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Reeds lange tijd was het onze wens om ooit een reünie in Sancta Maria in Noordwijkerhout te 
houden. Diverse pogingen werden daartoe reeds ondernomen deze bleven echter steeds 
vruchteloos. Onlangs kregen we echter GROEN LICHT ! 
 
Sancta Maria is nu een Landgoed, het oorspronkelijke gebouw is gerestaureerd, echter slechts de 
façades herinneren aan het voormalige psychiatrisch gesticht voor vrouwen. 
Aan de ingang staat een gebouw, de ‘Sales Gallery’ die door de makelaars gebruikt wordt voor 
presentaties tbv. huizenverkoop van het landgoed. 
 
We hebben contact gehad met Saskia van den Bergen en Wouter van Someren. 
BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West stelt ons deze ruimte, inclusief faciliteiten gratis ter beschiking. 
Geweldig toch? 
 

 
 

De najaars-reünie heeft plaats op 14 november a.s. van 11.00u tot ongeveer 16.00u. 
Tip; Rijdt vóór dat u naar de Sales Gallery gaat even langs het oude vertrouwde hoofdgebouw. 

 
Adres;  Landgoed Sancta Maria 
              Langevelderlaan 1  
              2204 BA Noordwijk 
              De Sales Gallery ligt na het passeren van de toegangspoort, direct links (Liduinalaan).  

We hopen op een goede opkomst, dit is een éénmalige kans! 
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Twee soldaten van de Verbindingsdienst bij het 3e peloton  
Kennemer-bataljon 2-4 RI 

Uit persoonlijk dagboek ‘Sterren die blijven’ 
 

 
De betrokkenen, Niek Bossche en Hans Ploeg. 

 
Een wat oudere soldaat was getrouwd en had twee kinderen wat onder de oorlogsvrijwilligers veel 
voorkwam omdat er geen sprake was van lichtingen van leeftijdsgenoten zoals bij dienstplichtigen. 
Een jonge soldaat van 18 jaar had aan de oudere van 35 jaar een soort vader. 
De oude, Niek geheten, kreeg van zijn vrouw een brief. Ze bleek moeite te hebben om haar hart uit 
te storten, maar ze moest het kwijt, al was het voor Niek daar ver weg nogal pijnlijk. 
Zij had boodschappen gedaan en ontmoette een kennis die informeerde naar haar wel en wee met 
het oog op het verblijf in Indië van haar man. Die informatieve benadering escaleerde op het 
moment dat het overging in het leveren van commentaar. Dat commentaar was niet mals 
integendeel, het was schofferend naar Niek toe in termen van ‘in de Oost de beest uithangen en 
Javanen uitmoorden’. 
Ze voelde zich zo gekwetst dat ze uithaalde naar die schat van een kennis met een ferme draai om de 
oren. Dat bracht zij aan het eind van haar door tranen gewaarmerkte brief onder woorden. 
 
Niek moest dat toch wel even kwijt aan zijn maatje, geëmotioneerd maar ook trots als hij was. ‘Waar 
werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw op de wereld ooit gevonden?’ 
 
Niek, was een bijzonder mens. Hij citeerde strofen van gedichten die zijn maatje later steeds weer te 
binnen schoten en aan ons doorvertelde. 
 
“Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders glijdt….! Niets, niets ter wereld gaat hem aan of 
baart hem ongemak dan stuiters die te water gaan of ballen op het dak.” 
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Hij bevond zich net met zijn maat aan de rand van het kampement met het etensblik in de hand toen 
daar plotseling een naakt jongetje voor hen stond met dunne armpjes en beentjes en een dik buikje. 
Hongeroedeem. “Dat is een ‘zegening’ van de Republiek”, bracht zijn maat in verwarring uit.  
Niek kon geen hap door de keel krijgen en reikte de jongen zijn etensbakje aan. “Zou dat ooit een van 
mijn kinderen nog kunnen gebeuren?” zal hij gedacht hebben. Want de rollen staan in deze wereld 
niet vast! Niet zo lang geleden schraapten Nederlandse stadsjongetjes de laatste restjes uit de 
bakken van de gaarkeuken. Ze hadden ook dunne beentjes en armpjes en dikke buikjes, dat laatste 
niet van de welvaart! Nee, het was hongerwinter toen in 1944-45.  
 
“Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders glijdt….! Niets, niets ter wereld gaat hem aan of 
baart hem ongemak…? 
 
Een andere dichtregel van Niek, gaf zijn maatje aan ons door en die ging over de schoonheid van 
sterren die in het water blinken… 
In (gebrekkig) Zuid-Afrikaans klonk het zo: 
 
“…en hondert duisent ogies blink in spiegelende watervlak…” 
 
Ze hoorden Soendaneesche meisjes van dertien aan de rand van het kampement bij de ramboetan 
struiken in het Soendanees van West-Java een liedje zingen. 
Dat konden de soldaten niet verstaan. Op school in Nederland leerden ze een liedje van een aardig 
meisje dat op een stille straat was blijven staan en dat zong van: 
  
“Hai die loe kiridan tjoemeladie roedeldiedelan, maar wat ze nu wel eigenlijk zong, ja dat verstond ik 
niet…” 
 
Daar op die buitenpost, omgeven door tropische geuren en geheimzinnige geluiden, bevreemde hun 
liedje dat nu volgt: 
 
“Pang prieng, a-alah pang prieng, bentang poepoes tingal tiloe…..  
Abdi-i ngi-iring,…abdi-i ngi-iring! 
Lamoen poepoes….lagi abdi ngiring…” 
 
Maar wat ze nu wel eigenlijk zongen, ja dat verstonden ze niet. 
Dus het maatje van Niek, nog jong van gezicht, een babyface, knoopte met wat Maleis een gesprekje 
aan. Daaruit volgde een enthousiaste uitleg in een veelheid van woorden en gebaren. Welke belanda 
soldaat vraagt nou naar de betekenis van hun kinderlied? 
Deze wél, en hij verstond hun ijverige uitleg zo: 
 
“Pang prieng, a-alah pang prieng, duizenden sterren staan te schitteren…. 
Maar ik moet huilen, …ik moet huilen! 
Miljoenen sterren,…en dan moet ik huilen…” 
 
Deze vrolijke meisjes huilden in hun lied. Omdat de andere kinderen honger lijden? 
Omdat andere kinderen geen jongenskiel door moeder om de schouders geslagen krijgen? Omdat 
andere kinderen hier en overal waar oorlog uitbreekt, met bommen en granaten voor drie generaties 
lang een trauma meekrijgen? 
 
Hans Ploeg. 
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De nachtwacht 
 
Het is nacht, kwart voor twee. 
De wachtcommandant gaat met de gebruikelijke plichtplegingen de nieuwe wacht wekken. Hij is diep 
ontroerd bij het aanschouwen van de snurkende dragers van ’s konings orde, die hij uit hun diepe 
slaap moet rukken. De eerste woorden die zij uitten, klinken hem als een zoete lieflijke taal in de 
oren. 
 
Prompt vijf voor twee staan Hielke en Teun klaar om zich een weg naar hun wachtobject, een garage 
van de Staf-cie. in de nabijheid van het bivak te begeven. Nog slaapdronken en zwijgend (dit laatste 
wil voor Teun wat zeggen) verlaten ze het wachlokaal. Doch eenmaal in de koude maanloze nacht 
verdwijnt de slaperigeheid spoedig, want de keien op het pad zijn hard en de afvoergoten legio. 
“Geen bijzonderheden”, meldt de afgaande wacht, die met een “Goeie wacht” verdwijnt. 
Daar staan de beide OVW-ertjes in de diep duistere tropennacht. Met handen- en voeten tastend 
neemt de eerste patrouille rond de gebouwen een aanvang. Soms een leurend voortrappend, dan 
weer struikelend over een wiel, inwendig (soms ook hardop) vloekend, sukkelen ze voort. 
Het lijkt wel of de monteurs de inhoud van alle gereedschapskisten over het terrein rondgestrooid 
hebben. Na 3 van deze moeizame tochten gaan ze zuchtend even uitblazen op het muurtje van de 
voorgallerij. Stilte, zwijgend zitten ze daar. Teun is de eerste die deze stilte te machtig wordt. “Wat 
duren die uren ’s nachts toch almachtig lang …..”  
 
“Teun, wat is dat daar” zegt Hielke ineens vol spanning hem bij de arm grijpend. Nog juist zijn in de 
kampong even verder, twee gestalten die door een flauw lichtschijnsel glijden, zichtbaar. 
“Kom, er op af”, fluistert Teun, terwijl hij behoedzaam van het muurtje afglipt.  
Na enige ogenblikken, ieder moment een schot verwachtend, hebben ze de kampong bereikt. 
Behoedzaam om zich heen loerend, sluipen ze de kampong, die nu weer donker is, binnen. Plotseling 
horen ze in een huis luid gekreun en zwaar zuchten.  
Beider gedachten is; ‘daar zijn peloppers aan de gang’. Zonder spreken weten beiden wat hun te 
doen staat. Hielke blijft voor het huis en Teun glipt naar achter, iedere beweging is beheerst.  
 
Achter staat de deur half open, waardoor aarzelend wat licht in de donkerte valt. Kronkelend als een 
slang glibbert Teun door de modder naar de opening. 
Zich half oprichtend kan hij een blik naar binnen werpen. Vanuit een afgeschut gedeelte van de 
kamer hoort hij nu veel luider het gejammer. Daar ziet hij door de tweede deur een kerel 
verschijnen. Gelijk springt Teun op, het geweer in de aanslag, en roept in zijn verbrouwereerdheid 
“Hands up”. Als door een bliksemstraal getroffen laat de man zich op de grond vallen en blijft 
roerloos liggen. Half in het Maleis en half in het Hollands gebiedt Teun de man op te staan en vraagt 
wat er aan de hand is.  Doch hij heeft zijn zin nog niet voltooid of daar klinkt vanuit het zijkamertje 
kindergeschrei. 
 
“Apa ada”, herhaalt hij. “A….  anak…. anak”, stamelt de man. Ineens werken Teun’s hersens op volle 
toeren en hij begrijpt dat hier een nieuwe wereldburger het levenslicht aanschouwd heeft.  
“Slamet dateng” zegt hij in zijn beste Maleis. “Tabeh”, en dan gaan ze af. 
“Geen bijzonderheden”, melden ze bij de wachtaflossing …… 
 
K.H. Snel 
Lgr-nr; 190703004 
2 – II-4 R.I. 
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Nederland had met Soekarno moeten praten.  
Uit het veteranenblad ‘Checkpoint’, 9 november 2006.  
 
Kennemer-veteranen over het afzien op Malakka en West-Java in 1946.  
De slag om Tjiandjoer in de Preanger op West-Java was de eerste grote krachtproef voor het Kenne-  
merbataljon. Met slechts 98 man wist dit bataljon in juni 1946 de republikeinse strijdmacht Banteng 
Hitam (Zwarte Buffel) van duizend man tot de komst van versterkingen drie dagen in bedwang te 
houden, vertellen de veteranen Frans Damen (80), Piet Heems (79) en EIbert Pereboom (80).  
De door de Japanners bewapende Banteng Hitam dreigde Tjiandjoer in brand te steken en de 
Chinese bewoners van die stad te vermoorden.  
 
De laatste ‘krachtproef’ was het organiseren van de eerste reünie van het bataljon in 1973, met een 
oecumenische dienst in de Grote of St. Bavo-kerk en een bijeenkomst in de Ripperda-kazerne in 
Haarlem. "Het werd een onvergetelijke bijeenkomst. Met geen pen te beschrijven. Maar het heeft 
ons twee jaar gekost om de adressen van de Kennemers te achterhalen", zegt initiatiefnemer Heems.  
De Kennemers waren over het hele land uitgezwermd. "sommige van hen waren rechtstreeks uit 
Indië naar Australië geëmigreerd", vertelt Damen. "De dienst werd geleid door de hoofdveldprediker  
en hoofdaalmoezenier van het leger. De trompetter van het Noordhollands Philharmonisch Orkest  
blies de Last Post voor de vierentwintig doden die we hebben achtergelaten. Sommige lui stonden te 
janken." De vraag dringt zich op waarom het zolang heeft geduurd, voordat iemand het initiatief nam 
voor het organiseren van deze reünie. "Indië hadden we achtergelaten", zegt Pereboom.' Je moest je 
schade inhalen. Je achterstand in onderwijs en opleidingen inlopen. Leren, studeren, cursussen volg-
en om aan de slag te komen. Het is nog een wonder dat de meeste jongens van onze compagnie 
goed terecht zijn gekomen. lk heb zelf tien jaar met watjes in mijn oren op een zolderkamertje moet-
en blokken om bij de Belastingdienst vooruit te komen. 
 

 
V.l.n.r. Elbert Pereboom, Piet Heems en Frans Damen. Foto: Karin Stroo. 
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Verstoord verlangen  
Pereboom ging als jonge snuiter na 'Dolle Dinsdag' - de voorbarige bevrijdingsroes waar Nederland 
op dinsdag 5 september 1944 in belandde - in het verzet. "Eerst koerier, daarna wapens ophalen van 
een afwerpterrein in de Purmer."  
 

Damen telde in opdracht van het verzet het aantal Duitse legerwagens op de weg van Haarlem naar 
Amsterdam. De Sinterklaasrazzía in dec. 1944 in Kennemerland dwong hem om onder te duiken.  
Heems ging als meisje verkleed in de Amsterdamsestraat in Haarlem pakjes ophalen en bezorgen.  
"Ik heb zo'n pakje bezorgd bij Tinus Rooden achter het Stoopbad. Hij zat in de groep die de foute 
politieman Fake Krist heeft gedood. Als represaille zijn toen op 15 maart 1945 vijftien mannen 
gefusilleerd. Na de bevrijding hoorde ik dat in die pakjes een stengun zat."  
 

Alle drie kwamen zij bij de bevrijding als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) bovenwater.  
Ze werden daarna oorlogsvrijwilliger voor het verdrijven van de Japanners uit Nederlands-Indie.  
Het afwerpen van de atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 en de daaropvolgende Japanse 
capitulatie op 15 augustus, verstoorden het verlangen om Nederlands-Indië te bevrijden.  
Wat volgde na een maandenlang gedwongen oponthoud op het schiereiland Malakka, was de 
opdracht om als onderdeel van de W-Brigade orde en rust op West-Java te herstellen.  
Voor de Kennemers betekende dit voorlopig het bewaken van de Glodok-gevangenis, de Soentersluis 
en de Struiswijk-gevangenis in Batavia. Langzamerhand werd ook een begin gemaakt met het uit-
voeren van zuiveringsacties in de door republikeinen omringde Britse enclave met Batavia als 
middelpunt. Met toestemming van het South East Asia Command (SEAC) werd een einde gemaakt 
aan overvallen op pakhuizen in Tandjong Priok en de voortdurende beschietingen door kleine bendes 
van het verkeer op de weg langs het Antjol-kanaal tussen Batavia en Tandjong Priok.  
Daarvoor werd achter het moerassige gebied Maroenda Besar, langs het Antjol-kanaal een landing 
uitgevoerd ‘Operatie Duck’.  
Het SEAC was het door de Britten geleide Zuidoost Azië Commando voor het ontwapenen en evac-
ueren van het Japanse leger en de zorg voor duizenden geallieerde krijgsgevangen en burgers in de 
Jappenkampen.  
 

 
Bewakingspost aan de Soentersluis, in het keukententje deelt kok Siem de Graaf van de 3e cie thee uit. 

Hier was ook een heerlijke warmwaterbron, maar ook héél veel ratten! 
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Bruine bonendag 
Pereboom beschrijft de in 1946 in Batavia gelegerde bataljons qua uitrusting en verzorging als een 
ongeregeld leger. De vrije tijd tussen wachtlopen en patrouilleren werd benut voor het met grote 
creativiteit te lijf gaan van het gemis aan materieel. Met spullen uit de Engelse legerdump werden 27  
complete brengun-carriers gebouwd. Jeeps en andere voertuigen werden met instemming van de 
leiding van het bataljon van de Engelsen 'geleend'. De chassisnummers werden eruit gevijld en de 
voertuigen opnieuw gespoten. Voor de Kennemers betekende de legering in een oude kazerne van 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in Tanah Tinggi in Batavia, dat ze niet meer zoals op 
Malakka in tenten hoefden te bivakkeren en in plaats van bananen rode rijst als basis van hun warme 
maaltijd kregen. Op Malakka mocht vanwege de rijstrantsoenering door het Nederlandse leger, geen 
rijst worden ingeslagen. Over het op West-Java, vooral tijdens de periode voor de eerste politionele 
actie in juli 1947, komt nauwelijks een goed woord over de lippen van de drie Kennemers. "Het 
ergste waren de gedroogde aardappelen die ons gekookt werden voorgezet", briest Pereboom. "Niet 
te vreten, Beton!" Vermengd tot een stamppot met bruine bonen kregen die piepers een kleefkracht 
die groter was dan de huidige colle-seconde, oftewel secondelijm. Niet van je bord of uit je messtin 
(eetblik) te verwijderen, legt het drietal uit. Iedere eenvoudige soldaat die een handjevol roepia's in 
zijn zak had, spoedde zich op de bruine bonendag naar de Chinees voor een dampende schotel bami 
goreng met telor mata sapi (spiegelei). Maar je had koks en koks. 'Je kon kok worden als je moeilijke 
voeten had", zegt Pereboom. 'Dirk Dijkman, Loek Veldhuis en Arie Burghout waren koks die van alles 
iets konden maken", vertelt Damen. "Maar niet van gedroogde aardappelen", valt Heems hem in de 
rede. "Wij moesten een keer een vrachtauto met blikken gedroogde aardappelen lossen. Arie heeft 
ze geweekt, gekookt en gebakken, maar na een paar dagen riep hij wanhopig: 'Die klerezooi! Daar 
kan ik helemaal niks mee. Opladen die handel.'  
Het lukte hem om die blikken als een ‘Nederlandse delicatesse’ aan een Chinese handelaar te slijten. 
Niet te geloven, Arie kwam terug met een wagen vol heerlijkheden. Kippen, een varken, er was 
ineens geen nee meer te koop! Het ruilen van blikvoedsel met de Chinezen voor verse groenten en 
vlees werd spoedig een algemene praktijk in het leger. Dat gold ook voor het kopen van geiten en 
kippen voor de slacht bij de kampongbevolking en het inschakelen van inlandse vrouwen voor het 
bereiden van het eten en het doen van de was. "Wij hadden een sectie van tien man. Een Javaanse 
kokkie zorgde voor ons eten en een baboe (dienstmeid) voor het wassen en strijken van ons goed", 
vertelt Pereboom. "Dat kostte ons per maar een piek per week. Tien roepia betekende voor die 
vrouwen een vermogen." 
 

                                              
Piet Heems bij opkomst in militaire-dienst 1945. Elbert Pereboom bij opkomst in militaire-dienst 1945.  
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Zwaarste gevecht 
De dag brak aan waarop de W-Brigade de beveiliging van de konvooiweg tussen Tjiandjoer en 
Bandoeng van het SEAC moest overnemen van Brits-Indische troepen en de Seaforth Highlanders. 
Dit 200 kilometer lange stuk van de Grote Postweg was van vitaal belang voor de verbinding van 
Batavia met Bandoeng. Het liep dwars door een gebied waar zich na de Japanse capitulatie nog geen 
blanke had vertoond. De konvooien werden voortdurend aangevallen door het republikeinse leger, 
TRI en elkaar beconcurrerende godsdienstige en politieke strijdgroepen zoals Banteng Hitam (Zwarte 
Buffel), Banteng Merah (Rode Buffel), Laskar Rajat (Volksleger) en de islamitische Hizbullah. 
De onderdelen Infanterie I van het KNIL, 1-11 en 1-4RI van de W-Brigade werden naar Bandoeng 
overgevlogen. 
Het Kennemerbataljon vertrok op 27 juni over de weg om de sector Tjiandjoer-Tjipanas voor zijn 
rekening te nemen. Tjiandjoer was voor de oorlog een welvarend stadje op de hoogvlakte van de 
Preanger en is nooit door de Britten bezet geweest. Het ligt ten noorden van de Grote Postweg. 
Overal langs de weg waren Europese villa’s en bungalows in brand gestoken. De sawa's waren 
overwoekerd door alang-alang (hoog rietgras) en onkruid. Geruchten bereikten het bataljon dat de 
stad in vlammen zou opgaan en de Chinese bevolking zou worden vermoord. De Brigade-
commandant gaf het bevel om dit hoe dan ook te voorkomen. Maar door het bezetten van objecten 
langs de weg was het bataljon geslonken tot slechts één peloton infanterie van 30 man, 25 man van 
de Ondersteuningscompagnie en 15 man van de brencarriers. Luitenant van Dijk, van de Militaire 
Politie aarzelde niet om zich met zijn 28 man MP'ers bij de Kennemers o.l.v. second in command; 
kapitein Herman Dieperink aan te sluiten. Met in totaal 98 man gesplitst in twee groepen werd de 
strijd met de Banteng Hitam aangebonden. "Dat kwam ook doordat de komst van 1-11 RI was 
vertraagd. Zij zouden ons met 450 man ondersteunen", zegt Pereboom verklarend. Heems noemt 
Tjiandjoer het zwaarste gevecht dat de Kennemers in Indië hebben gevoerd. "We verloren op één 
dag drie man." Vergeleken met de deelname aan de eerste politionele actie noemt Damen Tjiandjoer 
het echte grote gevecht dat het bataljon heeft gevoerd. "We werden voortdurend beschoten, het 
ging ook om een knooppunt van wegen. Na drie dagen vechten kon ik niks meer zien of horen", 
herinnert Heems zich. "Later hebben we met de W-Brigade dit gebied grondig gezuiverd." 
De bevolking ging weer aan het werk. Helaas dachten ook de planters dat de oude tijden waren terug 
gekeerd. 
 

 
Op patrouille in 1947 in de omgeving van Tjiandjoer. Foto: privécollectie Damen. 
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De vraag blijft hoe zij na dit alles terugzien op hun verblijf in de tropen?  
"We hebben met heel veel jonge kerels een band gesmeed", zegt Pereboom.  
"Maar op de politiek spugen we", zeggen ze in koor. "Koningin Wilhelmina had de Indonesiërs vrij-
heid beloofd. Als Nederland verstandig was geweest, dan had ze dat met Soekarno besproken.  
Dan was dit lange conflict niet nodig geweest."  
Als voorzitter van de veteranenvereniging VOMI in Noord-Holland zegt Pereboom: "De voeding was 
slecht. De hygiënische omstandigheden waren zelfs héél slecht. Ik wil dat geen ontberingen noemen, 
maar ongemakken. Als je twintig bent en goede vrienden bij je hebt, dan kun je dat makkelijk aan. 
Maar vele malen erger dan al die ongemakken en ontberingen is dat de regering en een deel van ons 
volk al zestig jaar doet alsof wij daar nooit zijn geweest”. 
 
 

 
 

In mijn rede van 7 december 1942, zijn de grondslagen neergelegd voor een 
nieuwe verhouding tussen de delen des Rijks onderling en binnen die delen zelve. 

Deze grondslagen zijn; herstel van recht en veiligheid en vernieuwing in vrij overleg. 
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Ik begeleidde een Roode Kruis Team      Uit ‘Wapenbroeders’ 20-03-1947 jaargang 1 no 40. 

Een soldaat behorende tot de dekkingspatrouille brengt onder eenvoudige woorden hulde aan het 
werk van de Rode Kruis Teams, en terecht. 
 
Die verdraaide sawahdijkjes ! 
De Detachements-Commandant ontvangt ’s avonds een telefoontje waarin men hem vraagt of hij de 
andere ochtend zes man ter beschikking heeft om een Roode-Kruis team naar een dessa te vergezel-
len. De andere ochtend om 7 uur vertrekt het team te voet, met bewaking. De geneesmiddelen 
worden door een paar koelies gedragen die er  een behoorlijk vrachtje aan hebben.  
Over smalle sawahdijkjes en bamboe-bruggetjes, door kampongs en over kali’s gaat het naar de 
plaats van bestemming, vijf kilometer verder. Iedere infanterist weet wat het betekent om tijdens de 
natte moesson over smalle gladde sawahdijkjes te balanceren. Wie heeft er niet gescholden toen hij 
van zo’n dijkje afgleed? 
Vol bewondering was de bewaking dan ook over de verpleegsters hen in liepen en ook moeite had-
den om op die dijkjes te blijven, maar niets zeiden en doorliepen. 
 
Toen wij rustten …….. 
Op de plaats van bestemming aangekomen was ieder blij te kunnen zitten. De verpleegsters gingen 
direct aan de slag. De kisten werden uitgepakt en men kon beginnen, om wie maar ook verscheen te 
helpen. We hebben ons dikwijls afgevraagd wat hen daartoe dreef. Maar als we de dankbaarheid 
zien van de mensen die geholpen zijn en weer naar hun eigen kampong toegaan, soms kilometers 
ver, 
Dan kunnen we ons door alle ellende heen hiervoor dankbaar zijn. Liepen we eens te schelden op de 
teams die we moesten vergezellen, onze bui zakte direct als we hun werk van nabij zagen. 
Hulde aan deze verpleegsters en dokters die hun moeilijk maar dankbaar werk verrichten, diep in de 
kampong  met het gevaar om ook eens door een sniperschot te vallen. Niets schrikt hun echter af. 
Ik hoop dat zij hun werk ongehinderd mogen blijven verrichten, op ons kunnen ze rekenen. Ik geloof 
wel dat dit namens alle jongens die deze teams op hun ‘liefde-tochten’ hebben vergezeld, mag 
zeggen. 

 
        B. Plantinga 
        Nr. 270507002 
        1ste Cie II-4 R.I. 
        W. Brigade – Java 
 

 
De Rode Kruis-zusters in actie. 
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Trekbom-incident te Blora 
 

De jongens van het peloton ’Het Zwarte Schaap’ (1e pel – 4e cie) hadden tijdens hun verblijf in de 
Preanger contact met een Rode Kruis zuster, ze heette Truus Leefkens.  
De jongens waren steeds welkom bij haar, ze ontfermde zich over hun als een soort vervangende 
moeder. Joop van Bommel onderhield ook na zijn diensttijd nog contact met haar.  
 

 

 
 
 

 

 
Truus kwam in 1948 terug naar Nederland, maar ging weldra weer terug naar Indonesië om haar taak 
verder te vervullen.    Totdat;…… 
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 01.08.1949.  Haast elke krant berichte ervan.                                                  Schouder-badge NRK 

 

Relaas van Henk Knegtering. 
In het voorjaar 1949 werd ik naar 3-7RI overgeplaatst. 3-7RI was organiek een bewakings-bataljon 
van de 7 Dec.-Divisie, maar werd ingezet als regulair infanterie-bataljon. Er was toen een staakt-het-
vuren, maar we liepen nog wel patrouilles in de omgeving.  We lagen op een post en werden bezocht 
door een Rode Kruisteam. Die bleven vanwege een feestdag bij ons en wilden op vrijdagmiddag 29 
juli 1949 wel eens met een patrouille mee om te kijken hoe dat was. Dat leek ongevaarlijk, en met 
een drietonner gingen ze op weg. Nederlandse militairen van het 3e peleton 3-7RI, Indonesische 
politieagenten en het team verpleegsters van het Rode Kruis. De drietonner reed op een mijn en alle 
inzittenden, behalve de chauffeur en de sergeant, vonden de dood (18 pers). Ik moest ‘s avonds hun 
veldbedden opruimen. Het was een vreselijke ervaring, die ik maar moeilijk kon verwerken.   
 

De slachtoffers; 
 

                               - Van het Rode Kruis-team - 
Geertruida (Truus) Maria Catarina Leefkens, Amsterdam, 30 jaar  
Catharina (Toos) van der Ven, Geertruida Maria, Dordrecht, 29 jaar. 
Gesina (Ina) Bertha, Wechgelaer, ’s-Gravenhage , 27 jaar. 
Jhr. Dr. Hugo Reigersberg Versluys, Balikpapan (Ind.), 36 jaar. 
 

                                            - Van 3-7RI - 
Jacob Cornelis Bakker , 1e ltn - Cdt. 3e cie. Amsterdam, 29 jaar. 
Tinus Vonk, sld.1 - 3e cie. Wierum, 23 jaar.  
Gerardus Matthijs Derickx,  Sld. - 3e cie. Rottterdam, 26 jaar.  
Albert Kroeze,  Sld. – 3e cie Enschede, 23 jaar.  
Leendert Antonie  Wijnbelt, Sld – 3e cie. Ijselmonde, 23 jaar.  
Cornelis (Kees) Steenhoek, Sld. – 3e cie. Zwijndrecht, 22 jaar.  
Willem Kumentas,  Sld.1 (Knil) 3e cie. Menado, 33 jaar.  
Geert Bosma, Dpl. Sld 7e Hupva. Haulerwijk, 22 jaar. 
 

De andere slachtoffers zijn ons (nog) niet bekend. 
 

 

Saillant detail; Na het incident van 29 juli ’49 werd NRK  XVIII te Blora opgeheven. In de nacht van 10 
op 11 augustus 1949 werd het officiële 'cease fire'-bevel van kracht, van een oorlog die eigenlijk nog 
steeds geen oorlog mocht heten. Zo verlaten de Nederlandse militairen Indonesië, het land dat ze 
nooit meer vergeten kunnen en vergeten zullen. Het land waar zij lief en leed hebben gedeeld en 
waar uiteindelijk meer dan 6200 medelanders achterbleven. 


