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EEN BRUINE BEER 
 
Het was in 1943, dat de jongens van jaargang 1925 door de bezetter aangewezen werden om zich te 
melden voor de Arbeidsdienst. Voor deze verplichte opkomst werd reclame gemaakt met aanplak-
biljetten en advertenties, die een stoere, Germaans uitziende bodybuilder toonden. Koenraad, zo 
heette hij, toonde vol trots een buitenmodel spade en straalde van werklust. Het zou dan ook 
onaardig zijn van de bezetter, hem niet in de gelegenheid te stellen zijn noestheid in te zetten voor 
het welzijn van het Volk en het Vaderland. 
Het was voor iedereen wel duidelijk, dat hier toekomstige soldaten voor de Duitse Wehrmacht 
werden gekweekt. In de weken hierna hielden Kees' ouders dan ook geheimzinnige gesprekken met 
ietwat onduidelijke relaties, met als resultaat dat hij geplaatst werd bij communisten in Amsterdam-
Noord. Want onverzettelijk, dát waren Stalin's discipelen wel. Tevens werd er zwart werk voor hem 
geregeld in een magazijn. En zijn bonkaarten voor voedsel werden gewoon uitgereikt, want het 
gemeentehuis wist officieel van niets. 
 
Behalve dat Kees snel onder de vlooien zat, want schoon was het daar nou niet, gierde hij van de 
honger. Op de bonnetjes kreeg je niet veel en extra's waren er in de grote stad niet bij. Wat iets hielp 
was dat de baas van het magazijn hem elke dag een zwart gekocht A-bonnetje gaf om voor hem drie 
kadetjes te halen. Snel was er een bakker gevonden, die op zo'n bon vier kleinere broodjes gaf, 
waarvan Kees er een zelf opat. De baas klaagde wel over die bakker maar ja, het was oorlog. 
 
Later, in 1944, had het nog weinig zin om onder te duiken, omdat de Duitsers overal willekeurig 
razzia’s hielden voor slavenarbeid in Duitsland. Dus keerde Kees terug naar zijn dorp, waar het echter 
ook geen vetpot meer was. Vlees, boter en olie waren praktisch onbestaand geworden, brood was 
schaars, aardappelen en groenten vormden het voornaamste deel van het menu. Maar Kees vond 
een prima betrekking: opschepper in de gaarkeuken. Hier kreeg men voor een bonnetje een kwak 
warme stamppot, want ook gas en elektriciteit waren er niet meer. Als personeel kon je makkelijk 
een extra grote portie versieren en dat vulde weer. 
 
Begin 1945, in de hongerwinter voor de bevrijding in Mei, werd de toestand echt nijpend, ook in de 
dorpen. In de steden stierven veel kinderen en bejaarden; de volwassenen trokken op hongertochten 
te voet of met fietsen zonder banden door de provincie. Ze belden huis aan huis aan en vroegen een 
aardappel; een klein zakje stond daarvoor bij Kees' ouders gereed in de gang. En terug onderweg 
werd hun schamele oogst vaak nog door de contr6ledienst afgepakt, want het was verboden 
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Kees deed inmiddels werk voor de Binnenlandse Strijdkrachten. Thuis, als voedsel, waren er bijna 
alleen nog aardappelen, gedroogde harde tuinbonen en onbeperkt groente. 
Die tuinbonen zijn een verhaal apart. De werkgever van Kees' vader mestte clandestien een varken 
vet en was hiervoor aan een partij tuinbonen geraakt.  
Toen vader vroeg, of hij een zakje kon meenemen, mocht dat niet omdat er anders mogelijk niet 
genoeg voor de big overbleef. Toen heeft de eerlijkste, betrouwbaarste werknemer van de wereld 
voor de enige keer in zijn leven gestolen, zijn kinderen waren gewichtiger dan het varken van zijn 
baas. Hij had het er wel moeilijk mee. 
 
De waterige stamppot zonder een spoor van vet begon Kees' hongerige lichaam, dat nog in een late 
groei was, op te breken. Hij had nu al maanden voortdurend diarree. 
Tot hij op drie weken voor de bevrijding door de BS overgeplaatst werd naar de polder.  
Hier woonden kennissen van zijn ouders, die van bevriende boeren graan kregen. Want de man was 
Ontvanger van de Belastingen en daar blijft men gaarne goede vrienden mee. Bij hen mocht hij eten, 
eigengebakken brood van volle tarwe, met een beetje zelfgemaakte bietsuiker erop. Nooit heeft er in 
de wereld iets lekkerder gesmaakt. Zijn zere buik hield ineens op met knorren. En de volgende dag, 
toen hij aan een natuurlijke drang gevolg gaf: ...,...... mirakel! Nooit in zijn leven zou hij vergeten, met 
hoeveel bewondering en genoegen hij een ouderwets gedraaide, stevige en prachtig bruine beer 
ontwaarde. 
 
Nog altijd, bij vers geurend en knappend tarwebrood van de warme bakker, gedenkt Kees de 
terugkeer van het heilige dagelijkse brood en neemt een extra sneetje met alleen een beetje suiker. 
22-L2-2005 
 

Constant Woerlee, Brussel  (Kees, als onderduiker).  Chauffeur Comp-Staf-1e cie. 2-4 RI 
 
 
 

 

 



3 
 

DE HANDGRANAAT 

Dit had een serieuze aangelegenheid kunnen zijn! 
We waren voor een tijdje gestationeerd in Tjikalong Koelong, een kampong in het midden van Java. 
‘We’, waren het 1e peleton van de 3e cie met ongeveer 40 man, allen OVW-ers, in de leeftijd van van 
17 tot 34 jaar. We hielden het midden van de kampong bezet.  In het midden van de kampong was in 
een cirkel van 100m. alles platgebrand, dat was het werk van de Jappen geweest.   
 
Het was even iets over middernacht en 2 man van ons hadden de midden-wacht, dat is van 24.00 tot 

02.00u. Ze zaten achter zandzakken onder een dak gemaakt van bananenbladeren.                                                                 

Er werd nauwelijks gesproken en het was buiten het gezoem van insecten, muisstil . De “Bren” stond 

schietklaar in geval er een aanval zou plaats vinden, hetgeen steeds mogelijk was.  We schoten niet 

zo snel, want dan zouden we alleen maar de slapende jongens wakker maken.                                                 

We hadden die rust hard nodig, want het was al dagenlang patrouille lopen over slecht begaanbare 

wegen en paden. Dan moesten ook de wapens en munitie mee.  Dikwijls ging het midden door de 

Sawah’s, en vaak over ruig terrein, daarbij steeds de kans beschoten te worden.                                                                                                                                                   

Enfin, we zaten daar en plotseling hoorden we een vreemd geluid………  Direct de vinger aan de Bren, 

klaar om te schieten!, …….. maar we zagen niets in het donker.                                                                               

Opeens, een flinke PLOF,……. direct voor de zandzakken.   PAS OP, EEN HANGRANAAT!                                                   

We doken weg en wachten op de explosie,……. maar er gebeurde …… niets.  Mogelijk was het weer 

zo’n inlandse handgranaat, gemaakt van Bamboe.  Die waren niet zo gevaarlijk, maar tóch was een 

van onze jongens (Piet Trompetter) door zo’n ding omgekomen.                                                                                                                                                             

Daarna bleef alles stil, maar we bleven voor de rest van de wacht waakzaam.  Ook de daarop volgen-

de wachten bleven de gehele nacht alert.                                                                                   .                                                                     

Het was weer zo’n nacht vol spanning, want het was immers niet de eerste keer dat we midden in de 

nacht beschoten werden. En geloof me, het is niet leuk om schoten te horen die op jou gericht zijn. 

Okay, onze wacht was voorbij en we lagen zo’n beetje te slapen.  Gedurende die tijd vond men uit 

wat er zich die nacht had voorgedaan.                                                                                 .                                                                  

Weet je wat ze voor de zandzakken vonden? Een halfrijpe Kokosnoot!                                                                                        

Die was gelijk met dat vreemde geluid naar beneden gevallen.                                                                                                   

Wat hadden die anderen ’n pret, en wat werden we door de rest van de groep door de pan gehaald. 

Maar wat was dan dat vreemde geluid dat we hadden gehoord?                                                                                

Het was een nieuw gekocht paard, in een vreemde stal!      

Gerrit Snieder, Andijk.  1e pel.  3e cie.  2-4RI       
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             De  Theetent,  Mersing- Malakka Feb. 1946 

In uniform en 10 knaken,                                                                                                                                    
en met een flinke dosis goede zin,                                                                                                               
duiken Janus en zijn makker,                                                                                                                   
Hong Li’s knusse theetent in.    
                                                                                                               

Ik stik zowat, zegt Janus tevreden,                                                                                                 
zullen we maar pleite gaan?                                                                                                  
Ondertussen komt de ober,                                                                                                             
rekenend ter zijde staan.                                                                                                                          

Aan een ronde houten tafel,                                                                                                                      
met wat krukjes en een bank,                                                                                                                         
zet het duo zich neder,                                                                                                                                       
en begint te wennen aan de stank.    
                                                                                                               

Jong ting hong kong hang tua lee.                                                                                                   
Annam Gulden? Komt nu gauw!                                                                                                      
Denk maar niet dat ik jou gereken,                                                                                                               
zo maar 1,2,3, vertrouw.                                                                                                                                                   

Een gedienstig oud Chineesje,                                                                                                                  
komt nabij en buigt beleefd.                                                                                                                 
Janus zegt, ik zal eens vragen,                                                                                                                 
wat die vent voor rommel heeft.                                                                                                               

Janus telt de lege schotels,                                                                                                              
veertien stuks maal 4,                                                                                                                                           
dat is 56 duppies,                                                                                                                                                      
ja ’t klopt, kom dus maar hier.       
                                                                                                                

Heb je thee, of anders koffie?                                                                                                                   
Yes sir, coffee berry goes!                                                                                                                 
Breng dan eens ras twee koppies,                                                                                                              
en loop door met je gesmoes.  
                                                                                                                                        

Zes zuur verdiende knaken,                                                                                                                    
gaan bij Hong Li in de la.                                                                                                                   
Janus tuurt ze nog verdrietig,                                                                                                                     
tot het laatste glimpie na.                                                                                                                     

Doea coffee tiga poeloeh.                                                                                                  
Alsjeblieft, dat is voor niks,                                                                                                            
want in Holland kost zo’n zootje                                                                                                              
op z’n minst toch wel een Riks. 
                                                                                                                     

Zoals Janus zijn er velen,                                                                                                              
Katjang ballen smaken goed.                                                                                                                                    
En het is niet eens zo gek veel,                                                                                                            
wat je met je knaken doet.                                                                                                                     

Wijl de koffie wordt geslubberd,                                                                                                     
komen op het tafelblad.                                                                                                                               
7 kommetjes met snoepgoed.                                                                                                                  
Ga je gang, wie doet je wat?                                                                                                                    

Och waar blijven onze spieën?                                                                                                                                                      
En wat gaat dat hier toch gauw.                                                                                                       
Heel het kamp smeekt deze bede,                                                                                              
kamptoelage komt toch gauw! 
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TANKOEBAN PRAHOE 
 
Lembang, dinsdag, 22 April 1947. Een zware maar prachtige dag gehad. Met allen die zin 
hadden uit het hele bataljon zijn wij naar de kraters van de Tangkoeban Prahoe geweest.  
Om 7.00 uur gingen wij in colonne met de auto’s weg. Langs de slingerende weg langs 
ravijnen en bergen naar Lembang. Overal was het nieuw en mooi. Het werd een hele lange 
rit tot aan de achterkant van de vulkaan. Tenslotte leidde een weg een helling van deze berg 
op. Die was echter halfweg versperd door een bunker, zodat wij moesten lopen. Alleen de 
jeeps en brencarriers konden mee.  
Wij kwamen door dennenbossen en later door oerwoud. Steeds hoger, tot plotseling het bos 
ophield en een massa grauwe zachte steen voor ons opdoemde. Toen wij daarop stonden 
keken wij in een reuzenarena,120 meter diep, meer dan 500 meter in doorsnee. Op de 
bodem een klein ondiep meer; de kant bestond uit bijna steile wanden, alles van dezelfde 
zachte grauwe steen, zonder begroeiing. Overal kwamen uit gaten en spleten rookpluimen 
geperst, die sissend en kokend ontsnapten. Ook het uitzicht naar achter werd door niets 
belemmerd dan hier en daar torenhoge wolken die van diep in het dal oprezen tot 
honderden meters boven ons hoofd.  
 

 
 
Heel diep beneden lag het dal van Bandoeng en de grote bergen schenen heuvels in de 
dichte wolkenslierten, en schoven over de kraterrand, af en toe stonden wij zelf in een 
koude mist. Na een half uur ging onze compagnie naar beneden. Een moeilijke tocht langs de 
steile wanden, waarvan bij de minste waakzaamheid de steen weg brokkelde, waardoor men 
niet alleen gevaar liep neer te storten, maar ook lager staande jongens met stenen kon 
bekogelen. Enkele jongens hadden boven een groot rotsblok losgewerkt en lieten het naar 
beneden ploffen. Als een knikker sprong het op toen het voor het eerst wat raakte. Zo ging 
de steen dansend naar beneden. Bij iedere val een zware dreun veroorzakend, die donderde 
door het dal.  
In het hele dal hing een sterke zwavellucht, die alle groei onmogelijk maakte. De bodem 
bestond uit grauw zand, maar het water was geel van de zwavel. Ook om de rode kleine 
gaten waaruit de dampen ontsnapten, zat niets dan glanzend geel gesteente, zuivere zwavel. 
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Sissend kwam de zwaveldamp er als stoom uitgeperst. Als men zo’n gat dichtstopte spoot 
het dadelijk weer open. Op een plaats spoot het zelfs uit een gat van wel een meter, als een 
ziedende stoommassa. In dat dal leek alles nog veel grootser; machtig hoog waren de 
wanden en de jongens boven aan de rand leken maar heel kleine poppetjes.  
 

 
 
Toen wij uitgekeken waren gingen we weer naar boven naar de andere kant, daar was het 
ruw en woest. Grote neergestorte stukken steen en puin lagen tientallen meters hoog. Wij 
baanden ons er een weg door en over en beklommen langs uitsteeksels en verbrande 
bomen de behoorlijk steile wand, die daar 300 meter hoog was. Boven werd rust gehouden, 
maar niet voor lang, want er waaide een koude wind en wij waren nat van het zweet. Wij 
waren niet op de rand geklauterd, maar op een soort dam die de 2 kraters scheidde. Aan de 
andere kant lag een nog dieper maar smaller gat, met aan de overkant veel hogere en steiler 
muren, met minder dampuitlaten, alleen een paar hoog in de steile wand.  
 
Wij moesten nog veel hoger en beklommen de steile dam tot aan de kraterrand. Op het 
hoogste punt was de dam 5 meter breed en van onder misschien 20 meter, waarvan de 
diepste kant zeker 300 meter loodrecht naar beneden. Geweldig mooi was het uitzicht in de 
diepe kraters, waarin als 2 lange slangen onze compagnieën liepen, iedere man was maar 
een klein licht streepje. Eén compagnie was bezig de wand te beklimmen en in deze 
omgeving waren het net hele kleine kaboutertjes.  
Nauwelijks was het lied van de naar beneden lopende compagnie hoorbaar. Het was als een 
troep trekkers in een woestijn en in een film zouden we het zingen voor onwerkelijke 
filmfantasie gehouden hebben. Als men zo in de enorme rotondes keek en men dacht zich 
een uitbarsting in, waarbij van dat reuzenoppervlak de tientallen, soms honderden meters 
dikke bodem omhoog geslingerd wordt tot kilometers in de lucht, dan krijgt men pas een 
idee van de ontzaglijke krachten die daarvoor nodig zijn. Op een plaats in het dal kwamen 
ook sterk giftige geuren uit de grond en een Indonesiër die ze in de neus kreeg, nam snel de 
benen, overigens waren die plaatsen afgezet. 
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Toen wij weer verder gingen was het door het oerwoud, steeds stijgend en dalend op een 
pad van 1 meter breed langs de 100 meter diepe afgrond. Maar toen waren wij daar al aan 
gewend geraakt, tot wij uitkwamen op de plaats waar wij het eerst de krater bereikt hadden.  
Na een rust werd de terugtocht met 2 compagnieën aanvaard. Eerst een stuk de weg af, 
daarna een flink looppad af. Steeds naar beneden, 5 kilometer van de top van de berg tot 
aan de voet in Lembang. Dwars door dichte oerwouden langs prachtige ravijnen en door 
dichte dennenbossen.  
 

 
 
De anderen hadden, na het ravijn te zijn doorgegaan, de veel gemakkelijker maar ook veel 
minder mooie weg langs de andere kant van de krater genomen en gingen later dezelfde 
weg terug als wij heen gegaan waren. Dat is 4 keer zo lang, maar het kon voor het grootste 
deel per auto en geheel per jeep afgelegd worden en als de bunker er niet geweest was, 
zelfs geheel per auto. Deze weg is in de oorlog door de Jap aangelegd. Het pad dat wij 
volgden is hetzelfde waar vroeger ook de toeristen over gingen, want deze krater werd druk 
bezocht. Ook nu gaan er wel burgers uit Bandoeng heen, al loopt de demarcatielijn vlak 
langs de krater, het is er geheel veilig. Zelfs ongewapende burgers die over deze weg gaan, 
hebben nooit last gehad, al ligt deze weg ook 500 meter over de lijn. Maar dat er nu een 
gewapende colonne langs trok, daar was de T.R.I. het blijkbaar niet mee eens en uit protest 
hebben ze bomen over de weg gegooid. De compagnies die langs deze weg terug gingen 
moesten tenminste versperringen ruimen, daardoor duurde het lang voor de auto’s 
kwamen. Wat vervelend was, want het was 16.00 uur. We rammelden van de honger en 
dorst en waren behoorlijk vermoeid, want dalen vermoeit nog meer dan stijgen. Maar om 
16.30 uur waren wij weer thuis met de herinnering aan een onvergetelijke dag.  
 
Soms heeft een soldaat wel wat extra. Zo’n tocht kost een toerist een bom duiten en wij 
hebben het zomaar. Daarbij was het een goede oefening, want wij hadden uitrusting om, 
broodtas, veldfles en geweer mee en liepen in militaire formatie, wat trouwens het prettigst 
is omdat wij dat gewend zijn. 
’s Avond ging er bijna geen jongen de deur uit. Logisch want na zo’n dag is Bandoeng iets 
heel onbenulligs. 
 
Cor Groot, de Rijp.  Brenschutter 3e pel. 3e Cie. 2-4 RI 
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IN MEMORIAM 

 
Katjén, woensdag  27 Augustus 1947. ’s Morgens 05.00u. op, weer actie, het hele bataljon zwermt in 

alle richtingen uit.  Versterkt door 5 carriers ging ons peleton ’t zuiden in, de 4e Cie. tegemoet, die 

vanuit Batang het zuiden introk.  Heen ging alles goed, wat versperringen en kapotte bruggetjes.                                                     

Onze pioniers konden die makkelijk met wat planken en balken tot iets maken waar een auto over 

kon rollen.  In een plaatsje ong. 15 km zuidwaarts vonden we de legerauto’s die de Engelsen aan de 

Indonesiers gegeven hadden om rijst voor India te kunnen vervoeren.  Alle banden waren eraf en 

diverse onderdelen uit de motor gesloopt, hier kregen we ook ’t eerste sniperschot.                                                                  

Een paar kilometer verder stoten we in een kampong op een 8-tal pikalon-dragers die munitie en gra-

naten vervoerden. Ze werden natuurlijk ondervraagd, één sloeg door en zei dat hij de dump, waar-

van ze het haalden, wel aan kon wijzen.  Een groep ging naar de veronderstelde opslagplaats, de 

ander de 4e Cie tegemoet.  Door grote kapotte bruggen konden we niet verder en radiografische 

verbinding kon niet tot stand worden gebracht.  We besloten terug te keren, temeer omdat een 

ordonnans van de 1e groep vertelde dat men inderdaad een opslagplaats gevonden had.  En ja hoor, 

in een kampong, onder een afdakje een dump, er was van alles bij; Vickers-munitie (Engelse), 

geweermunitie(dezelfde die wij gebruikten), kisten met handgranaten, mortiergranaten, spring-

stoffen en anti-tankgranaten alles bij elkaar naar schatting 3 ton.  We sleepten heel wat blikken 

munitie naar de auto’s, die 500m. verderop stonden.  Iets verder vonden we toevallig een in 

aanmaak zijnde dump, in kamponghuizen waren overal kisten munitie, en in één nieuwe autobanden 

(Engelse, dezelfde als die van onze trucks). Wat we niet mee konden nemen, bliezen de pioniers op, 

geweldige explosies daverden door de lucht.   

Om 16.00u. gingen we terug, we moesten nog 25km rijden, echter nog geen 500m. verder, in een 

kom tussen twee heuvels (van alle kanten ongedekt), moesten we weer stoppen voor een bruggetje.           

Toen begon ‘t, van alle kanten kregen we vuur, we zochten snel dekking plat onder de auto.                    

We kregen ontzettend goed snipervuur, ong. 10cm voor m’n hoofd sloeg een kogel in de grond, de 

modder en aarde spatte op me.  We konden niets doen dan wat onzuiver vuur terug geven.                      

Vier meter voor me zag ik dat Kapitein Dieperink, die plat op de weg lag, een schot kreeg, het bloed 

spoot uit z’n hals, binnen een halve minuut was hij dood.  

Nu begonnen ze ook met mortieren op ons te schieten, ze ontploften reuze dichtbij. Langs de kant 

van de weg liep een klein greppeltje, daar zat-en de meeste jongens al in, en  ik kroop er ook bij.  Plat 

in het water, allen doodsbenauwd dat er een treffer op onze auto (vol geladen met granaten) zou 

vallen.  Meindert Timmer, onze brenschutter, die een meter voor me lag (tegen Klaas aan), kreeg een 

kogel in zijn zij, snel een verbandpakje er tegen aan.  Later bleek het een kogel te zijn die van onder 

naar boven, de long in was geslagen.  De bren-helper verdomde het om achter de bren te kruipen, 

Klaas nam hem.  Toen bevel; ‘mortier naar voren’, m’n mortier lag echter op de auto, onder dekking 

van Klaas, hij roffelde er 3 houders uit, klom ik op de auto.  Van de auto af en kruipen, met de 

mortier in de ene hand en 2 granaten in de ander.                                                                                      

De 3# mortieristen echter, die wat achter ons stonden, konden onder dekking van de carriers een 

mortier in stelling brengen en gaven vuur.  Van schrik hield de mortier van ‘de overkant’ op.  

Voorzichtig en heel langzaam rukten we nu verder, infanterie, ons peleton, tezamen met de carriers 

voorop, daarachter de colonne met de gewonden. We hadden natuurlijk veel oponthoud t.g.v. de 

bruggetjes.                                                                                                              
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’s Avonds om 20.00u. kwamen we bij de voorpost van Pekalongan, waar de 4e Cie. lag.  Daar werd 

Meindert binnen gebracht, de dokter die even later kwam, kon niets meer doen, het gebrekkige 

vervoer, dat 3 uur duurde, was te lang, even later stierf Meindert. ’s Avonds om 20.30u. kwamen we 

bek-af thuis. Eigenlijk moesten we nog wacht leveren, het 2e peleton was echter zo kameraadschap-

pelijk om er nog 24 uur bij te gaan staan.   

Ook het 1e peleton had vuur gekregen, Korporaal Gerard Siffels werd door zijn keel, schuin omhoog 

naar zijn gezicht getroffen en een nadere jongen kreeg een schampschot door zijn nek. 

Uit persoonlijk dagboek ‘Kembar op Java’ .                                                                                                                 
Frits Sauer, Purmerend .   2 inch mortier-schutter, 3e pel. 3e cie. 2-4 RI 
 

       

               Meindert Timmer, de Rijp. 26 jaar                        Herman Dieperink, Overveen. 33 jaar  
                                                                                                               Alias ‘Manus de Kabouter’ 
 

 

Begrafenis van beide slachtoffers, midden Kapitein Frans Weterings. 
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Archief-groep 2-4 RI Kennemerbatlajon 
 

Opzet en doelstelling; 
Samen met enkele zonen en dochters doen wij onderzoek en archivering van alles wat met 
het Kennemerbataljon te maken heeft.  
Documentatie, foto’s, dagboeken, verhalen, liedjes en allerlei andere dingen en zaken. 
Tevens verzorgen wij de reünies zolang dit wenselijk is. 
Uiteindelijk doel is om één integraal Herinneringsboek te realiseren, dat is geen gemakkelijke 
opgave. Er is echter al e.e.a. over het Kennemerbataljon te lezen. O.a. een heel aantal her-
schreven dagboeken en het verhaal van de gebroeders Kuipers ‘Kennemers, Watermannen 
en Rijstvogels’. 
Daarnaast hebben we a.d.h.v. allerlei gegevens een vrij uitgebreide Data-lijst samengesteld, 
waarin reeds meer dan 1000 namen en gegevens van personen die ooit bij 2-4RI zijn 
geweest. 
 

Mocht u nog materiaal (hoe gering ook) zoals omschreven voor ons hebben, dan zouden we 
e.e.a. graag willen digitaliseren, u krijgt nadien alles ongeschonden retour. 
Schenkingen zijn eveneens welkom, alles wordt goed bewaard. 
 

 

Selamat tinggal 


