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Voorwoord herdruk Fotoboek 28 12 28 185 
 
 
Ik heb besloten mijn FOTOBOEK 28 12 28 185 te herdrukken en uit te geven. 
Er zijn vele redenen die mij daartoe hebben doen besluiten. 
 
Zoals enkele onvolkomenheden van het boek: het ontbreken van de naam van de drukker in 
de inleiding, het wegvallen van de bladzijdennummering. 
 
Ook de reactie op het verschijnen van mijn boek zijn aanleiding voor de heruitgave. Vooral 
nadat mijn nicht Lucy het boek op INTERNET had gezet. Haar woorden ”Ik heb dit nooit 
geweten en mijn vrienden, die ik erover aanspreek ook niet. Dat dit is gebeurd in de 
geschiedenis van Nederland.” 
 
Ook hebben zich nieuwe feiten voorgedaan en heb ik nieuwe stukken ontdekt en op foto 
vastgelegd. Zo kreeg ik van mijn zuster Jenny het “Havermouttoestel”, waarmee ik in Indië de 
meeste foto’s heb geschoten. Ook ontdekte ik in de schuur de houten kist en dito koffer, die ik 
in Indië heb laten maken om mijn persoonlijke bezittingen van post naar post te vervoeren en 
uiteindelijk mee terugging naar Nederland. 
 
Ook hebben reacties van derden ertoe bijgedragen om een extra gedeelte aan het boek toe te 
voegen. 
 
Mijn kleindochter Hanneke heeft mij uiteindelijk het laatste duwtje gegeven voor het 
herdrukken van deze uitgave. Zij heeft namelijk in augustus 2013 vrijwilligerswerk gedaan in 
de buurt van KEDIRI op Oost-Java en op mijn verzoek bloemen gelegd op het EREVELD in 
SOERABAYA. Zij is twintig en ik was twintig toen ik daar patrouille liep. Het kan raar lopen 
in het leven.  
Een verslag van haar werk en belevenissen daar is een onderdeel van het extra gedeelte van 
het fotoboek. 
 
De laatste reden van de herdruk is, dat ik D.V. 21 oktober 2014 60 jaar getrouwd hoop te zijn 
met HENNY KLUFT, destijds mijn PENVRIENDIN. Voor dat penvriendin zijn, heeft ze 
namelijk in 2013 van het ministerie van Defensie de “DE ZILVEREN ROOS” gekregen. 
 
Het boek wordt uitgegeven door mijn nicht Lucy via haar eigen UITGEVERIJ. 
 
Ik hoop dat ik met deze herdruk velen mensen een plezier doe.  
 
Een speciaal woord van dank bij deze herdruk aan mijn nicht Lucy, kleindochter Hanneke, 
dochter Petra, familie Wolters en familie Wals. Bovendien heb ik dankbaar gebruikt gemaakt 
van de informatie op de Websites van de Oorlogsgravenstichting,  ‘historischekringlosser.nl’, 
’inghist.nl/Onderzoek/Projecten/NIB50-63/Document/1581’, en uit het blad ‘ SOBAT’ 
(VOMI).  
 
Groesbeek, augustus 2014 
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Fotoboek getiteld: 28 12 28 185 
 

Inleiding 
 

Eind 1989 liep mijn loopbaan bij de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens  ten einde  en begon 
mijn leven een andere wending te nemen. 
Van een drukke baan kwam ik terecht in een arbeidsloos leven en moest ik samen met  mijn lieve 
vrouw een andere inhoud geven aan het dagelijks gebeuren. 
Ik begon met klusjes in en buiten het huis en had veel tijd om naar de televisie te kijken. Vooral 
die televisie was een grote factor in de begintijd, want alle avonden in het nieuws werd  er wel 
wat gezegd over de toen aan de gang zijnde oorlog in Vietnam en zag je de beelden van 
Amerikaanse soldaten die patrouille liepen. Ook in die periode speelden de boeken van Lou de 
Jong een belangrijke rol. In die tijd verscheen zijn uitgave over de vrijheidstrijd van de 
Indonesiërs en beweerde hij dat toen veel oorlogsmisdaden waren gepleegd in het toenmalige 
Nederlands Oost Indië door de daar aanwezige Nederlandse militairen. Wij waren niet altijd lieve 
jongetjes, die daar patrouille liepen, maar zijn beweringen gingen te ver. Hij heeft zijn boek ook 
gedeeltelijk herschreven. 
Door het voorstaande gingen mijn gedachten steeds meer terug naar de tijd, dat ik zelf in 
Nederlands  Indië  had  gediend  en  daar  patrouille  had  gelopen.  Ik  zocht  mijn  foto’s op, die ik daar 
had  gemaakt  en  dacht:  laat  ik  eens  beginnen  deze  foto’s  te  sorteren  en  op  volgorde  te  leggen,  zo  
goed als mijn herinnering dat me ingaf. 
Helaas was ik veel van de namen van de kameraden vergeten en dit zal ook blijken in het 
fotoboek. 
Het sorteren lukte, vooral omdat de correspondentie die ik met mijn huidige vrouw destijds als 
penvriendin had, bewaard was gebleven en ik daaruit op kon maken, in welke plaatsen ik in het 
huidige Indonesië gelegerd was geweest. 
Bij het sorteren kwamen vele goede en slechte herinneringen naar boven en dat maakte me soms 
erg emotioneel. En kwam ik tot de conclusie dat er menigmaal een engeltje op mijn schouder 
heeft gezeten en ervoor heeft gezorgd dat ik heelhuids in Nederland ben teruggekeerd. 
Ook denk ik bij dit laatste veel aan mijn ouders Lucretia Preusterink en Gerrit  Willem Kuijk, die 
tussen 10 mei 1940 en eind 1950 een heel moeilijk en bezorgd leven hebben gehad. 
Eerst de Tweede Wereldoorlog toen hun oudste zoon Cor werd uitgezonden naar Duitsland, maar 
gelukkig in augustus 1945 gezond terugkeerde en zoon Jan die moest dienen bij de 
Arbeidsdienst. Mijn Vader is ook een keer opgepakt, maar dat was maar een paar dagen. 
Ook de levensmiddelenvoorziening was voor hen in die tijd een hele opgave. Bovendien verloren 
ze aan het eind van deze oorlog door een bombardement al hun bezittingen. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog was het voor hen geen sinecure. 
Eerst kregen 3 kinderen difterie. Bovendien kreeg zoon Gerrit in militaire dienst - hij zat op de 
opleiding tot officier bij de Cavalerie - TB en kwam de jongste zoon Karel in het ziekenhuis 
terecht met pleuritis. In die tijd zaten zoon Jan en Nol, de maker van dit boek, in militaire dienst 
en zouden in Nederlands Oost Indië moeten dienen, wat ook gebeurde, 
Men kan zich  geen  voorstelling  maken  hoe  zo’n  gezin  zich  door  de  dingen  heen  moest  worstelen.  
Mijn  jongste  broer  in  die  tijd  8  jaar  schrijft  in  zijn  boek  ‘Stokvisjes’  uitgegeven  in  2004,  in  het  
hoofdstuk  ‘Morgenrood’  hoe  zijn  dag  begon  namelijk  het  dagblad  Trouw  pakken  en  kijken op 
de voorpagina, rechts midden vlak onder de kop. Daar stond altijd een klein artikel van een 
kolom  breed  dat  begon  met:  ‘de  regering  deelt  tot  haar  leedwezen  mee  ……’  en  dan  volgden  de  
namen van gesneuvelden in Indië. Gelukkig stonden zijn broers er niet bij, dus kon hij rustig 
Tekko Taks gaan lezen. 
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Ik draag dit fotoboek dan ook op aan mijn ouders, die de binnenkant van de omslag met hun foto 
sieren.  Het  is  jammer  dat  ik  dit  boek  niet  eerder  heb  kunnen  samenstellen,  opdat  zij  de  foto’s  die 
zij steeds voor mij hebben laten ontwikkelen nog eens konden zien in de juiste context. Zij 
hebben  ook  steeds  gezorgd  dat  ik  fotorolletjes  had  om  de  foto’s  met  mijn  Havermouttoestel  te  
kunnen schieten. 
Ook draag ik dit boek op aan mijn broer Jan, die samen met mij in Indonesië als Luitenant heeft 
gediend en helaas twee van zijn ondergeschikten daar moest achterlaten. 
Tevens wordt dit boek opgedragen aan mijn lieve vrouw Hendrika, die mij steeds is blijven 
schrijven, ondanks dat ze wel eens moeite had mijn hanenpoten te lezen. Zij is ook het positieve 
wat ik uit die tijd heb overgehouden. De laatste bladzij is dan ook aan haar gewijd. 
 
Ook wil in deze inleiding nog iets zeggen over mijn totale diensttijd en de tijd daarvoor. 
Mijn naam is Arnold Johan Kuijk geboren 28 december 1928 te Deventer. Mijn moeder is  
Lucretia Preusterink geboren te Deventer 3 augustus 1899, overleden te Deventer op  
15 oktober 1984. Mijn vader is Gerrit Willem Kuijk geboren te Deventer op 4 november 1894, 
overleden te Deventer 13 januari 1959. Zij hadden 7 kinderen nl. 1 meisje en 6 jongens. Begin 
1944 werd er nog een meisje geboren, dat helaas na 2 dagen is overleden. 
Van de 6 jongens moesten er na de Tweede Wereldoorlog 3 jongens in militaire dienst, waarvan 
er 2 naar het voormalige Nederlands Oost Indië werden uitgezonden. 
Deze Tweede Wereldoorlog hebben de 2 oudste kinderen letterlijk aan de lijve ondervonden. Een 
moest gedwongen naar Duitsland en keerde zoals in het begin reeds gezegd, pas vrij laat via 
allerlei omwegen in Nederland terug. De andere was eerst gedwongen in de Arbeidsdienst en 
later moest hij onderduiken door de Spoorwegstaking. Hij is degene die later als Luitenant naar 
de Oost werd gezonden. 
Tevens werden vlak voor de bevrijding van Deventer op 10 april 1945 3 jongens uit ons gezin, 
waar ik ook bij was, opgepakt en naar Goor afgevoerd om daar te gaan graven voor de 
Organisatie Todt aan het Twente Rijn kanaal. De Canadezen kwamen al gauw dicht in de buurt, 
zodat een Duitser besloot ons onze identiteitsbewijzen  terug te geven en ons wegstuurde.Via 
allerlei omwegen kwamen toen allen veilig lopend in Deventer ,een en ander is te lezen in het 
door  G.W.Kuijk  jr.  (een  van  de  zonen)  geschreven  boek  ‘Een  Dèventer  jonge  in  oorlogstied’.   
Na deze oorlog was het voor het gezin Kuijk nog niet afgelopen, zoals ik in het begin van de 
inleiding al heb beschreven. 
Nol zoals mijn roepnaam is, ging in Deventer eerst naar de kleuterschool, lagere school, ULO en 
Hogere Handelsschool en haalde in zijn vrije tijd: Praktijk Diploma Boekhouden, MBA, SPD, 
computer en -bankcursussen en volgde bij de werkgever interne cursussen. 
Direct na het behalen van het diploma van de Hogere Handelsschool werd ik in juli 1947 
opgeroepen voor de militaire keuring, die plaatsvond op de Vijverberg in Doetinchem. 
Ik werd goedgekeurd en was een lid van lichting 1948 geworden. Mijn legernummer werd  
28 12 28 185. 
Ik was toen voor de Minister van Oorlog een nummer geworden en daarom is de TITEL van dit 
boek 28 12 28 185.  
Op 1 juli 1947 trad ik in dienst als kantoorbediende op de boekhouding van Noury en van der 
Lande te Deventer. 
Begin 1948 ontving van het Ministerie van Oorlog bericht dat ik ging behoren tot de lichting 
1948-1 en dat ik me op 3 maart 1948 bij de Grenadiers in Amersfoort moest melden. Ik zou daar 
op dezelfde dag heen moeten als mijn broer Jan. 
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Mijn vader werd daar zo boos over, omdat broer Gerrit ook al in dienst was en hij nu 3 jongens 
moest afstaan, dat hij een brief schreef naar de toenmalige Minister van Oorlog, de heer 
Schokking. 
 
Op 2 maart 1948, ik had reeds ontslag genomen bij Noury en van der Lande, kreeg ik  
’s  avonds  een  telegram  uit  Apeldoorn  dat  A.J.Kuijk  uitstel  had  voor  6  maanden  en  niet  naar  
Amersfoort hoefde te komen. 
Even daarna kwam er een bericht in de krant dat, wanneer er reeds 2 broers in Dienst waren de 
derde  broederdienst  kon  krijgen.  Echter  daar  stond  ook  bij:  ‘zij  die  reeds  een  oproep  hebben  of  
hebben  gehad  niet  in  aanmerking  komen  voor  deze  regeling’. 
Ik heb in dat halfjaar enkele brieven naar het Ministerie geschreven, echter zonder resultaat. Op 
de laatste brief, ik zat toen al in dienst, stond o.a. dat ik niet gemist kon worden voor de functie 
die ik zou moeten verrichten. Ik ging als gewoon soldaat bij de infanterie naar Indië. Later heb ik 
nog proberen te achterhalen wat de reden was. Helaas ben ik nooit achter de waarheid gekomen. 
Op 9 september 1948 moest ik dan ook opkomen  bij de ondersteuningscompagnie van 6-8 RI en 
werd gelegerd in de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem en kreeg daar mijn eerste militaire 
oefeningen o.a. op de toen in aanleg zijnde A12. De weg werd gebruikt als KALI(rivier)  om te 
leren oversteken. 
Bij de opkomst voor de eerste oefening bleek dat de meeste van degenen die, die dag waren 
opgekomen voor de eerste keer hun dorp of stad hadden verlaten.’s  Avonds  stond  een  boom  van  
een kerel uit Drente te huilen bij de poort dat hij naar huis wilde. Ook was de kazerne zo vol dat 
al de beschikbare ruimtes werden benut. Eten deed je aan een tafel waar je net je geweer had 
schoongemaakt. 
Op een dag kon ik echter niet meer lopen en bleek dat mijn middenvoetsbeentje was gescheurd. 
Ik werd opgenomen in het Militair Hospitaal, tot schrik van mijn ouders, en werd 6 weken in bed 
gehouden. Toen ik genezen werd verklaard, ging ik naar de Menno van Coehoornkazerne om me 
daar te melden en terug te gaan naar mijn kamer. Mijn kamer was echter eetzaal geworden en 
mijn dienstmaten waren allemaal verdwenen. Mijn spullen lagen ergens op zolder en om het 
verhaal kort te houden, ik werd ingedeeld bij het S peloton en zou niet naar Indië hoeven, maar 
overgeplaatst  worden  naar  een  andere  functie.  Op  een  gegeven  moment  werden  we  op  ‘Appel’  
geroepen en kregen al de aanwezigen te horen waar ze heengingen. Ik werd echter niet genoemd 
en had naar huis moeten gaan, want niemand had me dan gemist. Ik meldde me echter netjes en 
kreeg te horen dat ik werd ingedeeld bij het S peloton van 6-8 R.I. in de Saksen Weimarkazerne 
te Arnhem. Ik heb me daar toen gemeld. Echter op een goede dag moest ik bij de 
compagniescommandant komen, die mij meedeelde dat ik allemaal EENTJES had, dus 
goedgekeurd voor de strijd in Indië en me moest melden bij de 2e compagnie(2-6-8 R.I). Ik heb 
toen de laatste brief voor broederdienst geschreven, zoals eerder vermeld, zonder resultaat. 
Eind januari 1949 kregen wij 14 dagen inschepingverlof om afscheid te nemen van onze 
dierbaren. Mijn broer Jan had ook inschepingverlof, zodoende konden wij samen naar 
Hellendoorn, waar broer Gerrit in het gelijknamige sanatorium lag. Hij had TB, zoals boven 
reeds beschreven. Ook namen we afscheid van broer Karel die op een balkon van het ziekenhuis 
te Deventer lag met pleuritis. 
Op de dag dat ik uit Deventer vertrok, om terug te gaan naar de kazerne te Arnhem, bracht mijn 
Vader  me  naar  het  station.  s’  Morgens  had  hij  broer  Jan  al  uitgeleide gedaan en mijn Vader kon 
bij  de  ingang  van  het  station  alleen  nog  zeggen:  ‘doe  daar  geen  dingen,  die  je  niet  aan  je  ouders  
durft  te  vertellen’  en  draaide  zich  huilend  om. 
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Gelukkig zag ik op het perron een jongen die ook terugging en zich moed had ingedronken en 
vrolijk was. 
Op 11 februari 1949 gingen wij naar het emplacement van het station Arnhem, waar een trein 
stond om ons naar Rotterdam te brengen. Wij leken wel een stelletje boeven, want op iedere 
overweg die wij voorbij reden stond de Marechaussee, die ervoor waakte dat er geen militair uit 
de trein zou springen. Dit was ook het geval op alle stations die wij passeerden en soms moesten  
wachten. Die familieleden, die daar stonden werden op grote afstand gehouden. Dit was ook het 
geval in de haven van Rotterdam. 
In Rotterdam werden we ingescheept op de MS Kota Inten die ons naar de Oost zou vervoeren. 
Destijds heb ik begrepen, dat wij met 1400 man op dit schip zaten. 
Na het spelen van ons volkslied bleven we aan de kade liggen, want door de mist kon het schip 
niet uitvaren. Onze bedden waren een soort spiraal die met kettingen aan de kanten in de onderste 
dekken waren aangebracht, drie boven elkaar. Gelukkig had ik een bovenste kooi met daarboven 
een luchtkanaal, waar een van mijn voorgangers, een gat had gemaakt, zodat de frisse lucht naar 
binnen kon. Dat bleek later na de Rode Zee wel nodig. 
‘s  Morgens  nadat  ik  wakker  was  geworden  zaten  wij  op  de  Noordzee.  Diezelfde  dag  kregen  wij  
sloepenrol, dit was een oefening om ons te leren hoe te handelen bij een scheepsramp. Wij 
hadden allemaal een zwemvest die op een bepaalde plaats lag. 
Het  leven  was  verder  als  volgt:  voor  het  eten  van  zo’n  massa  was  er  een  cafetariasysteem.  Dit  
betekende wachten tot er een plaats was om te zitten in het eetruim en dan kon je met je Plate 
met verschillende vakken, die je liet vullen, aan tafel gaan. 
Voor een glas water ging je in de rij staan, want zoetwater aan boord was schaars. Je waste jezelf 
en je kleren met zoutwater zeep. 
Ik had het geluk dat ik met broer Jan op dezelfde boot zat en de hoofdmachinist op die boot was 
een toekomstige oom van hem. Dit gaf enige privileges om het zo maar te zeggen.  
Ook kregen wij seksuele voorlichting. Vooral de films over geslachtziektes maakten diepe indruk 
op mij. Deze films waren afkomstig van het Amerikaanse leger. Ook kregen wij Maleis. Ze 
hadden ons ook Javaans moeten leren, want dat werd in de kampong gesproken 
 
Via de Straat van Gibraltar voeren we de Middellandse Zee in, waar een van de zuigers van de 
motor diende te worden vervangen. Wij lagen een dag stil, om daarna verder te varen naar Port-
Said, een haven in Egypte aan het begin van het Suez Kanaal. 
In Port-Said  kregen wij een Pond-sterling om van de handelaren die met hun bootjes rond het 
schip voeren iets te kopen.Ik weet nog dat ik een tros bananen heb gekocht omdat die in 
Nederland  nog  schaars  waren.  Die  kooplieden  riepen  ‘niet  kijke  maar  kope’. 
Er kwam ook een goochelaar aan boord, die kuikentjes overal vandaan toverde, zelfs uit onze 
gulp. 
Ook was er post uit Nederland en ging onze post van boord. Ik kreeg o.a. een brief van mijn 
Moeder i.v.m. de verjaardag van mijn zuster Jenny, die 10 februari 1949 13 jaar was geworden.  
Via het Suez Kanaal, waar Engeland toen de scepter nog zwaaide, werd o.a door de Arabieren 
die aan de wal stonden ons toegeroepen, dat ze ons in Indië wel een kopje kleiner zouden maken.  

 
In de Rode Zee waar de warmte al begon werd er van uniform gewisseld. Het dikke battledress 
werd omgeruild tegen tropenkleding: groen voor het veld met een vechtpet en khaki met als 
hoofddeksel een kepie. 
Op de Indische Oceaan werden al degenen die voor de eerste keer de Evenaar passeerden door de 
zeegod Neptunus gedoopt met water en afgewerkte olie. De gedoopten kregen een doopbewijs. 
Het eerste eiland in het toenmalige  Nederlands  Oost  Indië  dat  wij  aandeden  was  ‘Sabang’. 
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Alle militairen mochten daar een middag van boord, om zich eens op de wal te vertreden. Wij 
zagen eruit als een stelletje boeven, want onze kleren waren niet om aan te zien.  
Via de Straat van Sumatra  kwamen wij aan inTandjong Priok, de haven van Batavia, waar 
bepaalde onderdelen werden gedebarkeerd. Wij voeren verder via de Javazee naar Tandjong 
Perak, de haven van Soerabaja, waar wij aan land werden gezet om met legerwagens naar een 
groot kampement te worden vervoerd en eindelijk eens goed konden mandiën (emmers met water 
over je hoofd gooien) en onze kleren konden laten wassen. 
 
In Soerabaja werden wij onderdeel van de G-brigade en het 422e Bataljon Infanterie en daarvan 
de 2e compagnie.  
Na 3 dagen acclimatiseren en wij allemaal een geweer zonder munitie hadden, werden wij 
ongewapend naar de plaats Kidiri vervoerd. 
Even buiten de stad werden wij in een school ondergebracht, wat voorlopig ons bivak werd.  
De eerste nacht daar was het al raak en  werden  wij  aangevallen  door  guerrilla’s.  Niet  alleen  wij  
maar ook andere compagnieën. Daarbij vielen de eerste drie doden in ons bataljon. 
In die tijd lagen bij ons nog oude troepen, die daarna samen met ons op wacht gingen. 
Ik herinner me nog heel goed, dat ik die nacht magazijnen van de BREN moest vullen samen o.a. 
met onze Sergeant-majoor, die de kogels achterstevoren in het magazijn deed. Zo zenuwachtig 
was die man. Ik zei tegen hem, zo hebben ze er weinig aan. 
Ook kregen wij oefenpatrouilles, die vaak heel echt waren, omdat we op de vijand stuitten. 
Vreemd was het, om onder een klamboe te moeten slapen op je opvouwbare tampatje, die je  bij 
een verhuizing in je Kitbag stopte. 
Voor de persoonlijke dingen had ik door de toean Timmerman een kist laten maken. Die was van 
teakhout. Het hout was van een platenkist van de school in Kidiri. In die platenkist zaten de 
platen van Jetse. Dezelfde, die wij ook in Nederland ook op school hadden. 
Na Kidiri gingen wij naar het Madioense waar de PKI (Partei Kommunist Indonesia) onze 
tegenstander werd. 
De compagnie werd uit elkaar gehaald en mijn peloton ging eerst naar Badegan. Echter ze 
hadden te weinig manschappen op andere posten voor aflossing van de daar af te zwaaien 
militairen. Zodoende werd een gedeelte van ons Peloton naar Balong gezonden. 
Daar heb ik het grootste deel van de tijd in bivak gelegen. 
Ook had ik daar met een grote actie een engeltje op mijn schouder, namelijk in de bergen. Bij het 
passeren van een haarspeldbocht, ik was de eerste man, werd ik beschoten en kon ik tijdig mijn 
hoofd terugtrekken. 
Wij werden als eerste na de cease-fire uit dat gebied teruggehaald. Moesten een tijdje een 
vakantieoord bewaken. 
Tijdelijk werd ik overgeplaatst naar de IVG (Inlichtingen Veiligheid Dienst). 
 
Daar de terugtrekking uit Indonesië was begonnen, kwamen op bepaalde plaatsen tekorten aan 
mankracht. Ik werd daarom via Batavia, Bali naar Makassar gezonden. 
Daar heb ik de opstand van de Ambonezen meegemaakt. 
Wij werden op een gegeven moment uit Makassar naar West Java geëvacueerd. 
Via Tjimahi, Bandoeng en Batavia keerde ik terug naar Nederland 
 
Het  tussentijdse  en  verdere  verloop  ziet  U  in  de  bijlage  ‘staat  van  Militaire  Dienst’  en  het  
gemaakte Fotoboek. 
Dit Fotoboek heb ik gemaakt op een oude PC, die ik van mijn broer Karel had gekregen. Je kon 
nog  niet  ‘knippen  en  plakken’.  Dus  alles  is  gedaan  met  een  liniaal  om  de  teksten  op  de  goede  
plaats  te  krijgen  en  dan  werden  de  foto’s  erbij  geplakt. 
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Het originele gemaakte boek blijft in het bezit van de nazaten van de samensteller. Ik hoop dat 
het boek iedere keer zal worden doorgegeven aan de volgende generatie. 
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Verlieslijst van 422e BI . 
 

Naam en verdere gegevens. 
Bronnen: 
Stichting Nationaal Indië-Monument 1945-1962,onderdeel Verlieslijst Nederlandse Troepen 
(Bladzij 53) en Laatste Bericht: een boek geschreven door Jack Kooistra( zie hieronder) 
Bladzij 84 
BINK,Wilhelmus Johannes: Gilze en Rijen 18 november 1925-17maart 1949 Kediri 
Soldaat,lgr.251118004 van 3-6-8 Regt.Inf.422e Bat.Inf. Zoon van Hendricus C.Bink en 
Petronella M. van Engelen.Landbouwer.R.K..De patrouille waartoe hij behoorde werd 
aangevallen door met automatische wapens uitgeruste onderdrukkers.Tegelijk met hem 
sneuvelde soldaat Hendrik Gezinus Schansert uit Almelo.Soldaat Bernard Gerard Joseph Ruel 
uit( Lattrop ?) Denekampwerd door vijf kogels getroffen en overleed de volgende dag. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr.152. 
Bladzij 134 
DRIFT,Gerrit van der : Kampen 22 april 1922 – 15 november 1949 Soerabaja 
Tweede luitenant, lgr. 220422000,( van 2-4 Regt.Inf.?)6-8 Regt.Inf.422e Bat.Inf.Ongehuwd. 
Militair.Geen kerk.Woonde in Kampen, 2e Ebbingestraat 4.Hij is om het leven gekomen door 
een ongeval. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak A, nr. 223. 
Bladzij  136 
DUUREN,Hendrik Jan van: Wormerveer 16 december 1928 – 15 december 1949 Porong 
Dpl.soldaat, lgr 281216130, van 6-8 Regt.Inf. van 422e Bat.Inf.Zoon van Jan Hendrik van 
Duuren en Jantje Gerritsen, Expeditieknecht.Ned.Herv.Woonde in Wormerveer,Frans 
Halsstraat 33.Hij is om het leven gekomen door een ongeval. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak AA,nr. 53. 
Bladzij 250 
LOCKX, Petrus Johannes(Alkmaar ?)Halsteren 22 april 1928 – 19 juni 1949 Ponorogo 
Soldaat I, lgr 280422333, van 6-8 Regt.Inf.422e Bat.Inf. Gehuwd met 
E.C.Norder.Beroepsmilitair.R.K. 
Woonde in Alkmaar, Klein Nieuwland 3.Nabestaanden woonden in Wieringerwerf.Bij een 
mislukte poging tot verwijdering van een trekbom is hij omgekomen. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 32. 
Sinds 4 mei 2003 staat zijn naam op een plaquette naast het gedenkteken voor de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog aan de Prof.Granpré Molièrestraat in 
Wieringerwerf.(Wieringermeer?) 
Bladzij 276 
NIEMEIJER, Jan: Nijmegen 9 oktober 1928 – 6 juni 1949(Madioen?)Utaran. 
Korporaal, lgr 281009221, van 6-8 Regt.Inf. 422e Bat.Inf.Zoon van Albert Niemeijer en Antje 
Everdina Schowille.Ongehuwd.Militair.Geref.Woonde in Nijmegen, Vermeerstraat 
16.Nabestaanden woonachtig in Rotterdam.Hij is gesneuveld. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr 23. 
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Blad 2 

Bladzij 323 
SCHANSERT, Hendrik Gezinus: Almelo 6 april 1928 – 17 maart 1949 Kediri 
Soldaat, lgr 280406158, van 3-6-8 Regt. Inf.422e Bat.Inf.Zoon van van Jan Schansert en 
Aaltje Schoenmaker. Ongehuwd.Metaalbewerker.Geref.Woonde in Almelo, Hoornbladstraat 
54. De patrouille waartoe Schansert behoorde is aangevallen door een groep met automatische 
wapens voorziene onderdrukkers.Tegelijk met hem sneuvelde Wilhelmus Johannes Bink uit 
Gilze.Soldaat Bernard Gerardus Joseph Ruel uit( Lattrop?) Denekamp werd geraakt door vijf 
kogels en overleed de volgende dag. 
Ereveld Kembang  Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 174. 
 Zijn naam staat op het Indiëmonument in het Hagenpark aan de Hagenborgh in Almelo. 

. 
Bladzij  318 
RUEL, Bernard Gerard Joseph ( Lattrop ?) Denekamp28 augustus 1928 – 18 maart 1949 
Kediri 
Soldaat, Lgr. 280828153, van 3-6-8 Regt.Inf. 422eBat.Inf.Ongehuwd. Landbouwer.R.K. 
Woonde in( Lattrop, no. 72.?) Denekamp. Hij werd overvallen door een groep van 
automatische wapens voorziene onderdrukkers.Ruel is getroffen door vijf kogels en bezweek 
de volgende dag aan zijn verwondingen. 
De soldaten Wilhelmus Johannes Bink uit Gilze en Hendrik Gezinus Schansert uit Almelo 
zijn bij dit treffen onmiddellijk om het leven gekomen. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 116. 
Bladzij 352 
STRIEN, Jan Maarten van:Zierikzee 8 september 1928 – 18 mei 1949 Madioen 
Soldaat, Lgr. 280908335, van 4-6-8 Regt.Inf. 422e Bat.Inf.Ongehuwd. Typograaf .Ned.Herv. 
Woonde in Schagen,Stationsweg C 95. Tijdens een patrouille is hij gesneuveld. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 35. 
Zijn naam staat sinds 4 mei 2002 op een plaquette naast het oorlogsmonument 1940-1945 aan 
de Prof Granpré Molièrestraat in Wieringerwerf.(Wieringermeer ?). 
Bladzij 352 
STRIJBOSCH, Lucas Joannes:Geldrop 22 april 1928 – 23 juli 1949 
(Ponorogo?)Ponorogo/Banturan. 
Soldaat,Lgr.280422698, van 6-8 Regt.Inf. 422e Bat.Inf.Ongehuwd.Slager.R.K.Woonde in 
Eindhoven,Tivolilaan 65.Hij was kok in de centrale militaire keuken.Op de terugweg van  een 
voetbalwedstrijd werd de vrachtwagen waarin hij zat onder vuur genomen.Iedereen sprong 
van de auto af, maar Strijbosch bleef zitten.Bij controle bleek hij dodelijk getroffen door een 
vijandelijke kogel in zijn hoofd. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 27. 
Bladzij  384 
VISCH,Willem Arend: Warmond 3 november 1927 – 17 april 1949 Malang 
Soldaat, Lgr.271103208, van 6-8 Regt.Inf. 422e Bat.Inf.SOBM.Zoon van Willem Arend 
Visch en Christina Maria Johanna Angeneind.Ongehuwd.Student.Geen kerk.Woonde in 
Warmond, Burg.Ketelaarstraat 34.Hij kwam om het leven door een vuurwapenongeval. 
Ereveld Kembang Kuning/Surabaya, vak BB, nr. 102.. 
Sinds 20 mei 2006 staat zijn naam op een gedenkteken in het plantsoen aan de Burgemeester 
Schölvinckstraat. 
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BLAD 3 
 
 

Verlieslijst KNIL bladzij  17  en  Bladzij 493. 
 
HEUKELOM, Paulus : Amsterdam 28 oktober 1912 – 5 augustus 1950 Makassar 
Sergeant, Lgr.12102 8004, oud stbnr.10387,nieuw KNIL-rnr. 122228004, van Leger 
Technische Dienst.Zoon van Johan Christiaan Frederik Heukelom en Gesina Corba.Trouwde 
met Maria Elisabeth van de Broeke.Twee kinderen.Eerste filmoperateur, daarna militair.Geen 
kerk.Woonde te Amsterdam ,Spuistraat 40.Nabestaanden destijds woonachtig in 
Amsterdam.Hij is gesneuveld. 
Ereveld( Candi?) Tjandi/Semarang, vak B,nr. 70. 
 
 
 
Tussenhaakjes in Boek Kooistra 
Bovendien wordt gesproken over Ponogoro i.p.v Ponorogo. 
Het Madioen en geen Madieon) 
Brief geschreven. 
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Mededeling in het blad “SOBAT”  van  de  VOMI  (Vereniging  Oud  Militairen  Indiëgangers) 
14e jaargang nr.2 – oktober 1999,nummer 67. 
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