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 OOrlOgsvrijwilligers (Ovw-ers)

De publicatie over de slachtoffers van WO2, in onze Kroniek van maart 2017, hebben reac-
ties opgeroepen. Een heel bijzondere reactie kwam van Martin de Graaf. Hij beheert, samen 
met zijn naamgenoot Rob de Graaf, een verse website over het oorlogsvrijwilligers bataljon 
2-4 R.I. (2e bataljon, 4e Regiment Infaterie) “De Kennemers” . 
Martin en Rob zijn kinderen van veteranen, waarover de website gaat. Zij beheren een 
archief van het bataljon en trachten verhalen dagboeken, afbeeldingen en attributen te 
verzamelen.In het bedoelde bataljon zaten onze plaatsgenoten Daan Hoek en Meindert 
Timmer, die ik in mijn artikel ‘Beroerd geboren, beroerd gestorven’ had aangehaald. Jam-
mer dat ik niet eerder op de hoogte was van de website, dan had ik waardevolle informatie 
kunnen toevoegen. Bovendien had ik dan geweten welke vrijwilligers er nog meer uit onze 
streek kwamen. Bij deze gelegenheid wil ik dat graag aanvullen.

Ovw-ers uit ons werkgebied

In mijn eerste artikel ging het specifiek 
over de gevallenen, met het oog op de 
jaarlijkse Dodenherdenking. Daarbij had 
ik mij georiënteerd op de gevallenen die 

geboren waren binnen ons werkgebied. 
Maar de website nalezend, mogen eigen-
lijk de inwonenden niet ontbreken.
Één van deze inwonenden, die de missie 
niet heeft overleefd, was Johannes Hendri-
cus Alles, geboren te Ursem, maar destijds 

wonende in Schermerhorn. 
Onderstaand wil ik bovendien terug-
komen op het militaire leven van Daan 
Hoek en Meindert Timmer. De aanvullin-
gen zijn afkomstig van bovengenoemde 
website. Het wordt gevolgd door het 
verhaal over Jan Alles en eindigt met de 
dagboekbeschrijving van Cor Groot.

Daan Hoek en Meindert Timmer

De vrijwillige gang van Daan en Mein-
dert naar Nederlands-Indië begon na 
de capitulatie van Japan op woens-
dag 15 augustus 1945. De Nederland-
se regering in ballingschap had, van 
meet af aan, een Expeditionaire Macht 
voor ogen die rust moest brengen in 
de Oost-Kolonie. Zoals ze schreven: 
“teneinde aldaar in eersten aanleg onder 
bijzonder moeilijke omstandigheden recht 
en veiligheid te herstellen.”Meindert Timmer 

en Elisabeth v.d. Meer
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Echter, de geallieerden dachten daar an-
ders over en hadden het voornemen om 
de vrijwilligers in te zetten voor de zuive-
ring en opbouw van Europa. Bovendien 
waren de vrijwilligers nauwelijks getraind, 
zeker niet voor uitzending naar de tropen. 
De uitzending naar de Oost werd van 
Nederlandse zijde toch doorgezet en de 
vrijwilligers verzamelden zich in Noordwij-
kerhout, waar op maandag 17 september 
1945 het Lichte Infanterie Bataljon (L.I.B.) 
‘De Kennemers’ werd opgericht. Een eer-
ste training aldaar en in de nabij liggende 
duinen, volgde. Ter inspectie en opbeu-
ring bezocht Prins Bernard op zondag 17 
november het kampement van de vrijwil-
ligers.

Op vrijdag 30 november 1945 werden de 
vrijwilligers per trein, via een omweg van-
wege onbegaanbare wegen, naar Oos-
tende gebracht voor een overtocht naar 
Engeland met de Belgische vrachtboot MS 
Prinses Astrid. 

In East Hampstead, M.O.B. Parkcamp bij 
Wokingham in Berkshire stonden nissen-
hutten voor hun gereed. Er volgde een 
maand van training (in de kou), marche-
ren en af en toe schieten in Aldershot en 
voor de rest veel vrije tijd. Ze werden aan-

gekleed met militaire retourgoederen uit 
Britse depots. Niet bepaald eerste klas, 
vuil en soms met oud bloed doordrenkt en 
zelfs met kogelgaten. Op maandag 31 de-
cember volgde eindelijk inscheping op het 
Britse troepentransportschip MS Alcanta-
ra. Een omgebouwd passagiersschip van 
20.000 BRT. waarvan de ruimen ook waren 
ingericht voor het bergen van manschap-
pen. Overvol, met 3000 man aan boord, 
vertrok het schip vanuit Southampton. Het 
werd al snel het ‘hongerschip’ genoemd 
,vanwege het erbarmelijke eten. 

Op woensdag 23 januari 1946 kwam de Al-
cantara aan bij Singapore. Het duurde nog 
zes dagen voordat ze van boord mochten 
in Port Dickson. Bij aankomst op het stati-
on bleek de trein pas de volgende morgen 
te gaan, dus bivakkeren op het station. De 
volgende dag naar Labis op Malakka en 
vervolgens per truck naar het voormali-
ge Japanse vliegveld Cha’ah. De omstan-
digheden waren zo slecht dat tien dagen 

later het bataljon naar Mersing, aan 
de Zuid-Chinese zee, werd overge-
plaatst. Lord Louis Mountbatten ver-
moedde dat de aankomst van Neder-
landse militairen kwaad bloed zou 
zetten bij Soekarno en zijn trawan-
ten, en weigerden medewerking te 
verlenen aan het transport naar onze 
kolonie. Pas eind maart mocht de En-
gelse boot SS Salween aanleggen in 
Tandjong Priok en kon het bataljon 
aan land gaan in Nederlands-Indië.
Het was de Nederlandse Oost-kolo-
nie waar Daan en Meindert hun ein-
de zouden vinden. Daan is, volgens 

dagboeken van strijdmakkers, bezweken 
aan malaria. Meindert is op woensdag 27 
augustus 1947, bij een fel vuurgevecht 
met Indonesische extremisten, gewond 
geraakt door een kogel die afketste tegen 
een weaponcarrier en die hem in de buik 
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trof. Hij zou net een nieuwe houder voor 
zijn bren pakken en lag daarbij op z’n zij, 
hetgeen hem noodlottig werd. Bij dezelf-
de actie werd de commandant, kapitein 
Herman Dieperink in zijn hals getroffen. 
Beiden overleefden de aanval niet. De vol-
gende dag werden ze, honderd kilometer 
verder, op het erekerkhof van Semarang, 
met militaire eer begraven. Zes jongens 
van het bataljon, waaronder Cor Groot uit 
De Rijp, hielden de erewacht.
Meindert was de zoon van Jacobus Tim-
mer en Eva Vredevoort. Hij was geboren 
te De Rijp op dinsdag 23 augustus 1921 en 
gehuwd met Elisabeth Maria van der Meer, 
geboren op dinsdag 3 maart 1925 te Ilpen-
dam. Zij woonden in de Mariastraat 40 te 
Wormer.

Jan Alles

Op woensdag 16 februari 1921 werd 
Joannes Hendricus (Jan) Alles geboren te 
Ursem, terwijl al zijn broers en zussen in 
Schermerhorn ter wereld kwamen. 
Zijn ouders waren de veehouder Nicolaas 
(Klaas) cornelisz. Alles en Grietje jand. Tuijp 
en woonden in de Dorpsstraat Wijk-A 1 te 
Schermerhorn. Vanaf 1 mei 1920 tot 29 
april 1922 woonden ze te Ursem. Ze heb-
ben op verschillende plekken in Schermer-

horn gewoond, o.a. 
Wijk-A 13, -C 5, -A 57, 
-A 51, -A 57a, -A 52, 
-B 3 om tenslotte in 
1922 in een huurhuis 
in Wijk-A 1 te belan-
den. Zijn moeder was 
al in 1928 gestorven, 
waarna zijn vader 
huwde met zijn huis-
houdster, Marga-
retha Johanna Thuis. 
Jan en zijn broer Bart 
waren aangesloten 

bij de Binnenlandse Strijdkrachten Scher-
merhorn. In dat kader voelde Jan zich 
geroepen om aan de oproep voor de be-
vrijding van Nederlands-Indië gehoor te 
geven.
Gedurende een meerdaagse patrouille 
bij Doro, in de omgeving van Kedoeng-
woenie, raakten niet veel later dan Mein-
dert, op donderdag 4 september, weer 
twee jongens van 4e Cie gewond, waaron-
der Jan Alles. Hij werd in zijn buik getrof-
fen. De kogel was door een patroontas zijn 
rug ingegaan. Aanvankelijk leek het niet 
ernstig omdat geen edele delen waren 
geraakt, maar Cor Groot schreef echter op 
dinsdag 9 september 1947 te Pekalongan 
in zijn dagboek: 
“Jan is van inhoud niet heel sterk en heeft er 
buikvliesontsteking bij gekregen en is van-
nacht om 02.00 uur overleden”. 
‘Jan Alles was erg sportief en geliefd onder de 
manschappen’, aldus een ander lid van het 
bataljon.
Hij werd op dezelfde dag met militaire eer 
begraven op het Ereveld Candi te Sema-
rang.  

Plaatsgenoot Dirk Moerbeek schreef on-
langs over Jan het volgende:
 “Jan Alles heb ik gekend en daaraan nog een 
prettige herinnering overgehouden. Hij was 

Meindert Timmer begraven 
met militaire eer in Semarang
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de zoon van ‘Dikke Klaas’, zoals ‘ie op het 
dorp werd genoemd, ter onderscheiding van 
‘Kleine Klaassie’. Ze woonden aan het begin 
van het dorp vanaf de Beemsterzijde, num-
mer A 1. De huisnummering was op zichzelf 
toen heel anders. De telling werd vervolgd 
tot aan het eind van het dorp aan de Scher-
merzijde en keerde daar, als het ware, via het 
Zuidje en kwam bij ons terecht Dorpsstraat 
A 180 en zette door tot nummer A 197, waar 
Cor Langeberg woonde. Dus Klaas Alles 
woonde erg schuin tegenover Cor Lange-
berg. Naast Cor Langeberg was weiland, ei-
gen land van Jan Koster en een stukje van de 
wolboer Jan Hermes, wat later nog omstre-
den zal gaan worden.
Jan Alles had een jongere broer, Bartje ge-
naamd, die nog als melkventer langs de hui-
zen ging. Er was ook nog een zus, getrouwd 
met een zekere Wim Steevers. Na de oorlog 
buschauffeur bij de NACO. Denk dat Jan ge-
boren moet zijn in 20 of 21. Was landarbei-
der bij Jan Broersen van de Noordervaart.
Ik denk dat het in de jaren 42/43 moet zijn ge-
weest dat van hoger hand afgekondigd werd 
dat er zogenaamd ‘gescheurd’ moest wor-

den, grasland moest worden omgezet naar 
landbouwgrond. Nu was er net over de ring-
vaart in de Beemster een groot stuk grasland 
eigendom van Coop de Boer (woonde in de 
Beemster, hoek Vrouwenweg-Jisperweg). 
Dat kwam in handen van Jan Broersen en die 
moest er voor zorgen dat er werd gescheurd. 
En daar heeft Jan Alles in hoge mate aan bij-
gedragen. En wij als jongens mochten dan 
van hem achter de ploeg met drie paarden 
lopen. Aan het eind van de werktijd moesten 
de paarden naar de stal bij Jan Broersen in de 
Schermer worden gebracht en moesten dan 
door het dorp. Wij mochten van Jan dan een 
stukje op het paard rijden. Dat is mijn herin-
nering aan hem. Weet niet of Jan nog te werk 
gesteld is in Duitsland of is ondergedoken 
(daarover mocht niet worden gesproken)
Na de oorlog heb ik hem nog wel gezien als 
soldaat en dat ‘ie uitgezonden is naar toen 
Indië. Kan me niet meer de schok in herin-
nering terug halen wat het teweeg bracht in 
de dorpsgemeenschap, toen het bericht was 
ontvangen dat Jan was gesneuveld in Indië.”

Cor Groot

Het verhaal van Cor Groot had wel een 
happy end. Hij overleefde de Indië-missie, 
terwijl al zijn streekgenoten uit hetzelfde 
bataljon daar de dood vonden.
Cornelis Petrus (Cor) Groot werd geboren 
in Alkmaar (Sint Elisabeth Ziekenhuis) op 
zondag 12 februari 1922 als zoon van de 
landbouwer/boer Cornelis cornelisz. Groot 
(1887-1961) en Petronella willemd. van 
Ederen (1884-1929) uit de Schermer, nabij 
Schermerhorn. 
Hij was het op één na laatste kind uit de 
relatie van zijn ouders. Geertruida Afra 
(1914), Willem Cornelis (1915) en Afra 
(1918) waren zijn broer en zussen. Na hem 
werd nog zijn zusje Koosje (1924) geboren, 
die later met de verzetstrijden Kees Huijs-
man huwde. Zijn moeder stierf op dinsdag 

Jan Alles  in 1946
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3 maart 1929 in de boerderij, Wijk C  Scher-
merhorn. Zijn vader was, na zijn huwelijk 
op woensdag 4 juni 1913, veertien dagen 
later vanuit de Beemster naar de Schermer 
getrokken. Op zaterdag 12 december 1931 
kwam Aaltje jand. Put, vanuit Purmerend,  
als huishoudster in dienst bij Cor z’n va-
der. Aaltje, geboren op vrijdag 15 januari 
1886 te Berkhout, was weduwe van Hen-
drik gerritz. Schaap. Aaltje zou, ongehuwd, 
haar hele leven bij Cor blijven en na diens 
dood in 1961 de ongehuwde zoon Willem 
bij haar in huis houden. 
Vader Cor verhuisde op woensdag 1 mei 
1940 naar Dillenburg ten zuiden van De 
Rijp. Dillenburg heeft niets te maken met 
het Duitse Dillenburg, maar is zo genoemd 
door de firma Dil die daar ter plekke kalk-
ovens hebben geëxploiteerd.

Dillenburg vervulde vervolgens een gro-
te rol in de ondergrondse strijd van de KP 
(knokploeg) De Rijp. De moeilijk bereikba-
re ligging in geïnundeerd gebied vormde 
een ideaal hoofdkwartier. Het gezin van 
Cor met zijn Aaltje vonden ondertussen 
onderdak bij de familie Vredevoort in de 
Kerkstraat, in het centrum van De Rijp. De 
inundatie bij het begin van de oorlog was 
een Nederlands initiatief. Op het einde van 
de oorlog haalden de Duitsers hetzelfde 
‘geintje’ uit om de geallieerden het landen 
onmogelijk te maken.
Cor Groot was ook betrokken bij de activi-
teiten van de knokploeg (KP) De Rijp. In de 
verhalen komt hij overigens weinig naar 
voren. Op enkele foto’s is hij waar te ne-
men. Hij was nog jong toen de oorlog be-
gon en zal later bij de KP zijn aangesloten.  
Hij had de bijnaam: ‘Leeghwater’ omdat 
hij graag knutselde en ook daadwerkelijk 
verbeteringen aanbracht aan machines bij 
papierfabriek Van Gelder waar hij kwam te 
werken. Die technische kant was geduren-
de zijn Indië-periode ook al opgevallen. 
Zo repareerde hij pistolen, zaklampen en 
vulpennen. Voor Van Gelder werd hij da-
gelijks , keurig in het pak met aktetas, met 
andere werknemers uit De Rijp en omstre-
ken, door Hooijberg Tour’s  heen en terug 
gebracht. 
Anderen menen dat hij zijn bijnaam dank-
te aan het feit dat hij de dijk van de Beem-
ster door wilde steken. Hij schijnt zelfs een 
poging te hebben ondernomen, maar of 
dat waar is en wat de gevolgen daarvan 
waren, zijn onbekend. Latere veteranen uit 
zijn legeronderdeel karakteriseerden hem 
als ‘een jongen vol bravoure, hij durfde wel 
wat’. 
In ieder geval voelde Cor zich na de oorlog 
verplicht zich te melden als oorlogsvrijwil-
liger in Nederlands-Indië. Of het op prin-
cipiële gronden of om avontuurlijke rede-
nen was, is niet helemaal te achterhalen. 

Cor Groot in Noordwijkerhout, 1945
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In zijn zeer uitgebreide dagboek komen 
beide facetten bovendrijven. 
In aanvang onderging hij dezelfde weg als 
Daan, Meindert en Cor kwamen in de 3e 
Compagnie van het Kennemer-bataljon, 
legernummer: 220212006 (geboorteda-

tum + volgnummer, de 6e man met de de-
zelfde geboortedatum). 
Bij zijn verblijf in Engeland heeft hij, vol-
gens zijn dagboek, ontmoetingen met zijn 
oudere broer Willem. Die had zich aange-
sloten bij de Royal Netherlands Army, en 
was gestationeerd bij de South East Forces 
(S.E.F.) Depot in Londen. De bezoeken von-
den over en weer plaats en ze lieten elkaar 
de steden en omgeving zien.
Echter, de belangrijkste bijdrage die Cor 
heeft geleverd, is de nauwgezette overle-
vering van zijn lotgevallen gedurende zijn 
Indië-periode. Nadat Cor vanuit Oostende 
in Engeland arriveerde, begon hij aan een 
dagboek, althans hij schreef aan het thuis-
front. Hij hield dat vol tot zijn terugkomst 
in Rotterdam. Het dagboek, met de naam 
‘Lust je nog peultjes’, wordt gevormd door 
de brieven die hij dagelijks aan zijn vader 
schreef. Zijn vader heeft de brieven be-
waard en zijn kleinkinderen, de dochters 

van Cor, hebben de brieven in volgorde 
herschreven en op schrift gesteld. Het om-
vat maar liefst 540 A4 bladzijden, inclusief 
afbeeldingen. Het treffende aan de dage-
lijkse beschrijvingen is de onomwonden-
heid waarmee hij de gebeurtenissen heeft 

opgetekend. Het dagboek is zeer lezens-
waardig en in goede stijl overgebracht.
Cor huwde met Reinie Kroon (1926-2007) 
en ging in de jaren vijftig wonen aan het 
Vlaander 292 (nu no.1) in De Rijp. Cor 
Groot vertrok in april 1960 uit De Rijp om 
als metaalfreezer  voor de Lips scheeps-
schroevenfabriek in Drunen te gaan wer-
ken. Een bloeiend bedrijf, waar op het top-
punt 2500 mensen werkten, maar door het 
verdwijnen van de Nederlandse scheeps-
bouw noodlijdend werd en uiteindelijk, na 
diverse overnames, failliet ging. Cor over-
leed in Drunen op 23 april 1996.

Fred Hoek

Met dank aan Ineke Groot en Martin de Graaf.

Hele dagboek lezen..? 
https://kennemerbataljon.wordpress./com

Cor Groot in de jungle 
van Nederlands-Indië.


