ARIE DEKKERLAAN/ARIE DEKKERPROMENADE raadsbesluit, 16 mei 1950
Arie Gerrit Dekker werd geboren op 24 december 1911 te Almkerk.
Hij overleed te Soerabaja op dinsdag 18 maart 1947 en ligt begraven
op de erebegraafplaats Kembang Kuning. Direct na de bevrijding
meldde hij zich aan als vrijwilliger voor de bevrijding van het
toenmalige Nederlands-Indië. Als 18-jarige dienstplichtig militair van
de marine had hij hier een deel van zijn diensttijd doorgebracht.
Vanwege de crisis tekende hij bij voor drie jaar. Toen hij in 1939
trouwde werkte hij bij de Marine in Den Helder. In mei 1940 meldde
hij zich voor de verdediging van de bruggen over de Maas. In 1941
kwam hij in dienst bij de terreinpolitie van Hoogovens-IJmuiden. Hij
werd door de bezetter gedwongen tewerkgesteld in Stuttgart. Direct
na de oorlog meldde hij zich voor een opleiding tot marinier. In Schotland vervolgde hij
zijn militaire opleiding en via Amerika vertrok hij in december 1945 als marinier naar
Nederlands-Indië op het m.s. Bloemfontein. Tijdens een vuurgevecht van zijn eenheid bij
de Mirip sluizen nabij Soerabaja sneuvelde hij. Zijn begrafenis vond plaats op de
erebegraafplaats Kembang Kuning. Hij had de rang van sergeant.
BREMMERSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Anthonie Willem Bremmers werd geboren op 18 januari 1920 te
Schagen. Hij is overleden te Pemalang op zondag 27 februari
1949 en ligt begraven op de begraafplaats Pekalongang op het
ereveld Tjandi. Hij was Sergeant OVW 4-6 RI. Na zijn lagere
schooltijd vertrok hij met zijn familie naar Beverwijk waar zijn
vader zich als notaris vestigde. In 1946 voltooide hij zijn studie
als chemisch laborant. Hij had geen zin om verder te studeren of
een baan te zoeken en dus melde hij zich in 1947 aan als
vrijwilliger voor uitzending naar Nederlands-Indië. Hij had
belangstelling voor het land en hoopte dat hij er na de oorlog
een bestaan kon opbouwen omdat hij in Nederland zijn draai niet kon vinden. Toon was
OVW'er (oorlogsvrijwilliger) bij de Koninklijke Landmacht, ingedeeld als sergeant bij het 4e
bataljon van het 6e Regiment Infanterie "De Bokkenrijders". Hij sneuvelde tijdens een
patrouilletocht, terwijl hij achter het stuur zat, door een vijandige kogel. Zijn begrafenis
vond de volgende dag plaats op het Ereveld Tjandi in Pekalongang. Later is hij herbegraven
op het Nederlands ereveld Candi te Semarang.
HILBERSPLEIN raadsbesluit, 16 mei 1950
Jan Hilbers werd op 1 maart 1925 geboren te Wijk aan Zee en Duin. Hij
overleed op maandag 13 januari 1947 te Buitenzorg, Nederlands-Indië.
Hij ligt begraven op het Jakarta Ereveld Menteng Pulo. Hij was Soldaat
3-R Gr 1 Brig. Na de oorlog werkte Jan bij kruidenier van Son in de
Voorstraat. In mei 1946 werd hij opgeroepen voor militaire dienst en
ingedeeld bij het 3e Regiment Grenadiers. Op het m.s. Oranje vertrok
hij in oktober 1946 naar Indië waar hij op 1 december 1946 aankwam. In
januari 1947 werd hij ziek. Hij overleed op 13 januari in een ziekenhuis
aan typhus. Zijn begrafenis vond plaats op de begraafplaats Kedoeng
Halang te Buitenzorg. Later is hij herbegraven op het Nederlands
ereveld Menteng Poeloe te Djakarta.

NUMANSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Hendrikus Johannes Numan werd geboren op 29 juni 1926 te
Wijk aan Zee en Duin en is overleden op 26 september 1947 te
Brastagi (Nederlands-Indië). Na de lagere school volgde hij
twee jaar de ambachtsschool (LTS) in IJmuiden. Hierna ging
hij werken in het magazijn van de Hoogovens. Tijdens de
bezetting werd hij op last van de bezetters gedwongen te
helpen bij de bouw van de bunkers op het forteiland tussen de
pieren van IJmuiden. Na de oorlog tekende hij als vrijwilliger
voor de militaire dienst en vertrok naar Nederlands-Indië. Als
soldaat eerste klas werd hij ingedeeld bij de 1ste Compagnie
stoottroepen infanterie IV van het K.N.I.L. Tijdens een
patrouille op 26 september 1947 te Brastagi in de sector Medan op Sumatra werd hij
doodgeschoten. Hij ligt begraven op de begraafplaats Leuwigadjah op Sumatra (Indonesië)
VAN DER PALSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Johannes Adrianus van der Pal werd geboren op 15 augustus 1926
te Heiloo en overleed op 5 december 1948 te Krajak. In 1930
kwam hij met zijn ouders in Beverwijk wonen. Na de lagere
school ging hij naar de MULO en na het behalen van zijn diploma
ging hij werken bij het Provincial Waterleidingbedrijf van NoordHolland. In de avonduren studeerde hij boekhouden, In de loop
van 1946 moest hij in Militaire dienst en vertrok zoals zovelen
met de Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië. Hij was
ingedeeld bij 4-4-8 Regiment Infanterie als soldaat 1ste der
infanterie. Na een verblijf in Tandjongpriok, kwam hij
uiteindelijk in Kratjang terecht. Op de vroege ochtend van 5
december 1948 werd zijn drietonner nabij het plaatsje Rantjabadak (Bogor) vanuit een
hinderlaag beschoten waarbij hij sneuvelde. Hij ligt begraven op het ereveld Menteng
Poeloe te Djakarta.
SCHUURMANSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Jan Schuurman werd op 9 januari 1924 te Almelo geboren en is op 18 november 1948 te
Bandoen overleden. Al op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Beverwijk.
Tijdens de oorlogsjaren deed Jan verzetswerk waardoor hij moest onderduiken in
Overijssel. Na de bevrijding in 1945 meldde hij zich als vrijwilliger voor de bevrijding van
Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Via Noordwijkerhout vertrok Jan voor zijn
opleiding naar Engeland. Na zijn opleiding werd hij ingedeeld in het Kennemer Bataljon 2-4
regiment Infanterie. Hij vertrok vervolgens naar Malakka, waar zijn bataljon voor een
aantal weken in Mersing aan de Zuid Chinese zee werd gelegerd, Van hier stuurde Jan in
1947 nog een Kerst- en Nieuwjaarswens naar de Burgemeester en Wethouders van
Beverwijk. In een persoonlijk geschreven brief bedankte Burgemeester Scholtens hem en
meldde dat Beverwijk trots was op zijn vrijwilligers. Van Malakka vertrok Jan naar
Nederlands-Indië, maar al snel ging het met zijn gezondheid bergafwaarts. Uiteindelijk
overleed hij. Hij ligt begraven op het ereveld Leuwigajah te
Bandoeng.
SOETEMANSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Willem Soeteman werd geboren op 25 mei 1926 te Purmerend en
is overleden te Bogor (buitenzorg) op 25 april 1949. Reeds jong
verhuisde hij met zijn ouders naar IJmuiden en later naar
Beverwijk. Na de lagere school ging hij als tuinman werken.
Tijdens de beruchte Razzia van 16 april 1944 werd hij opgepakt.
Na de bevrijding kwam hij weer behouden thuis in Beverwijk en

ging werken bij de Ceta Bever. Net als veel anderen werd hij als dienstplichtige
opgeroepen voor Nederlands-Indië. Hij werd als radiocentralist ingedeeld bij de
Stafcompagnie van het 4e bataljon 8e Regiment Infanterie. Tijdens een missie op 24 april
1949 werd zijn jeep beschoten waarbij hij zwaargewond raakte. De volgende dag is hij in
het hospitaal te Bogor (Buitenzorg) overleden. Hij werd begraven op de begraafplaats van
Bogor. Later werd zijn lichaam overgebracht naar de erebegraafplaats Menteng Poeoe te
Jakarta.
WESTERLAAN raadsbesluit, 16 mei 1950
Josephus Johannes Wester werd geboren op 22 augustus
1925 te Beverwijk en is overleden op 17 maart 1949 bij
Pasirian (Nederlands-Indië). Na de lagere school ging hij
werken in de tuinderij en volgde in zijn vrije tijd een
cursus aan de Tuinbouwavondschool. Tijdens de bezetting
was hij via de Arbeidsdienst tewerkgesteld in Mook. Na de
bevrijding werd hij als dienstplichtige opgeroepen waarna
hij op 26 september 1946 vertrok naar Nederlands- Indië.
De eerste tijd verbleef hij in Soerabaja maar in Januari
1949 vertrok hij met zijn compagnie naar Pasirian aan de
zuidkust. Hij was inmiddels bevorderd tot korporaal.
Tijdens een zesdaagse actie kwam hij door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden om het leven.
Majoor van de Molen werd in zijn buik getroffen. De kogel verliet de majoors lichaam aan
de achterzijde en trof vervolgens Wester, die geknield achter de majoor zat. De kogel
raakte hem boven zijn linkeroor. Kort daarop overleed hij. Hij werd begraven op het
kerkhof te Loemadjang en later herbegraven op het ereveld te soerabaja.
DE WITSTRAAT raadsbesluit, 16 mei 1950
Adrianus Petrus de Wit werd geboren op 13 juli 1926 te Wijk aan Zee
en Duin en is overleden op 13 september 1947 bij Domas
(Nederlands-Indië). Na de lagere school ging hij naar de ULO aan de
Kees Delfsweg. Echter, na 1 jaar ging hij hier vanaf om zijn vader te
helpen in diens melkwinkel. Net als veel ander jongens volgde hij de
avondschool de Hanze in Beverwijk waar hij Engelse lessen volgde.
In 1946 moest hij als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië.
Hij vertrok eind mei als grenadier (Een grenadier was oorspronkelijk
een soldaat die gespecialiseerd was in het werpen van
handgranaten.) met het M.S. Kota Inten. Tijdens zijn eerste actie,
op 13 september 1947, werd hij bij Dumas in zijn hoofd geraakt. Hij
raakte buiten bewustzijn en stierf enige tijd later. Hij werd
begraven op het ereveld Kembang Kuning te Soerabaja. De straat met zijn naam werd pas
in 1962 aangelegd, 12 jaar na het raadsbesluit.
Op Java zijn 22.000 Nederlandse slachtoffers begraven
Ancol bij Tanjung Priok (ruim 2000)
Ereveld Ancol (ook wel Ereveld Antjol genoemd) is een
erebegraafplaats aan de kust bij Jakarta (Tanjung
Priok). Het ereveld werd ingewijd op 14 september
1946. Op het ereveld liggen tegenwoordig meer dan
2.000 mensen begraven. Een groot deel van hen
naamloos in verzamelgraven omdat zij niet konden
worden geïdentificeerd. In latere jaren werden op Ancol
ook elders geëxecuteerden herbegraven. Na de oorlog

waren deze graven verdeeld over een 22-tal begraafplaatsen in geheel Indonesië, welke
tussen 1946 en 1950 waren aangelegd. Op verzoek van de Indonesische regering werden
deze graven in de jaren 60 gecentreerd in Ancol.
Candi in Semarang (ruim 1000)
Ereveld Candi is een erebegraafplaats in de heuvels van
Semarang, Indonesië. Dit ereveld is aangelegd door
Nederlandse militairen van de T-Brigade die op 12
maart 1946 aan land kwam. Op dit ereveld zijn
uitsluitend Nederlandse gesneuvelde militairen
begraven. Oorspronkelijk was de bedoeling van dit
ereveld om er alleen gesneuvelde militairen uit de
oorlog in Midden-Java te begraven. Uiteindelijk zijn er
ook soldaten uit de Tweede Wereldoorlog bij begraven.
Er liggen meer dan 1.000 graven en er worden nog regelmatig soldaten bij begraven zodra
de locatie van hun veldgraf bekend is.
Kembang Kuning in Surabaja (5000)
Ereveld Kembang Kuning is een erebegraafplaats in
Indonesië. Op het ereveld in Soerabaja zijn zowel
burgerslachtoffers als militairen van het voormalige
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en van de
Mariniersbrigade in Nederlands-Indië begraven. Er
liggen op het ereveld meer dan 5000 slachtoffers
begraven. Midden op het ereveld staat het Karel
Doorman-monument. Dit monument herinnert aan de
slag in de Javazee op 27 februari 1942, waarbij 915
marinemannen hun zeemansgraf vonden. Hun namen staan op vijftien bronzen platen op
de achterzijde van het monument.
Leuwigajah in Cimahi (ruim 5000)
Ereveld Leuwigajah is een erebegraafplaats even
buiten de stad Cimahi, in Indonesië. Het ereveld is
geplaatst op een braakliggend terrein achter de
gemeentelijke begraafplaats. Tijdens de
bezettingsjaren werd dit terrein gebruikt door de
Japanse soldaten om de gesneuvelde soldaten en
gevangenen uit de nabijgelegen interneringskampen te
begraven. Pas na de oorlog is er een begraafplaats van
gemaakt, dit heeft vele herbegrafenissen tot gevolg
gehad. Pas op 20 december 1949 heeft de Nederlandse
overheid deze begraafplaats aangemerkt als ereveld. Aan de achterzijde van het ereveld
staat een vlaggenmast in een klein perkje, achter deze mast kan men afdalen naar een
klein hofje waar een gedenksteen is geplaatst ter nagedachtenis van alle slachtoffers die in
de jaren 1942-1945 omkwamen tijdens de zeetransporten in Zuid-Oost-Azië. De
gedenkplaat werd hier op 21 september 1984 geplaatst. Er wordt nog jaarlijks op 18
september herdacht dat het Japanse vrachtschip Yunyo Maru ter hoogte van Benkoelen aan
Sumatra's westkust werd getorpedeerd op 18 september 1944. Er waren 2.300
krijgsgevangenen en 4.200 inheemse dwangarbeiders aan boord en er kwamen ruim 5.600
mensen om. Het ereveld is een van de grootste in Indonesië en het grootste veld in beheer
van de Nederlands Oorlogsgravenstichting. Er liggen ruim 5000 Nederlandse graven. Veel
van de gesneuvelde mensen waren lid van de landmacht. Begin jaren zestig zijn veel
soldaten hier herbegraven omdat er toen tien erevelden zijn opgeheven; ereveld Muntok
(1960),ereveld Padang (1962), ereveld Tarakan (1964),ereveld Medan (1966), ereveld

Palembang (1967) en ereveld Balikpapan (1967). De gesneuvelden die op de vier andere
begraafplaatsen lagen zijn herbegraven op Ereveld Ancol. Na alle herbegravingen telt deze
begraafplaats nu 5.200 graven.
Menteng Pulo (5000)
Ereveld Menteng Pulo is een erebegraafplaats in
Jakarta op het Indonesische eiland Java.
Dit ereveld is uitsluitend voor Nederlandse
oorlogsslachtoffers en militairen. Bij het ereveld staat
een kerk, een zogenaamde simultaankerk. Deze bevat
700 urnen van Nederlandse krijgsgevangenen. Op het
ereveld zelf bevinden zich ook nog 4.300 graven van
Nederlandse burgers die omkwamen tijdens politieke
acties.
Pandu (4000)
Ereveld Pandu is een erebegraafplaats in Bandung,
Indonesië.
Het ereveld telt 4000 graven. De meeste graven zijn
van Nederlandse oorlogsslachtoffers en militairen uit
Japanse concentratiekampen die bij de val van Japan
in 1945 nog snel werden omgebracht. Op het hoogste
punt van het ereveld staat een vlag met aan de voet
van de vlag de namen waar de meeste mensen zijn
omgebracht. Ook generaal Berenschot ligt hier
begraven. Er staan ook twee monumenten, een voor
alle burgers die er begraven zijn zonder dat hun naam bekend is, en een voor alle soldaten
die er begraven zijn zonder dat hun naam bekend is.

