dat hij erna nog een keer gedeserteerd is). 

Processen-verbaal van gedeserteerde Nederlandse militairen. 1948-1951. 

Archiefstuk nr. 3938: 

Proces-verbaal van het verhoor van Gerritsen.  Hij wilde trouwen met een 
Javaanse bij wie hij een kind had.  (Ik heb hier helaas geen verdere informatie bij 
gezet. Ik kan me ook zo niet herinneren hoe uitgebreid het verhoor door de 
Militaire Politie was. Maar dit is denk ik een mooi document voor u omdat 
Gerritsen hier zelf aan het woord komt en zijn desertie toelicht. Het zal een 
verhoor na zijn eerste poging zijn geweest).  

 


