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Bakker Wiet van Zwieten deed veel meer dan brood bakken 

 

  
Louis ‘Wietje’ van Zwieten 
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Van Wieg tot Graf  
Interviewster, Leny van den Belt, 02-08-17, 15:13 

Eigenlijk wilde Wiet van Zwieten (1924-2016) geen bakker worden. Veel liever was hij in de jacht-
bouw gegaan. Toch werd hij bakker. Maar Wiet heeft in zijn leven veel meer gedaan dan brood 
bakken. Hij ging naar de Oudshoornse school in Alphen. ”Daar zaten wij bij elkaar in de klas"  vertelt 
echtgenote Wil, met wie hij meer dan 65 jaar getrouwd was. Na de lagere school ging zij naar de 
mulo en Wiet werd bakkersknecht bij Visser in Alphen. ”Voor 1 gulden en vijftig cent, met kost en 
inwoning." Ze vertelt dat Wiet eigenlijk te jong was om vroeg in de morgen te beginnen. “Als er 
controle kwam moest hij uit het zicht op de vloer gaan liggen”. 
 

Verzet 
Dochter Loekie; “In het verzet heeft hij gevaarlijke en vreselijke dingen moeten doen”.  
Dochter Annemieke; “Nadat de bakkerij was verkocht zijn we overal heen getuft”. 
Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak werkte Wiet bij een bakker op Kaageiland. ”Mijn vader was de 
jongste in een gezin van drie jongens" zegt dochter Loekie. “Zijn vader vond dat hij degene was die, 
vanwege de gedwongen tewerkstelling, maar naar Duitsland moest gaan”. “Want jij vindt altijd wel 
een manier om terug te komen'” zei hij. Na twee maanden wist Wiet inderdaad te vluchten en ging in 
Nederland ondergronds. “In het verzet heeft hij gevaarlijke en vreselijke dingen moeten doen”. 
 

Na de oorlog vertrok hij als vrijwilliger naar Nederlands Indië. Wil:  “Het Kennemerbataljon, hij heeft 
van 1945 tot 1948 op Java gezeten”.  Ze hadden officieel verkering en hielden contact via brieven.  
Na zijn terugkeer werd Wiet bakkersknecht in Wassenaar en in 1951 konden ze eindelijk trouwen. In 
1953 - hun oudste dochter Loekie was net 1 jaar - betrokken Wiet en Wil een bakkerij in Woerdense 
Verlaat. Loekie zegt dat haar vader veel meer zin had in een jachthaven . ”Maar opa Van Zwieten had 
voor een broer van mijn vader een bakkerij gekocht in Woerden en mijn vader kreeg een bakkerij in 
Woerdense Verlaat”. Lachend voegt ze eraan toe dat haar vader toch wel op opa Van Zwieten leek. 
“Hij was ook zo'n regelkont." 
 

In Woerdense Verlaat werd tweede dochter Annemieke geboren. Na twaalf jaar brood bakken moest 
Wiet om gezondheidsredenen stoppen. Hij werd vertegenwoordiger bij Van Oudenallen in 
Woerdense Verlaat. Op zijn 63ste ging Wiet na een reorganisatie met de VUT. Volgens zijn dochters 
kreeg hij het daarna drukker dan daarvoor. 
 

Ridderorde 
Vijfentwintig jaar was hij voorzitter van de Oranjevereniging in Woerdense Verlaat. Voor die ver-
dienste werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook maakte hij jarenlang met 
Oud en Nieuw oliebollenbeslag voor de Hervormde Kerk in Nieuwkoop. Annemieke: ”dat maakte hij 
in een babybadje”. Vanwege het beslag maken wilde de kerk graag iets terug doen. ”Hij wilde achter 
bij de kerk graag een stukje land met een steiger huren en een ligplaats voor de boot." Dat kon 
geregeld worden. ”Daar hebben wij van onze moeder vissen geleerd", zegt Annemieke. 
Wiet leerde zijn dochters ook varen, ”we hadden een kruisertje. Nadat de bakkerij was verkocht zijn 
we overal heen getuft. Als we bij een sluis kwamen waar het erg druk was, moest hij altijd opeens 
naar het toilet. Dan moesten wij het maar uitzoeken". Loekie knikt: “De liefde voor het water hebben 
wij van hem gekregen.'' 
 

Brug omhoog 
Jarenlang deed hij dagelijks bij zonsondergang de ophaalbrug achter de ABN-AMRO bank in 
Nieuwkoop omhoog en bij zonsopgang liet hij hem zakken. ”Wie daar zijn boot had liggen kon er niet 
meer bijkomen als hij de brug had opgehaald. Die moest dan een nachtje maar zien waar hij sliep".  
 

Op 12 november 2016 stierf hij aan de gevolgen van longkanker. Bij zijn afscheid hebben vier hoorn-
blazers een laatste groet geblazen. ”Dat wilde hij graag", zegt Wil .”En ze legden een takje groen op 
zijn kist, dat was mooi”. 
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“Dat is wat oorlog met je doet” 
Louis van Zwieten (92 in september 2016) is een veteraan in hart en nieren. 

Hij meldde zich in 1945 vrijwillig aan om naar Indië te gaan, maar had zich tijdens de  
Tweede Wereldoorlog ook al ingezet voor de veiligheid van Nederland. 

 

 
 

De gedachten gaan als eerste terug naar de oorlogsjaren. Hij was zoon van een pension-
houder, maar werd door de machthebbers naar Duitsland gestuurd om daar in een munitie-
fabriek te werken. Speciaal voor de reis daar naar toe, had hij pakjes shag meegenomen. In 
Frankfurt am Main deelde hij ze uit aan Duitsers, om zo te proberen om in een bakkerij te 
komen werken: “Dan had ik in ieder geval iets te eten”. Maar de Duitsers bleken onver-
biddelijk; hij zou naar een munitiefabriek achter Berlijn worden gestuurd. Van Zwieten kreeg 
marsorders om naar het treinstation te lopen, maar hij wist te ontsnappen. Op het spoor-
wegstation kocht hij een treinkaartje naar Osnabrück. Er waren echter zestien perrons en hij 
had geen idee welke trein hij moest nemen. “Er liepen kleine jongens van de Hitlerjugend 
rond. Ik sprak één van hen aan en zei: “Heil Hitler; der Zug nach Osnabrück!” Hierop droeg hij 
mijn koffer en bracht me naar de trein. Van Zwieten lacht: “Ik heb hem geen fooi gegeven”.  
In Osnabrück werd van Zwieten hulparbeider in de bouw: “We moesten stenen naar boven 
brengen en cement maken”. Op de trein stond: ‘Räder müssen rollen für den Sieg’.  
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Hij werd daar beschouwd als tweederangs burger, zo merkte hij aan den lijve. “Ik ging naar 
een kapsalon in de Bierstrasse en zei ‘Heil Hitler’. Ze vroegen me: “Ben je een buitenlander?” 
Ze weigerden mijn haar te knippen, ik werd er uit gegooid. In de jaren vijftig ben ik met mijn 
vrouw teruggegaan naar Osnabrück om mijn haar te laten knippen in diezelfde kapsalon. 
Zodat ik daarna tegen hen kon zeggen: 'Nu heb je een buitenlander geknipt'. Maar helaas 
kon ik de Bierstrasse niet meer vinden”. 
 

Bommen 
Na 3 maanden arbeid in Duitsland keerde Van Zwieten terug op Kaag, waarna hij actief werd 
voor de ondergrondse. In de dagen rond eind april 1945 zetten hij en een aantal vrienden 
zich in om het grote gemaal Leeghwater bij de plas De Kaag te bevrijden van de Duitsers. 
“We moesten 's nachts tijdens spertijd schuilen in de boerderij Vondel’s Landleeuw aan de 
Hooft-vaart bij Abbenes, daar zijn we ook getraind. Bij het gemaal lagen heel grote bommen, 
als die af zouden gaan, zouden heel veel mensen verdrinken, dan was namelijk de hele 
Haarlemmermeer ondergelopen. Het gemaal werd door 7 Duitsers bewaakt en wij moesten 
in actie komen als Duitsland zou capituleren. Minister-president Gerbrandy kondigde op de 
radio aan, dat Duitsland gecapituleerd had en wij namen Leeghwater in. Maar het bleek, dat 
er alleen nog maar een wapenstilstand was”. 
 

 
 

“Onze negen jongens hadden maar een paar wapens en zagen zich de volgende dag 
geconfronteerd met dertig Duitse soldaten, die vanuit Lisse naar Leeghwater gekomen waren 
om het gemaal weer in bezit te nemen. We hadden niet allemaal wapens. Degene die om het 
gebouw liep, gaf zijn wapen aan een ander en die ging weer een rondje maken, zodat het 
leek of er heel veel bewapende manschappen waren”. Van Zwieten geeft veel eer aan zijn 
vriend Jan de Nie: “Die heeft ons gered. Hij was de commandant, ging in gesprek met de 
Duitsers en vertelde daarna, dat wij allemaal naar huis konden als we onze wapens in-
leverden”. 
 

Enkele dagen later capituleerde het Duitse leger alsnog. En de Duitse luitenant van dienst 
verzocht om een officiële overgaveceremonie met de Leeghwater-bevrijders op het viaduct 
over de Ringvaart van de grote weg Den Haag-Amsterdam. Daarbij ging een Duitse vlag naar 
beneden, en een Nederlandse vlag werd gehesen. “Daarna gingen we NSB'ers oppakken en 
naar Halfweg brengen”. 
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Onafhankelijkheid 
Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit en in Nederland 
meldden duizenden vrijwilligers zich aan om in dienst te gaan. 'Indië verloren, rampspoed 
geboren', zo luidde het devies. Ook Van Zwieten maakte vrijwillig en gepassioneerd de 
boottocht naar Indië. “Daar werden Nederlanders gemarteld en vermoord. Ik wilde Indië 
behouden, maar deed het ook voor het avontuur. Ze zaten om ons verlegen. We hebben 
gevochten voor Nederland, maar hebben 6.000 jongens daar achter moeten laten. En waar-
voor? We hebben niet verloren, maar moesten van de Nederlandse regering naar huis. We 
werden losgelaten in Indië, in het begin hebben we ons te barsten geschoten op vuurvliegjes, 
we wisten van geen toeten of blazen”.  
“Onze jongens werden vermoord, ze hebben hen het hart uit het lichaam gehaald, de piemel 
afgesneden en in de mond gestopt. En zo vonden we ze”.  
 

Zijn ervaringen in Indië hebben niet alleen het leven van v. Zwieten voorgoed veranderd; ook 
de manier waarop hij naar de dingen keek. “Als jongens zijnde hebben we onnoemelijk veel 
meegemaakt. Als je nog nooit iemand kwaad hebt gedaan en je wordt plotseling beschoten 
wanneer je langs de sawah's loopt, dan vraag je jezelf af: “Waarom knallen ze op ons?” 
 

 
Het 3

e
 peloton op patrouille door de sawahs, ik loop hier ook bij. 

 

De Nederlandse soldaten werden in Indië eigenlijk ontmenselijkt. Van Zwieten geeft dit met 
een voorbeeld aan. “Op een dag zou er een colonne van Batavia naar Bandoeng rijden; dat is 
ongeveer 300 kilometer. Langs deze weg moesten om de 300 meter twee man op wacht 
staan. Je werd daar 's ochtends om 09:00u. neergezet en pas als de colonne voorbij was ge-
reden, werd je weer opgehaald. Maar dat kon wel pas tegen de avond zijn. In de tussentijd 
barstte je van de dorst. Plotseling hoorde ik schieten en we zagen twee zwarten in de sawah 
lopen. We schoten terug en een van hen ging neer. De ander dook weg in het rijstveld. We 
riepen in het Nederlands dat hij er uit moest komen, omdat we anders het rijstveld in de fik 
zouden steken. Hij verstond het, want hij kwam er uit. Daarna ging ik vol trots met onze 
gevangene naar de pelotonscommandant”.  
“Ik had verwacht, dat ik geprezen zouden worden, maar hij reageerde: “Wat moet ik met die 
man?” Toen gingen mijn ogen open. We hadden die vent eigenlijk ‘kassie zes’ moeten 
maken, maar daar waren we op dat moment nog niet aan toe. Zo word je een halve wilde 
gemaakt”. 
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Kinine 
De eerste gevechtsmakker uit het 3e peloton - 3e compagnie van het Kennemer-bataljon II-4 
R.I die kwam te overlijden was Daan Hoek. “Dat deed mij heel veel. We moesten elke dag 
kinine slikken tegen de malaria. Die pillen waren niet te vreten”.  
“Daan deed steeds net of hij die pil in de mond stak, maar gooide 'm vervolgens op de grond. 
Tijdens een patrouille zakte hij vanwege een malaria-aanval in elkaar, en nog diezelfde avond 
hoorden we dat hij gestorven was”. De volgende dag hielden de jongens een uur lang de 
wacht bij zijn lichaam in het ziekenhuis. “Ik rook daar wat en besefte, dat dit Daan was…..  
In die hitte ging zijn lichaam gelijk al ontbinden”. 
 

      
  Daan Hoek                                                                   Meindert Timmer 

 

Kogel 
En het ging soms hard tegen hard in die tijd. Van Zwieten wijdt uit: “Op een dag gingen we 
op patrouille. Toen we een hoek om gingen, kwamen we drie man tegen, die wat droegen.  
Ze schrokken van ons en zetten gelijk alles neer. Er liepen mannen van Infanterie 1 (KNIL) met 
ons mee. Zij konden goed Maleis en vroegen, wat er in zat, dat bleek munitie te zijn. We 
vroegen, waar dat naar toe moest en een van die jongens antwoordde: “Ik weet het niet”. 
We wisten, dat we door hem met open ogen belazerd werden. Dus schoten de KNIL-jongens 
hem ter plaatse dood. De tweede zei ook, dat hij het niet wist en die is ook gelijk opgeruimd. 
De derde man dacht toen: “niemand kan mij meer verraden”, dus hij bracht ons naar een 
kampong. Daar lag twee ton munitie te wachten om een grote aanval op ons uit te voeren. 
Het was één heel grote bom. De KNIL-jongens hebben bovenop die munitie een stoel gezet 
en die man naar de maan geschoten. Van die stoel en de man hebben we niets meer gezien, 
het was in die tijd hard tegen hard”.  
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Direct na deze gebeurtenis vervolgden we onze patrouille. Bij een vuurcontact sneuvelde de 
tweede jongen van het 3e peloton. Het was Meindert Timmer. Tijdens de beschietingen lag 
hij onder een auto, waarbij hij door een afketsende kogel getroffen werd.  
Van Zwieten: “Uiteindelijk werden we halve wilden. We lagen aan de rand van de 
demarcatielijn en werden daar 's nachts beschoten. Daar gingen we wat aan doen. We zetten 
een groenteblikje vast aan een boom langs de weg, met een handgranaat er in en twee gaten 
aan weerszijden. Door die gaten staken we een spijker. We spanden een touwtje eraan over 
de weg om een steen, zodat het touwtje gespannen stond. Op een gegeven moment 
hoorden we “Klabang!” en de volgende ochtend gingen we kijken wat we ‘gevangen hadden’. 
(alsof je gaat vissen). En verdomd, daar lag er één. Dus gingen we dit vaker doen. We wilden 
zelfs een handgranaat onder die doden leggen, zodat hun strijdmakkers die hen zouden 
weghalen ook getroffen zouden worden, maar dat mocht niet”. Van Zwieten is even stil, 
drinkt wat en concludeert: “Ergens lijkt het natuurlijk nergens op, maar dat is wat oorlog met 
doet. Je gaat boobytraps maken”. 
 

Hoe kijkt u nu terug op uw activiteiten van toen?  
“Je had geen andere oplossing. Je lag er met dertig man. Wat moet je anders?” Hij geeft een 
voorbeeld: “We moesten twee verpleegsters bewaken, die in de kampongs de lokale zieken 
behandelden. Het waren schatten van vrouwtjes. Die meiden zeiden op een gegeven 
moment, dat ze het ook wel zonder ons konden redden. Maar ze kwamen niet meer terug. 
Wij reden daarna met de KNIL-jongens naar die kampong en grepen de ene na de andere, 
die we tegen kwamen. Uiteindelijk kwam het hoge woord er uit; de meisjes waren vermoord. 
We wisten dat een vader en zijn zoon het hadden gedaan, die hebben we gegrepen. Ze 
hadden de lijken in een waterput gegooid en de KNIL-jongens gaven hen de opdracht om die 
meisjes eruit te halen. Die gasten zijn met een ladder naar beneden gegaan en hebben die 
lijken er uit gehaald”.  
 

“Vervolgens is gebeld met de hoge heren om te vragen, wat met die vader en zoon moest 
gebeuren. Toen zal wel gezegd zijn; ‘los dat zelf op’. De vader en zoon werden naar de 
kampong afgevoerd en  hen werd bevolen om in die waterput weer naar beneden te gaan 
Daarna werden er drie handgranaten in gegooid, zo hoorden we later. Het zooitje donderde 
in elkaar en hierdoor waren ze gelijk begraven.' Maar ook Hollanders die er al langer zaten, 
hielpen mee. Die zaten bijvoorbeeld al vijf jaar op Java en zij werden regelmatig gestuurd om 
het vuile werk op te knappen”. 
 

Terugkijkend begrijpt van Zwieten zijn tegenstanders van toen beter. “In de tweede wereld-
oorlog lagen we bij een grote boomgaard in het koren langs de Lisserweg. We hadden daar 
doosjes met explosieven onder paardenstront liggen. Het waren kleine landmijnen en als er 
dan een mof overheen reed, was het hele wiel aan barsten. Wij genoten hiervan, maar die 
Duitsers schoten soms uit kwaadheid hun hele revolver leeg in de lucht. Door onze sawah-
ervaringen ben ik het door een heel andere bril gaan kijken. Die Duitsers dachten: “Wie niet 
voor mij is, is tegen mij, en zo dachten wij er in Indië ook over”. 
 

Hij kijkt op en stelt: “Zo naar dwaal je af, maar als buitenstaander kun je hier niet over oor-
delen. Buitenstaanders begrijpen het niet, maar daar kan ik niets aan doen. Zij hebben er ook 
geen flauw idee van, wat de Nederlandse vlag voor ons betekent. Voor ons is het meer dan 
een stuk doek; Het is een symbool, waar je voor vecht en je leven voor wilt geven”. 
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Restaurant 
De veteraan heeft ook leuke dingen meegemaakt: “We gingen eten, maar we hadden geen 
geld. Dan gingen we ‘op een geweldje-eten’. We zaten in een restaurant zwaar te pimpelen 
en vroegen ons ondertussen af, hoe we dat gingen betalen. Dus besloten we om net te doen 
of we gingen vechten. We duwden dan met veel herrie de tafel ondersteboven, waarna de 
Chinese eigenaar de politie erbij riep. De politie haalde ons toen uit dat restaurant en zo 
hoefden we niet te betalen”. 
 

Van Zwieten is de 90 al gepasseerd, maar nog altijd zit de Indiëperiode in hem. Zijn vrouw 
Wil ervoer dat al toen hij in 1948 in Nederland terug kwam. “Ik was totaal verwilderd en 
deed geen deur voor haar open”. 
 

 
Willy Tit, geschilderd door Amir te Java. 

 

“In Indië ben ik maar net de tropenkolder overkomen. Het was dankzij de  veldprediker de 
Windt, dat ik het gered heb. Hij was in Indië onze dominee.  
Hoewel ik in Nederland nooit naar de kerk ging, bezocht ik op een gegeven moment toch zijn 
diensten. Hij zag mij en had daardoor in de gaten, dat het niet goed met me ging. Ik vertelde 
hem, dat ik basale zaken als de verjaardag van mijn vriendin niet meer wist. Toen stuurde hij 
me met vijftig gulden naar het militaire kuuroord ‘De Rustende Strijder’ in Bandoeng, waar ik 
twee weken verbleef en opknapte. Hij heeft er voor gezorgd, dat ik niet afdwaalde. 
Na de 1e politionele actie kon ik in de bataljonsbakkerij in Semarang werken”. 
 

“Toen ik uit Indië terugkwam, probeerde ik weer mens te worden. Ik deed dat door te luister- 
en en open te staan voor commentaar. We hebben verschrikkelijk veel meegemaakt.  
We bekijken deze wereld heel anders dan de jongere generaties. Nog altijd ben ik emotioneel. 
Als ik overdag terugdenk aan Indië, dan komt het ’s nachts terug. Hij lacht kort: 'Mijn vrouw is nu al 
bang, over wat er vannacht gaat gebeuren”. 
 

Wat doet een veteranen-medaille met u?  
“Die draag ik trouw”. Er zijn ook militairen die er niks mee hebben. Ze zeggen dan tegen me: “Ga jij 
maar voorop lopen, want je lijkt wel een kerstboom”. “Dan word ik witheet, want iedere medaille die 
ik draag, heb ik verdiend!” 
 

Zijn leven lang ging hij mee als drijver bij de jacht. ,”Wij zijn overstelpt met hazen en eenden", zegt 
Loekie. ”Hij droeg nooit een stropdas, maar altijd een jachtkoordje”.  
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Beroerd geboren, beroerd gestorven.  Uit ‘Kroniek’ 

 
Elk jaar in mei worden in De Rijp de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Eigenlijk is 
het vreemd dat Daan Hoek bij de jaarlijkse dodenherdenkingen nooit is genoemd. Hij was weliswaar 
be-trokken bij de politionele acties ná de Tweede Wereldoorlog, maar de acties waren wel een 
uitvloei-sel daarvan. Het zou een respectvolle daad zijn dit alsnog te doen. 
 
Daniël Hoek, roepnaam Daan, zag het licht in 1925 en dat licht doofde (al) in 1946. Deze twee 
momenten markeren het leven van Daan, die eigenlijk niet vergeten mogen worden. Wat was daar 
bijzonder aan? De geboorte van Daan verliep allesbehalve vlekkeloos. Zijn moeder, Marijtje 
Margaretha (Marij) Hoek, raakte ongewenst zwanger. Om de schande te ontlopen verzweeg en 
verborg Marij haar zwangerschap voor de buitenwereld, maar ook voor haar ouders Daniël Hoek 
(bijgenaamd ‘Hattepie’) en Maartje Molenaar. Dat ging geruime tijd goed en ze kon haar groeiende 
omvang met wijde kleren bedekken en mededelen dat ze ongewild uitdijde. Maar toen de weeën 
begonnen, was de openbaring een feit.  
 
Op dinsdagmorgen 21 april 1925 was vader Daan naar de kalkovens van Dillenburg gegaan, waar hij 
als kalkbrander werkte. Marij was met haar moeder thuis aan het Vlaander 297 (heden no. 6) toen de 
geboorte zich aankondigde. Haar moeder, een eenvoudige, ongeletterde vrouw, wist in haar on-
wetendheid en verwarring niet goed te handelen, en stuurde Marij de straat op. Even daarna beviel 
ze, vlak voor schooltijd, om de hoek op het Langebrugspad, van Daniël. Verschillende kinderen waren 
daarvan getuige en verhaalden dat in het geniep tot in lengte van jaren.  
 
Hoe het leven van Daan werd ingevuld, is verder niet bekend, ook niet waar hij verbleef gedurende 
afwezigheid van zijn moeder. Zij ging een klein jaar later werken in Schermerhorn, maar keerde een 
maand later al weer terug naar De Rijp. In 1929 raakte Marij wederom zwanger zonder gehuwd te 
zijn. Haar dochtertje Guurtje stierf echter al na negen maanden. 
In 1930 ging ze werken in Alkmaar en ontmoette daar Henk Gooijer, waarmee ze in 1931 huwde.  
Zij stierf op 19 februari 2003 te Beverwijk op de respectabele leeftijd van 97 jaar.  
 
Het andere beroerde moment van Daan was zijn overlijden. Voor de oorlog werkte hij op melkfabriek 
‘De Tijd’ in de Beemster. Gedurende de oorlog had hij zich aangesloten bij de ‘ondergrondsen’. Na de 
oorlog leek hem aansluiting bij de duizenden oorlogsvrijwilligers (OVW-ers) een logisch vervolg. De 
OWV-ers waren eigenlijk bedoeld om ingezet te worden binnen Europa. De plotselinge capitulatie van 
Japan en de daarna opkomende onafhankelijke Repoeblik Indonesia, leidden ertoe dat de regering 
besloot de OWV-ers naar ‘de Oost’ te sturen. Daan kreeg als Indiëganger, stamboeknummer 
250421003 en werd als soldaat 3e klas ingedeeld bij het 3e pel. – 3e cie. Van 2-4RI. 
 
Op 9 november 1946 is hij ten gevolge van malaria-tropieën in Tjipanas overleden. Hij is door de zijn 
pelotonsgenoten met militaire eer begraven op het militaire kerkhof te Tjiandjoer en later her- 
begraven op het ereveld Pandu te Bandung, Indonesië.  
 
Het stukje Langebrugspad waar Daan’s moeder beviel, wordt sinds de Leeghwaterfeesten, ‘Gevallen 
Vrouwensteeg’ genoemd. Wellicht niet bedoeld, maar het zou ook kunnen herinneren aan de  nood-
lottige geboorte van Daan. Een toepasselijke naam die daaraan gekoppeld zou mogen worden.  
Zoals gebruikelijk werd er voor Daan een ‘In Memoriam’ geschreven.  
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Mersing, Malakka-Johore. Febr.-Mrt '46. 
In de hoofdstraat van Mersing met v.l.n.r. Mart van Etten, Daan Hoek en Cor Groot. 

 
 

 
 
Voor Kerk en Vaderland zocht hij zijn plaats in 
de voorste gelederen; voor Kerk en Vaderland 
toog hij als vrijwilliger op naar Indië. 
Als een roeping zoo zag hij zijn militaire loop- 
baan zoo ver van huis en vond daar zijn eer in 
zijn plicht.  
En zonder het zich bewust te zijn, was hij een 
voorbeeld voor velen in zijn omgeving, en was 
hij de trots zijner dierbaren.  
De liefde is niet te scheiden, door geen zeeën, 
door geen bergen en door geen afstanden.  
Driemaal per week schreef hij een brief aan 
zijn moeder. Een brief, altijd vol bemoedigen-
de troostwoorden. 
Hoe meer men hem leerde kennen, des te 
meer eerbied en achting kreeg men voor hem: 
en allen betreuren wij het, dat de dood zoo 
vroegtijdig een einde maakte aan dit welbe- 
stede leven.  
God heeft hem de palm der overwinning 
geschonken. 

 
 

 
 
. 
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Voor eeuwig verloren gewaand en tóch gevonden. 
 

 
 

Van Eb Pereboom had ik voor jaren geleden gehoord dat mijn vader op zijn thuisreis geïnterviewd 
was. Onbekend bleef echter in welk blad dit werd gepubliceerd, waar moet je zoeken?  
Verleden jaar kregen we een kleine schat aan documentatie van Mart van Etten ter leen.  
Het bijgevoegde artikel, gedateerd 28 januari 1947 spreekt boekdelen! 
Het relaas is echter maar half waar, de verslaggeefster heeft e.e.a. verdraaid of heeft niet meer 
geweten hoe de vork in de steel steekt. Mijn vader had een complicatie aan een voet. Dit had hij 
tijdens de Duitse bezetting zelf veroorzaakt door een zware moker erop te laten vallen en daardoor 
de Arbeitseinsatz kon ontlopen. E.e.a. had geen gevolgen om tot OVW-er te worden goedgekeurd. 
“Als je wat aan je voet hebt, dan wordt je maar kok”. Vader heeft me verteld dat hij wel eens een 
patrouille mee liep, dus dat zal wel kloppen. De actie met de moker resulteerde echter tot een 
ziekenhuisopname, eerst in VKH-Tjipanas en later in het ziekenhuis, Hospitaal-2 te Batavia.  
Gevolg was dat hij werd afgekeurd en naar huis werd gestuurd. Hij was nog graag gebleven…… 
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Texel,  mijn vader Siem de Graaf met twee zussen, kort voor vertrek naar Engeland in november 1945 

 
 
 
 
 

 

Archief 2-4RI  
 
 
 

Kennemerbataljon 
2-4RI 

 

Opzet en doelstelling; 
Rob en ik doen onderzoek en archiveren naar alles m.b.t. het Kennemerbataljon. 

Documentatie, foto’s, dagboeken, verhalen, liedjes en allerlei andere dingen en zaken. 
Tevens verzorgen wij de reünies zolang dit wenselijk is. 

Mocht u nog materiaal zoals omschreven (hoe gering ook) 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.  
Middels deze Kennemer Klapper en ook op onze site kunnen jullie zien wat we ermee doen. 
* DONATIES in geldelijke zin zijn welkom, t.n.t. hebben Rob en ik alles uit eigen zak betaald.                                                                                    

U kunt doneren op naam van S de Graaf;  NL23 INGB 0002 1902 54  

Selamat tinggal 


