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De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht, toen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en
Bronzen Kruis, als een gezelschap van personen met één gemeenschappelijk kenmerk: een militaire
dapperheidsonderscheiding. Leden zijn drager, zijn weduwe van een drager of hebben zich
buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse groep personen
van verschillende generaties met uiteenlopende bijzondere verdiensten ten behoeve van het
Koninkrijk der Nederlanden.

Beschermheer
Sinds de oprichting is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht de beschermheer van de vereniging.
Deze traditie is begonnen door Prins Bernhard en wordt voortgezet door de huidige IGK, luitenantgeneraal der mariniers Frank van Sprang.

Ereleden
Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen
Kapitein der mariniers b.d. W.F.J. Elgers BK
Dhr. H.J. Huisman
Mevr. W.M. Hardon
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1. Van de voorzitter: Het is wat het is.
Vianen, 05 april 2021
Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,
Partners van militairen, oudere en jongere militairen herkennen dat moment wel, het moment dat
iemand in jouw directe omgeving tijd en ruimte afdoet met de kreet “het is wat het is.” Iedereen zal
aan deze kreet een andere uitleg geven. Vandaag, voor mij, wil ik ermee zeggen dat we niet moeten
berusten in het gegeven van de tijd maar juist vooruit moeten kijken. Kijken naar wat we normaliter
hadden gedaan en hoe we dat nu op een alternatieve wijze vorm kunnen geven.
Gezien de tijd die verstreken is sinds de laatste Brons moeten we constateren dat er helaas geen
ruimte is voor de activiteiten die wij allen zo graag omarmen. Moeten we met pijn in ons hart op
alternatieve wijzen afscheid nemen van geliefden en dierbaren en kunnen we nog steeds niet
samenkomen om te herdenken en te vieren. Het is wat het is.
Maar zoals het is, blijft het niet. Gelukkig maar. Naarmate de vaccinatiegraad stijgt zien we dat het
virus teruggedrongen wordt. De versoepelingen worden aangekondigd, zij het dat ze nog niet allemaal
zijn doorgevoerd. Het lijkt erop dat het einde in zicht is.
Sommige zaken kunnen echter niet langer wachten. Als uw bestuur hebben we daarom gemeend om
deze Brons uit te gaan geven om u te informeren op de wijze waarop dat ook zou zijn gebeurd tijdens
onze algemene ledenvergadering. Dat betekent automatisch dat wij u niet alleen gaan voorzien van
informatie maar u ook vragen om uw input, het verlenen van decharge aan het bestuur en uw
mogelijke belangstelling voor een bestuursfunctie.
Wij als bestuur hopen dat het u allen goed gaat en dat u vertrouwen houdt in betere tijden.

Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
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2. In memoriam Piet Jonker
Op 9 december 2020 is helaas korporaal-schrijver b.d.
P.J.J. (Piet) Jonker, drager van het Bronzen Kruis en lid
van onze vereniging, op 103-jarige leeftijd overleden.
Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij de
tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij destijds is
onderscheiden op pagina 51 van deze Brons, waar alle
overledenen worden herdacht.

3. In memoriam Goderd van Heek
Op 21 februari 2021 is helaas reserve-kapitein b.d. Goderd van
Heek, drager van de Bronzen Leeuw en het Draaginsigne
Gewonden, op 97-jarige leeftijd overleden in Oosterbeek.
Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij de tekst
van het Koninklijk Besluit waarbij hij in 1950 is onderscheiden
met de Bronzen Leeuw, op pagina 52 van deze Brons waar alle
overledenen worden herdacht.
Bij het afscheid, op 26 februari, is namens de Koninklijke Landmacht de regaliakist aangeboden aan
zijn familie en is het K.B. voorgelezen.
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4. In memoriam Jacques ‘Zeno’ Brijl
Op 1 juni is luitenant-kolonel b.d. Zeno (Jacques) Brijl overleden. Overste Brijl was drager van de
Bronzen Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Ereteken van Verdienste in
goud. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij
hij met de Bronzen Leeuw werd onderscheiden op pagina 53 van deze Brons waar alle overledenen
worden herdacht.
Overste Brijl heeft zich met hart en ziel ingezet voor de
erkenning en waardering voor veteranen. Door zijn
inspanningen hebben zeker driehonderd militairen
postuum een onderscheiding gekregen. Voor deze inzet
heeft hij, van toenmalige minister Hennis-Plasschaert, het
Ereteken voor Verdienste in goud ontvangen. Hij
besteedde veel tijd aan zijn zoektochten, want er was geen
lijst met namen van gesneuvelden die nooit erkenning

Defilé na afloop van de uitreiking van de Bronzen Leeuw in
1953 in Suriname door de Gouverneur mr. J Klaasesz aan de
eerste luitenant J.Z. Brijl (tweede van rechts)

hebben gekregen. Nabestaanden kwamen zelf naar hem
toe of hij ging op onderzoek uit. Door te zoeken op internet en veel te lezen, kwamen er steeds nieuwe
namen van militairen boven water. Als het dossier volledig was, schreef hij een brief aan de minister
van Defensie. Waarna alle informatie op de website van de oorlogsgravenstichting werd geplaatst.

5. In Memoriam R.A. Kolkert
Op 19 juni is adjudant b.d. R.A. Kolkert op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was
drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging. Om zijn daden nog
eens te laten leven plaatsen wij de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij
met het Bronzen Kruis is onderscheiden, op pagina 53 van deze Brons waar
alle overledenen worden herdacht.
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6. Van de vicevoorzitter
Met dit schrijven wil ik, als vicevoorzitter, een tweetal punten onder uw aandacht brengen.

Vrijwilligers
Ten eerste wil ik graag, namens het bestuur, een aantal leden bedanken voor hun betrokkenheid en
bereidheid om elke keer, als het bestuur vrijwilligers nodig heeft, hun hand op te steken en daarmee
zichzelf ten dienste stellen aan onze mooie vereniging.
Of het nu gaat om een zeer gewaardeerde formele rol en bijdrage aan een ceremoniële uitvaart met
militaire eer, een VDMD-vertegenwoordiging bij diverse herdenkingen of de aanwezigheid bij
feestelijke aangelegenheden, als bestuur zijn we regelmatig op zoek naar leden die hier een rol in
willen en kunnen spelen.
Wat mij als vicevoorzitter de afgelopen jaren opvalt is dat we vaak terugvallen op steeds weer dezelfde
kleine groep aan leden die bereid is om hier een rol in te spelen. Bij deze kleine groep zullen wij als
bestuur, bij de eerstvolgende fysieke ALV, stilstaan om onze dank nogmaals te betuigen.
Met dit eerste punt hoop ik ook onder de aandacht te brengen dat we als bestuur ook graag zouden
zien dat andere leden dan ‘the usual suspects’ in de toekomst bereid zijn om hier een actieve bijdrage
aan te leveren.

Bestuurssamenstelling
Als tweede punt wil ik u graag informeren over het feit dat wij als bestuur aan het nadenken zijn om
de vulling van de verschillende bestuursfuncties anders te regelen. Dit vooral om te zorgen dat het
bestuur ook een daadwerkelijke afspiegeling is van de leden van de VDMD.
Op dit moment is CLAS in het algemeen, en het KCT in het bijzonder, oververtegenwoordigd binnen
het bestuur. Als bestuur zijn wij dan ook blij met de aanstaande versterking van het bestuur door een
CZSK-vertegenwoordiger.
Natuurlijk zou het ook goed zijn om de andere OPCO’s zoals CLSK en de KMAR in het bestuur
vertegenwoordigd te hebben zodat we als paarse vereniging een juiste vertegenwoordiging van de
gehele krijgsmacht binnen het bestuur terug zouden zien.
6
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Voordat we hier concrete invulling aan gaan geven, en wijzigingen en/of aanpassingen in de statuten
gaan doorvoeren, zullen we dit uiteraard middels de alternatieve ALV met u terugkoppelen.
Tot zover mijn punten. Ik hoop dat u en uw families de komende maanden in goede gezondheid
doorkomen en hoop u allen snel weer bij een eerstvolgende VDMD-activiteit te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijk groet,
Joep Grispen
Vicevoorzitter

7. Generaal Eichelsheim volgt luitenant-admiraal Bauer op
Generaal Onno Eichelsheim voert sinds 15 april het bevel over de krijgsmacht. Op zijn eerste dag als
Commandant der Strijdkrachten vraagt hij aandacht voor de situatie in de wereld, want dreigingen
liggen overal op de loer.
Eichelsheim nam het commando over van luitenant-admiraal Rob Bauer. Normaal zou een dergelijke
ceremonie grootschalig plaatsvinden, met honderden aangetreden militairen en gasten op het
Binnenhof. Vanwege corona gebeurde het nu echter kleinschalig in de Ridderzaal in Den Haag. Deze
plek symboliseert waar militairen het voor doen en onderstreept de plaats die de krijgsmacht in onze
samenleving inneemt: er middenin. Militairen dienen de democratie, ze beschermen de samenleving.
(Bron: Defensie.nl)
Ter gelegenheid van de commando-overdracht heeft onze voorzitter de aantredende en de
aftredende CDS geschreven namens de vereniging, om hen te bedanken en te feliciteren. Wij plaatsen
de tekst van deze brieven hieronder.
Voor admiraal Bauer:
Admiraal,
De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen is u dankbaar voor de prettige
samenwerking en de steun tijdens uw jaren als Commandant der Strijdkrachten. In de periode
dat u het bevel over de krijgsmacht heeft gevoerd is onze vereniging steeds meer met de
organisatie verbonden geraakt. Wij kunnen onze credo’s ‘daden laten leven’, ‘aanwezig waar
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nodig, zichtbaar waar mogelijk’ en ‘jong en oud verbonden houden’ daardoor beter in de
praktijk brengen.
U heeft de tijd genomen om op verschillende gelegenheden te spreken met onze leden. Dat
waarderen we enorm! De leuke verrassing die u mij persoonlijk gaf, bij de uitreiking van de
Koninklijke Erepenning, zal me nog lang bijblijven.
Namens de VDMD wens ik u kracht en wijsheid in uw volgende functie bij de NAVO,
Met vriendelijke groet,
Luitenant-kolonel Frans Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

Voor generaal Eichelsheim
Generaal,
Van harte gelukgewenst met uw benoeming tot Commandant der Strijdkrachten. De
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen kijkt er naar uit om de goede
samenwerking met Defensie, die onder uw voorganger versterkt is, door te zetten.

De afgelopen jaren is de VDMD steeds dichter bij krijgsmacht komen te staan. Wij kunnen
onze credo’s ‘daden laten leven’, ‘aanwezig waar nodig, zichtbaar waar mogelijk’ en ‘jong en
oud verbonden houden’ daardoor beter in de praktijk brengen. Wij zouden hierover graag met
u in gesprek blijven en zullen ons bij uw secretariaat melden om een afspraak te maken.
Als ik denk aan het vruchtbare Srebrenica-overleg waar wij al goed samenwerkten, zie ik de
samenwerking met de VDMD ook positief tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Luitenant-kolonel Frans Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
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8. Herdenken op 4 mei
Door de coronacrisis was het niet mogelijk om overal aanwezig te zijn, of om kransen te leggen waar
wij dat wel zouden willen. Ieder van ons heeft op zijn of haar eigen manier stilgestaan bij onze gevallen
kameraden, en alle anderen die het leven hebben gelaten bij de in oorlogs- en vredesoperaties waarbij
Nederland betrokken was tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Gelukkig kon in Den Helder wel een bloemstuk worden gelegd. Namens de VDMD legden Ben Reurling
en John Boon bloemen bij het monument voor hen die vielen.

9
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9. Gemengde gevoelens.
Bericht van de Defensietop over einde missie Afghanistan, gericht aan het personeel van Defensie.
Na bijna twintig jaar komt er een einde aan de militaire missie in Afghanistan. Vele duizenden van u
hebben zich letterlijk met bloed, zweet en tranen ingezet voor een vrediger en veiliger land voor de
Afghaanse bevolking. Het besluit om te vertrekken was dan ook ingrijpend en lastig, want wat voor
land laten we achter na al die jaren?
Het antwoord is niet eensluidend en roept dubbele gevoelens op. Afghanistan is geen vrijhaven meer
voor terroristen en heeft tegenwoordig een overheid die aandacht heeft voor democratie,
mensenrechten en de rechtsstaat. De Afghaanse politie en krijgsmacht zijn beter in staat om de
veiligheid voor burgers te vergroten. De positie van vrouwen is verbeterd, kindersterfte is met 60
procent verminderd en de levensverwachting is gestegen van 44 naar 60 jaar.
Maar tegelijkertijd geldt ook dat het nog lang geen vrede is in Afghanistan en dat burgers hiervan het
slachtoffer zijn. De weg naar vrede is moeizaam en langdurig. Er zijn enorme offers gebracht door de
Afghanen, NAVO-militairen en ook onze eigen collega’s. Wij verloren 25 collega’s en nog veel meer
collega’s raakten gewond als gevolg van hun inzet; fysiek en/of mentaal. Het opbouwwerk dat is
verricht bleek in sommige gevallen geen lang leven beschoren.
De een zal blij zijn dat we dit hoofdstuk sluiten, de ander zal vinden dat de klus nog lang niet is
geklaard. Niettemin hebben de NAVO-missies eraan bijgedragen dat de Afghaanse overheid en Taliban
de eerste stappen zetten op het pad naar vrede. Dat de Taliban nu een officiële gesprekspartner zijn,
zal niet door iedereen als goed nieuws worden gezien. We zijn immers jarenlang bezig geweest om
deze groepering te bestrijden en nu lijkt het erop dat ze alsnog een aanzienlijke machtspositie krijgen
in Afghanistan.
De realiteit is wel dat het de Afghanen zelf zijn, inclusief de Taliban, die nu naar een oplossing van het
conflict moeten zoeken. Vanaf de zijlijn blijven we samen met de VN, EU en NAVO-bondgenoten
betrokken bij de toekomst van Afghanistan. Steun voor de Afghaanse vredesonderhandelingen is
daarbij van groot belang. Een overeenkomst tussen de partijen in het conflict blijft de beste manier
om duurzame vrede en stabiliteit in Afghanistan te bereiken.
Het geplande vertrek van de Verenigde Staten per 11 september heeft direct impact op de
operationele capaciteit van de andere bondgenoten, waaronder Nederland. Simpel gezegd: zonder de
Amerikanen kunnen wij niet verder in Afghanistan. Dus moeten we onze missie beëindigen. Bovendien
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hebben we altijd het motto gehanteerd: samen uit, samen thuis. Daar houden we ons aan vast, hoe
moeilijk die keuze ook is.
De recente ontwikkelingen nemen niet weg dat de NAVO-missie Resolute Support een onzekere
periode tegemoet gaat. Ondanks de nieuwe terugtrekkingsdeadline wordt er rekening gehouden met
het risico dat de Taliban zich niet langer aan het akkoord van 2020 zal houden. Hierin stond namelijk
dat de terugtrekking van buitenlandse troepen voor 1 mei 2021 zou zijn voltooid. Daarom moeten de
coalitietroepen voorbereid zijn op een toename van een tegen hen gerichte dreiging van Talibanaanvallen. Dit is de reden voor Nederland om 80 extra militairen naar Afghanistan te sturen. Zij worden
in Noord-Afghanistan ingezet om Camp Marmal extra te beveiligen, waar momenteel de meeste
Nederlanders werken.
Tot slot willen we graag onze bewondering en waardering uitspreken voor iedereen die zich de
afgelopen 20 jaar heeft ingezet in Afghanistan. Voor iedereen die betrokken is geweest bij
gevechtsacties, opbouwwerkzaamheden, trainingen en advisering. Uw werk is niet voor niets
geweest, ook al zullen sommigen daar hun twijfels over hebben. Afghanistan staat er beter voor dan
20 jaar geleden, maar de toekomst is ongewis. Het is nu aan de Afghanen om zelfstandig vorm te
geven aan die toekomst. Nederland blijft de partijen oproepen om de kans op vrede via de Afghaanse
vredesonderhandelingen te omarmen en zal hier waar mogelijk en wenselijk ondersteuning aan
geven.

Ank Bijleveld-Schouten
Minister van Defensie
Barbara Visser
Staatssecretaris van Defensie
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10. Commandantenoverleg
(CORKKL)

Regimenten

en

Korpsen

KL

Eind april 2021 heeft het jaarlijkse overleg tussen de Commandant Landstrijdkrachten en zijn Korpsen Regimentscommandanten plaats gevonden. Vorig jaar kon het overleg vanwege COVID-19 niet
doorgaan, dus er was nu genoeg om over bij te praten.
Het overleg draait in principe om 3 zaken:
•
•
•

Traditiehandhaving en – beleving
Ceremonieel en protocol
Veteranenzaken

Op de agenda stond o.a. voorlichting over het meerjarenonderzoek (MJO) dekolonisatie NederlandsIndië door generaal-majoor b.d. Noordzij en het nieuwe decoratiestelsel door kolonel Van der Kieft.
Last but not least een presentatie door uw voorzitter luitenant-kolonel Erkelens over de Vereniging
Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD).
Het MJO is een bijzonder gevoelig dossier en roept allerlei emoties op bij veteranen, nabestaanden en
belangenorganisaties. De onlangs gelanceerde film “De Oost” met daaraan gekoppeld een lespakket
voor scholen om het Nederlandse koloniale verleden bespreekbaar te maken in de klas, heeft ook niet
bijgedragen aan het beeld dat de veteranen hebben van hun missie. Er dreigen al rechtszaken om te
voorkomen dat het lespakket gebruikt gaat worden.
Het nieuwe voorgestelde decoratiestelsel gaat in op de 3 hoofdtaken van Defensie en de daarbij
behorende waarderingen:
1. Beschermen eigen grondgebied en dat van bondgenoten.
2. Bevorderen van de internationale rechtsorde.
3. Leveren van bijstand bij rampen en crises.
Indien er in de 1e en 2e hoofdtaak geweld gebruikt wordt tegen een gewapende tegenstander dan
ontvangt men het Kruis voor Recht en Vrijheid (vredesafdwingende missies). Gaat het om
vredeshandhavende missies, dan ontvangt men de Herinneringsmedaille Internationale Missies
(HIM).
Tevens wil men dapperheid gaan erkennen binnen de 3e hoofdtaak. Er wordt ook gekeken naar de
waardering van missies binnen het Koninkrijk zoals “de compagnie in De West”. Het aantal ribbons
per medaille gaat naar 8 waarbij ook gedacht wordt aan het 2 keer uitreiken van dezelfde medaille.
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Wat het ook wordt, de discussies zullen blijven, uiteindelijk gaat het om waardering. Het voorstel
wordt 21 mei bij de minister van Defensie voorgelegd.
De presentatie van luitenant-kolonel Erkelens ging met name over het ontstaan en doel van de
vereniging waarbij hij liet zien bij welke regimenten en korpsen dragers van een militaire
dapperheidsonderscheiding (DMD) zitten. Met de voorzitter van de VDMD heeft de scribent van dit
stuk al diverse malen overleg gevoerd hoe om te gaan met erkenning en waardering voor deze groep.
Daaruit is een aantal ideeën ontstaan die de komende periode uitgewerkt gaan worden. In een
volgende uitgave van Brons zal ik daar dieper op in gaan.
Luitenant-kolonel René Bartsch

Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen binnen het CLAS
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EDITIE 2021
‘VRIJ OM TE GAAN’

Doe mee van 26 juni t/m 11 september

Kom in
actie voor
Veteranen!

75 dagen
Je krijgt 75 dagen de tijd. Vanaf
26 juni (Veteranendag) tot en met
11 september.

75 km

De opbrengst van de Walk4Veterans
wordt besteed aan diverse projecten
voor veteranen zoals bijvoorbeeld
de Veteranenhulphond.

Loop je elke dag 1 kilometer? Of liever
1 dag 75? Bepaal zelf waar, wanneer en
hoe je op pad gaat!

€75
Laat je sponsoren door familie en
vrienden. Het streefbedrag is € 75,maar elke € telt!

DONEREN
Lukt het niet om mee te lopen,
maar wil je toch iets betekenen?
Doneer op NL26 INGB 0000 386 000
o.v.v. actie Walk4Veterans

o

Kies zelf in welke categorie
je deelneemt: wandelen, hardlopen
of ga je voor een speciale uitdaging?

Doe mee en schrijf je in!
055 - 355 4039
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info@walk4veterans.nl

u

walk4veterans.nl

Activiteit van:
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11.Eerste teraardebestelling Nationale Veteranenbegraafplaats
Loenen
In Brons 96 kon u lezen over de opening van de Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen. Op de
nieuwe begraafplaats, gelegen naast het Nationaal Ereveld Loenen, kunnen veteranen – en
desgewenst hun partner – begraven worden, of worden bijgezet in een urnenmuur.
In de eerste week van december was de eerste ceremoniële urnbijzetting van een drager Militaire
Dapperheidsonderscheiding op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Daarbij zijn de urnen
van Tivadar Emile Spier, RMWO, en zijn vrouw bijgezet. Namens de vereniging was onze voorzitter
aanwezig bij de ceremonie.
Bij het ter perse gaan van Brons 96 was er nog geen beeldmateriaal beschikbaar van deze plechtigheid.
Daarom plaatsen wij die beelden nu. Daaronder plaatsen we, om de daden van overste Spier nog eens
te laten leven, het Koninklijke Besluit waarbij hij is onderscheiden met de Militaire Willemsorde.
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K.B. no. 20 van 14 mei 1955 5671 Tivadar Emile Spier, geb. Utrecht 17 nov. 1916, kapitein van het
Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht, overl. 's-Gravenhage 17 juni 2010.

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als
commandant van de afdeling "Speciale Troepen Groep Spier", welke voor een militair politiële taak
was toegevoegd aan het 6e Regiment Veldartillerie van de 7 December Divisie, in het tijdvak van
Augustus 1947 tot medio 1949 in West-Java.
Deze door hem uit inheemse vrijwilligers samengestelde en naar hem genoemde, van één peloton
allengs tot een sterkte van ongeveer 250 man uitgegroeide afdeling wist de toenmalige Eerste
Luitenant Spier op een zodanige moedige beleidvolle en succesvolle wijze aan te voeren en tot een
strijdvaardige eenheid te vormen, dat aan hem in het toenmalige territoriaal gebied van de 7
December Divisie (West-Java) de uitvoering van talrijke zuiveringsacties werden toevertrouwd.
In de gedurende meer dan 2 jaar door hem met grote onverschrokkenheid en initiatief rusteloos
voortgezette zuiveringsacties wist hij in het Soebangse en daarbuiten, het bendewezen met
aanzienlijke verliezen aan doden en wapens te bedwingen, waartegenover geringe verliezen aan eigen
zijde stonden.
In het bijzonder onderscheidde hij zich:
door de bestorming onder zwaar vijandelijk vuur, aan het hoofd zijner afdeling op 24 Augustus 1948
van de Goenoeng Pogor nabij Kampong Tjisalak, op de top waarvan zich het versterkte hoofdkwartier
van de bende leider Pa Sawad bevond;
door op 27 Januari 1949 bij Kawoegantan Baroe een terroristenbende, de Vaga Meroh, uiteen te slaan,
waarbij de leider Majoor Rachman, het leven liet;
door in Februari 1949 bij Rantjanatjan een met enige honderden man ondernomen infiltratie van de
Sailiwangi-Divisie met achterlating van vele doden en wapens beslissend te verijdelen.

Onderscheiden met de Bronzen Leeuw
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12. The Dutch Diggers. Deel 2
Nederlandse gedecoreerden in de Australian Imperial Force
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Toch zijn er ettelijke honderden
Nederlanders

geweest

die

in

buitenlandse

legers

dienden,

en

waarvan

sommigen

dapperheidsonderscheidingen hebben verkregen. Dit artikel gaat over zes Nederlanders die in de
Australian Imperial Force dienden en het Military Cross of de Military Medal hebben verkregen.
Bas de Groot is hoofd Post & Archief bij Flinders University (Adelaide, AUS). In zijn vrije tijd doet hij
onderzoek naar een groep van 160 Nederlanders die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst hebben
genomen in het Australische expeditieleger. Wij danken hem voor de moeite die hij heeft genomen
om dit artikel over hen speciaal voor BRONS te schrijven.
Om alle verhalen de ruimte te geven die ze verdienen is ervoor gekozen om het artikel in twee delen
te plaatsen. De eerste drie verhalen heeft u kunnen lezen in BRONS 96.
Deel 2
William Palstra
William Palstra is de enige Nederlander die als officier in de AIF een dapperheidsmedaille ontving, het
Military Cross. Hij was in 1912 met zijn ouders meeverhuisd naar Australië. Zijn vader, Wiebe Palstra,
was een vooraanstaand lid van het Leger Des Heils (hij was een van de eerste Heilsoldaten in
Nederland en had o.a. de eerste afdeling van het Leger in Kampen opgericht) en was in dat jaar tot
Chief Secretary (chef-staf) van het Heilsleger in Australië benoemd. Vóór deze bevordering was vader
Palstra Heilsofficier in Zuid-Afrika geweest, en tijdens die periode had William reeds vier jaar bij de
Transvaal Scottish Cadets gediend. William was niet de eerste van zijn familie die in dienst trad: zijn
jongere broer, Charles Edward, was onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog al in augustus 1914
bij het 5e Bataljon in dienst getreden, en had in april 1915 deelgenomen aan de landing bij Gallipoli,
waar hij tevens gewond raakte. De zware verliezen die de AIF leed tijdens de Gallipoli campagne, en
de politieke noodzaak om de AIF fors uit te breiden en Groot-Brittannië te ondersteunen in Europa
leidde tot ambitieuze rekruteringscampagnes aan het einde van 1915 en begin 1916. Ditmaal neemt
ook William dienst, op 3 januari 1916. Hij wordt ingedeeld als korporaal bij het nieuw opgerichte 39e
Bataljon. Na een periode van basistraining vertrekt het bataljon eind mei 1916 naar Groot-Brittannië
voor een verdere trainingsperiode. In Engeland wordt Palstra in augustus gedetacheerd bij het
hoofdkwartier van de 10e Brigade van de 3e Divisie, waar het 39e Bataljon deel van uitmaakt (net zoals
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het 38e Bataljon van Meijerink), en bevorderd tot sergeant. In december 1916 wordt hij cadet-officier
en na training wordt hij in maart 1917 bevorderd tot 2e Luitenant.

Het 39e Bataljon is ondertussen al naar Frankrijk vertrokken, en eind april
1917 voegt Palstra zich erbij. Na een rustige periode is in juni het moment
van de vuurdoop voor het bataljon aangebroken. Op 7 juni begint de slag
om de heuvelrug bij Messines. Het 39e Bataljon heeft pech: tijdens de mars
in de donkere vroege ochtend naar het startpunt wordt het door de Duitse
artillerie met gas- en gewone granaten onder vuur genomen. Hoewel niet
alle gasgranaten dodelijk zijn (een gedeelte bevatte slechts traangas) wordt
de opmars danig bemoeilijkt, en worden vele soldaten – waaronder de
bataljonscommandant - uitgeschakeld. Slechts 120 mannen van de
oorspronkelijke 360 die voor de aanval waren aangewezen bereiken het
afsprongpunt. Deze worden ter plekke gereorganiseerd in een enkele Luitenant William Palstra, 24
aanvalsgolf zonder reserves. De ‘Official History’ van Charles Bean vermeldt

oktober 1918

het volgende over de aanval:
‘The battalions on the three western tracks - that is, the 10th Brigade and the left half of the
9th - suffered most severely; several trench-mortar and machine-gun crews were killed,
wounded, or gassed; the track of the 39th Battalion (10th Brigade) through “Bunhill Row”
and “Mud Lane” was strewn with officers and men who had collapsed in the effort to keep
the movement going…Twenty minutes before zero-time only 120 of the 360 men who were
to carry out the assault in the sector of the 39th Battalion had reached their assembly
trenches north of "Anton's Farm". The officer in charge, Major Tucker, was gassed, but
Captain Paterson reorganised the battalion in a single wave, so that, despite its reduced
numbers, it would cover its full front.’
Op het moment van de aanval blazen de Geallieerden enige enorme ondergronds geplaatste mijnen
op, die grote kraters slaan op een aantal plekken in de Duitse linies, en zowel vriend als vijand enorm
van slag brengen. Dit wordt meteen gevolgd door een Geallieerde artilleriebarrage, waardoor de
Duitse troepen nog verder gedemoraliseerd worden. De Geallieerde opmars begint, en ondanks de
eerdere verliezen kan het 39e Bataljon snel oprukken. Toch worden nog eens twintig mannen gedood
of gewond door mitrailleurvuur, zodat het bataljon met slechts 100 man een Duits steunpunt, Grey
Farm, bereikt. Bean vervolgt:

18

Brons 97
‘The 39th attacking the defences immediately
north of Grey Farm had also been met by the
fire of a machine-gun emplaced on the roof of
a concrete shelter. This forced the troops in
that area to ground, and for a time the check
seemed likely to become dangerous. In this
crisis Captain Paterson himself managed to
suppress with a rifle the fire of the machinegun, and, during its silence, rushed forward
with the men nearest to him, and seized the De omgeving van GREY FARM
post, capturing two machine-guns. The 34th
and 39th dug in on their final objective, 100 yards beyond the alignment of Grey Farm; 500
yards ahead, beyond a slight dip of the plateau, lay the Oosttaverne Line.’

De opmars had het beoogde doel bereikt, en gedurende 8 en 9 juni wordt het veroverde gebied
verdedigd tegen Duitse tegenaanvallen. Tijdens deze actie verdient Palstra zijn Military Cross. De
Recommendation vermeldt het volgende:
‘On 7th, 8th, and 9th June 1917 at MESSINES for the display of great initiative and ability.
This Officer was responsible for the capture of an enemy strong point – GREY FARM, and for
the consolidation of the BLACK LINE beyond it. He led his men with fine dash, and set a
splendid example throughout. His work assisted greatly in the success of the operation. With
the exception of the Commanding Officer and the Adjutant of the Battalion he was the only
Officer left when his battalion was relieved on the 9th June 1917.’
Palstra wordt een maand later tot luitenant bevorderd,
maar meldt zich aan voor de Australische luchtmacht,
het Australian Flying Corps (AFC). Onduidelijk is of hij
nog de gevechten bij Broodseinde en Passchendaele aan
het begin van oktober 1917 met het 39e Bataljon
meemaakt, maar op 30 oktober meldt hij zich bij
Aviation Branch Admin HQ. Dan breekt een lange
periode
Bristol jachtvliegtuigen, type F.2 waar het squadron
van Palstra mee vloog.

van

verschillende

onderdelen

van

de

vliegopleiding aan. In september 1918 heeft Palstra
eindelijk al zijn examens achter de rug en wordt hij bij
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het 3e Squadron van de AFC geplaatst. Hij onderneemt met het 3e Squadron vooral
verkenningsvluchten en vuurleidingsmissies voor de Geallieerde artillerie (waarbij met radio,
lichtkogels en geschreven berichten vijandelijke doelen werden aangegeven waarop de artillerie zich
kon richten), maar komt ook in enige luchtgevechten terecht, en ondergaat geregeld beschietingen
door luchtdoelgeschut.
Palstra overleeft de oorlog en gaat in 1919 terug naar Australië, waar hij trouwt en als administrateur
gaat werken bij de Universiteit van Melbourne. Ook wordt hij actief als muzikaal bandleider bij het
Leger Des Heils. In 1920 worden zowel de AIF als de AFC opgedoekt. De militaire luchtvaart blijft echter
voortbestaan, eerst in het Australian Air Corps in 1920, en daarna de Royal Australian Air Force,
opgericht in 1921. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en in 1925 meldt Palstra zich opnieuw aan
voor dienst bij de RAAF. Hij komt deze keer terecht op een administratieve positie bij personeelszaken,
maar blijft doorgroeien richting een meer strategische rol, en in 1928 vertrekt hij voor een
vervolgopleiding in Engeland en militair-diplomatiek werk bij de Australische ambassade naar Londen.
In juli 1930 volgt een promotie tot Squadron Leader.
Als deel van zijn werk is Palstra betrokken bij het onderzoek naar de inzet en bruikbaarheid van
luchtschepen voor intercontinentale vluchten. Zijn oordeel is overwegend negatief, maar als
onderdeel van het onderzoek gaat hij op 5 oktober 1930 aan boord van het nieuwgebouwde Britse
luchtschip R101, dat hem van Engeland naar India moet brengen. Het noodlot slaat echter toe, en net
zoals de Titanic vergaat de R101 op de eerste reis. Het stort nog op dezelfde dag neer nabij Beauvais
in Frankrijk, en brandt in korte tijd volledig uit, net zoals diens meer bekende lotgenoot de Hindenburg
enige jaren later. Palstra overlijdt, en wordt begraven in Cardington Cemetery, Bedford, Engeland.
Francis Gerard Wilson
Wilson was van deze groep gedecoreerde militairen de eerste die in Australië aan was gekomen: al in
1903 zette hij voet aan land. In 1913 had hij zich laten naturaliseren, hij was ondertussen getrouwd,
en als dokwerker in de haven van Sydney was hij goed ingeburgerd. Met 35 jaar bij zijn eerste
aanmelding was hij tevens de oudste van deze groep. Op 28 april 1915, drie dagen na de landing bij
Gallipoli, meldt hij zich in Sydney aan, en hij wordt bij de versterkingen voor het 4e Bataljon (1e
Brigade, 1e Divisie) ingedeeld. Vanwege de verliezen die het bataljon al heeft ondergaan sinds de
landing is er niet veel tijd voor training, en op 16 juni 1915 verlaten Wilson en zijn makkers Australië
per schip, via Egypte op weg naar de Dardanellen. Eenmaal aangekomen bij zijn bataljon neemt Wilson
tussen 6 en 9 augustus 1915 deel aan de Slag om Lone Pine, een Australische aanval op Turkse posities
nabij Anzac Cove.
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Op 6 augustus neemt het 4e Bataljon het gedeelte van de Turkse loopgraven in dat hen was
toegewezen, maar in de loopgraven ontstaan hevige gevechten op korte afstand. Dit komt omdat de
Turkse troepen hun loopgraven grotendeels overdekt hadden, zodat er geen zicht van boven is op
waar de Turkse soldaten zich bevinden, en tevens omdat de Australische troepen nog geen ervaring
hebben met aanvallen met handgranaten, zoals ze dat later in de oorlog wel zouden krijgen. Tijdens
de aanval zijn er in het begin alleen handgranaten beschikbaar bij speciale handgranaat secties, die
her en der naar voren gebracht moeten worden voordat ze ingezet kunnen worden. Zo verbergt elke
hoek in de Turkse loopgraven een gevaar van geweervuur op korte afstand, en moet elke hoek dus
apart, in het half-donker, bevochten worden.
Uiteindelijk weten de Australiërs een aantal steunpunten in de
veroverde loopgraven in te richten. Nu is het de beurt aan de
Turken om tegenaanvallen uit te voeren. Dat doen ze
gedurende drie dagen. De Australiërs zetten hun laatste
reserves in, maar moeten het veld ruimen. Tot hun grote
verbazing doen de Turken dat echter ook, zodat ze uiteindelijk
toch in bezit blijven van het slagveld.

Australische troepen van de 1ste Brigade in
veroverde Turkse loopgraven

Tijdens de gevechten is Wilson op 8 augustus gewond geraakt door handgranaatscherven in zijn rug,
en hij wordt afgevoerd naar een Australisch hospitaal op het eiland Lemnos. Gelukkig is zijn wond niet
ernstig, en op 3 september keert hij terug bij zijn bataljon. De leefomstandigheden bij Gallipoli zijn
echter verre van ideaal: aangezien de Australiërs slechts een ondiepe strook van het kustgebied
hebben veroverd leven de manschappen als haringen in een ton, en liggen de voorraden in open
tenten en grote hopen op het strand. De continue nabijheid van mens en dier, en het kwalitatief
beperkte eet- en drinkpatroon leidt bij veel manschappen tot ziektes als schurft, scheurbuik, en, in het
geval van Wilson, reumatische koorts. Eind september 1915 wordt hij nogmaals naar Lemnos
afgevoerd om van de koorts te herstellen, en begin oktober is hij weer terug bij zijn bataljon. In
december wordt het gehele bataljon naar Egypte geëvacueerd, waar Wilson prompt voor de derde
maal in het hospitaal wordt opgenomen, wederom met reumatische koorts. In januari 1916 meldt hij
zich weer bij zijn bataljon, maar niet voor lang: de Australische troepen worden gereorganiseerd, en
in maart 1916 wordt elke Australische divisie uitgebreid met een Pioneer bataljon. Zo’n bataljon is tot
op zekere hoogte te vergelijken met de huidige Nederlandse genie-eenheden te velde: het leverde
vooral directe en indirecte gevechtssteun door het aanleggen en inrichten van loopgraven, het
voorbereiden van secties van het slagveld voor Geallieerde aanvallen en algemene (eenvoudige)
constructie werkzaamheden en was daarnaast ook een volledig operationeel infanteriebataljon,

21

Brons 97
hoewel het niet vaak in die capaciteit zou worden ingezet tijdens de oorlog. Wilson wordt
gepromoveerd tot sergeant en bij het 1e Pioneer Bataljon, het bataljon dat behoorde bij de 1e Divisie,
geplaatst. Na een korte trainingsperiode vertrekt het bataljon al eind maart via Marseille naar het
Westelijke Front, en prepareert de stellingen die de 1e Divisie betrekt rondom Armentières en
Fleurbaix. Bij Fleurbaix krijgt het bataljon nieuw materieel en beginnen ze, samen met de 2e
Australische Tunnelling Company, een ondergrondse gang te graven waarmee een mijn onder de
Duitse linies geplaatst kan worden. In de nacht van 30 op 31 mei 1916 krijgt het bataljon een
artilleriebombardement en een trench raid te verduren, waarbij enige pioniers sneuvelen. Wilson
overleeft het gevecht, en de operaties gaan door. Het bataljon wordt verplaatst naar de Somme, en
in de dagen voorafgaand aan het Geallieerde Somme-offensief raakt Wilson on 27 juni licht gewond
aan zijn been door een Duitse geweergranaat. Hij blijft echter op zijn post. De Australiërs nemen geen
deel aan het eerste offensief, maar worden vanaf 23 juli ingezet bij de Slag om Pozières (zie Bosma).
Het 1e Pioniers Bataljon van Wilson komt echter al eerder in actie dan het 10e Bataljon van Bosma: de
pioniers moeten immers, onder vijandelijk vuur, de afsprongloopgraven graven, zoveel mogelijk
vijandelijk prikkeldraad en versperringen opruimen, en zorgen dat de Australische troepen van zo kort
mogelijke afstand kunnen oprukken naar de Duitse linies. En dat doen ze al vanaf de week voor het
offensief. Maar het werk gaat door als eenmaal de Duitse stellingen zijn ingenomen, want dan moeten
die meteen worden ingericht en klaargemaakt voor de verdediging tegen vijandelijke tegenaanvallen.
Wilsons acties en leiding zijn hierbij voorbeeldig, zoals zijn Recommendation vermeldt:
‘At Pozières, France, 19th July 1916, Sgt Wilson has continuously shown an absolute disregard of
danger, his action during the Pozières attack of 19th July being specially helpful in encouraging his men
in every way. In every piece of construction in No Man’s Land Sgt Wilson took out covering parties and
bombers, especially distinguishing himself during the construction of a Kick Off Trench. Again, in O.G.
1 (Old German Line 1, een Duitse stelling die op 28-29 juli werd ingenomen met een aanval door de 2e
Divisie waarvoor de 1e Divisie reeds de afsprongposities had voorbereid na het afslaan van de
tegenaanvallen, BdG) he assisted infantry parties in repulsing an attack until he was severely
wounded.’
Wilson verkrijgt voor zijn acties weliswaar de Military Medal, maar raakt tussen 19 en 27 juli meerdere
malen gewond door kogel- en granaatwonden aan zijn linkerarm, linkerhand en mond. Op 1 augustus
wordt hij afgevoerd naar Engeland, waar hij in verscheidene hospitalen verblijft. Hij herstelt wel, en
ontvangt in oktober zijn Military Medal, maar wordt vanwege zijn verwondingen uiteindelijk toch in
november 1916 naar Australië gerepatrieerd, waar hij in december wordt opgewacht en verwelkomd
door zijn vrouw Jane. In maart 1917 verlaat hij de dienst.
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Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en op 4 november 1917 meldt Wilson zich opnieuw aan.
Zijn wonden zijn voldoende hersteld en hij wordt wederom aangenomen. Op 19 december 1917 zit
hij op de boot naar Groot-Britannië, wederom als sergeant bij het 1e Pioniers Bataljon. Hij komt in
februari 1918 aan, en na een korte trainingsperiode vertrekt hij naar zijn bataljon in Frankrijk, waar hij
op 10 april aankomt. Daar valt hij bepaald niet met zijn neus in de boter, want het Duitse leger is
zojuist begonnen met hun befaamde Lenteoffensief. Op 11 april is de situatie zo serieus dat de BritsGeallieerde opperbevelhebber, Maarschalk Haig, in een dagorder het volgende meldt: ‘There is no
other course open to us but to fight it out. Every position must be held to the last man: there must be
no retirement. With our backs to the wall and believing in the justice of our cause each one of us must
fight on to the end. The safety of our homes and the freedom of mankind alike depend upon the
conduct of each one of us at this critical moment’.
Er valt een gat in de Britse linie en de 1e Divisie wordt per trein naar het bedreigde deel van het front
vervoerd. Letterlijk meteen na aankomst komt de 1e Divisie op 13 april in actie tijdens een haastige en
felbevochten verdediging van het gebied rondom Hazebrouck, waarbij de Duitse opmars wordt
gestopt. Na het afslaan van deze aanval komt de Duitse aanval in de Australische sector tot stilstand,
en kunnen de Pioniers op adem komen. In mei 1918 loopt Wilson bronchitis op, waarvoor hij naar een
hospitaal in Engeland overgebracht wordt, maar in juli 1918 is hij weer terug bij zijn eenheid. Tegen
die tijd is het Duitse offensief volledig doodgebloed, en is het de beurt aan de Geallieerden om tot de
aanval over te gaan om het verloren gebied terug te winnen. De 1e Divisie mist de eerste aanval van
de Slag om Amiens begin augustus, maar zit midden in het gevecht om het dorpje Lihons.
Na Lihons blijft de divisie deelnemen aan de lopende achtervolging van, en gevechten met, de Duitse
troepen tot eind september 1918. Dan is de divisie zo uitgeput en uitgedund dat ze uit het gevecht
wordt genomen, en achter de linies blijft tot en met de wapenstilstand op 11 november 1918. Wilson
wordt niet meteen gerepatrieerd, maar krijgt eerst in maart 1919 nog verlof, waarbij hij mogelijk
familie in Nederland bezoekt. Eind mei 1919 volgt zijn terugkeer naar Australië, waar hij in juni
aankomt. In augustus 1919 komt dan eindelijk echt een einde aan de oorlog voor Wilson, en verlaat
hij de dienst. In 1920 vraagt hij onder de Returned Soldiers Settlement Act, een maatregel waarmee
teruggekeerde soldaten gestimuleerd werden om nieuw land te ontginnen en landbouwers te
worden, een lening aan om twee stukken land te kopen nabij Sydney. De lening loopt tot 1925.
Helaas verdwijnt Francis Gerard Wilson vanaf dat moment ook uit de archieven. Ten tijde van het
schrijven van dit artikel zijn nog geen details over het verdere leven van Wilson gevonden. Onderzoek
hiernaar is lopende.
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John Frank (Jan) Zwolsman
John Frank (Jan) Zwolsman kwam net zoals Bosma oorspronkelijk uit Amsterdam, en was net zoals
Bosma in 1910 van boord gegaan van Hr.Ms. Pantserschip De Ruyter. Zwolsman integreerde goed: hij
had werk gevonden als radiotelegrafist, en werkte in 1912 voor het groeiende mijnbedrijf BHP bij de
vestiging in Port Pirie, en daarna in Adelaide. Hij stond tevens lokaal bekend als atleet, en was een
goede zwemmer. In maart 1915 laat hij zich naturaliseren, en in juli 1915 meldt hij zich aan voor de
AIF. En net als Bosma wordt hij ingedeeld bij het 10e Bataljon. Eind oktober 1915 vertrekt hij naar zijn
bataljon, en vindt dat, na evacuatie, in Egypte, en mist zodoende de Gallipoli campagne.
Na een volgende trainingsperiode vertrekt hij in maart 1916 met het 10e Bataljon naar Frankrijk. Net
als Bosma en Wilson neemt Zwolsman deel aan de Slag om Pozières, waar hij zonder kleerscheuren
vanaf komt. Ook het daarop volgende gevecht bij Mouquet Farm komt hij zonder verwondingen door,
en dit zal een periode van geluk op het slagveld voor Zwolsman inluiden. Het bataljon roteert, na nog
wat kleinschalige gevechten, begin september uit de frontlinie bij de Somme, en wordt in de sector
nabij Ieper gelegerd samen met de rest van de 1e Divisie. De grote veldslagen bij de Somme zijn echter
nog niet voorbij, en de 1e Divisie verhuist in oktober wederom naar Frankrijk. Het 10e Bataljon komt
niet meer in directe actie, maar blijft de loopgraven bemannen rondom Flers gedurende de
wintermaanden, en voert geregeld trench raids uit.
Begin 1917 trekken de Duitsers zich terug op de Hindenburg Linie. Het 10e Bataljon neemt deel aan de
achtervolging, en aan de achterhoedegevechten bij Le Barque eind februari en Louverval begin april.
Ondertussen is Zwolsman eind maart bevorderd tot Lance Corporal. Na Louverval beginnen de
gevechten taaier te worden, en bij het dorpje Lagnicourt moeten de 1e en 2e Divisie zich op 15 april
verdedigen tegen een zware, maar haastig georganiseerde Duitse tegenaanval. De Australiërs slaan
de aanval af, maar de opmars is voorbij, en ze beginnen zich nu in te graven tegenover de Hindenburg
Linie. Om die te doorbreken vallen de Australiërs aan bij Bullecourt. Het 10e Bataljon mist de eerste
aanval, maar bevindt zich midden in het gevecht bij de Tweede Slag om Bullecourt tussen 3 en 17 mei,
waar het bataljon bijna 200 man aan doden en gewonden verliest.
Na de slag wordt Zwolsman gepromoveerd tot Corporal en in juli 1917 wordt hij overgeplaatst als
instructeur bij het 3e Trainingsbataljon dat zich in Engeland bevindt. Hierdoor mist hij de Slag bij
Passchendaele. Hij voltooit de opleiding tot Lewis Gun instructeur, en traint en instrueert bij een
tweetal Trainingsbataljons tot maart 1918. Dan keert hij terug naar het 10e Bataljon, waar hij al na
twee weken mee deelneemt aan de verdediging van Hazebrouck (zie Wilson). Van eind juni tot begin
juli heeft hij verlof, maar in augustus doet hij met het 10e mee aan de Slag om Amiens en de gevechten
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rondom Lihons. Op 4 september volgt een tijdelijke bevordering tot sergeant (de administratie laat
echter nog op zich wachten), en op 18 september 1918 volgt de aanval op Jeancourt waarbij Zwolsman
zich onderscheidt. De Recommendation vermeldt het volgende:
‘Early in the advance from Jeancourt on 18-9-1918 Corporal Zwolsman was blown up by a shell and
received a slight wound in the head. Although suffering from shell shock he refused to leave his
platoon, and on reaching the line of exploitation he engaged an enemy machine gun which was
holding up the advance, killing or wounding the entire crew with the exception of one man who
surrendered. Corporal Zwolsman’s exceptional skill with the Lewis Gun contributed largely to this
result. Shortly after he observed an enemy sniper firing on our troops, he went forward, stalked the
sniper, and shot him dead with his rifle.’
De aanval op Jeancourt kost het 10e Bataljon 140 doden en gesneuvelden, maar is het laatste
wapenfeit van het bataljon. De 1e Divisie wordt uit de frontlinies genomen om bij te komen, en komt
niet meer in actie tijdens de oorlog. In juni 1919 keert Zwolsman terug naar Australië, waar hij in juli
1919 aankomt.
Op 21 September 1919 verlaat hij de dienst. Maar dat is niet de laatste keer dat Jan Zwolsman een
uniform zal dragen. Nadat hij het leger verlaten heeft gaat hij verder met zijn werk, maar al snel wordt
hij ook sociaal en politiek actief. In de jaren ’20 wordt hij een actief lid van de International Workers
of the World, het grote paraplu-verband van communistische groeperingen. Hij spreekt geregeld in
het openbaar, wordt meerdere malen gearresteerd (communisme was sinds de Russische Revolutie
een spookbeeld en werd gezien als een bedreiging voor de westerse democratieën waaronder
Australië) maar bemiddelt desondanks tijdens een aantal conflicten tussen werkgevers en
werknemers tijdens de economische crisis aan het einde van de jaren ’20. In 1931 en 1933 is hij
kandidaat tijdens de staats- en federale verkiezingen namens de Communistische Partij, maar beide
verkiezingen verliest hij.
Hij verhuist naar New South Wales, waar hij aan de slag gaat als betaald strandwacht en
zweminstructeur. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt wordt in september 1939 de tweede AIF
opgericht. In eerste instantie houdt Zwolsman zich afzijdig. Maar als op 8 december 1941 de oorlog
met Japan uitbreekt meldt hij zich toch weer aan voor de dienst. Aangezien hij dan al 51 jaar oud is,
en dus eigenlijk te oud, verft hij zijn haar en liegt hij over zijn leeftijd. Hij wordt eerst bij het 2e
Garnizoensbataljon geplaatst, maar al snel verraden zijn doorkomende grijze haren zijn leeftijd, en
moet hij zijn leugentje om bestwil opbiechten. Ondanks zijn leeftijd wordt hij toch in dienst gehouden,
en als sergeant-instructeur geplaatst bij de Australian Water Transport (Small Craft & Landing Craft)
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Training Centres in Queensland, waar hij tot kort voor het einde van de oorlog personeel voor
patrouilleboten en landingsvaartuigen opleidt.
Na de oorlog blijft Zwolsman vechten tegen sociaal onrecht. In november 1945 komen een aantal
transportschepen met Nederlandse oorlogsvrijwilligers met als bestemming Indonesië aan in
Queensland voor een tussenstop. Veel Australiërs zijn het niet eens met de Nederlandse herbezetting
van Indonesië, en protesteren. Zwolsman vaart in een klein bootje met luidspreker rond de
Nederlandse transportschepen, en herinnert de Nederlandse troepen aan de Duitse bezetting die ze
zojuist hebben doorstaan, en vraagt hen de Indonesiërs dat lot te besparen. Hij wordt onthaald met
gejouw, flessen en andere projectielen en scheldwoorden door de Nederlandse officieren en soldaten.
Maar ook zijn Australische Digger maten is Zwolsman niet bang een spiegel voor te houden. Na de
oorlog is hij actief in de Returned & Services League (RSL), de Australische Veteranenbond, waar hij
enige lokale bestuursfuncties bekleedt. In 1946 en 1947 wil de Australische regering (in navolging van
de Nederlandse en andere Geallieerde regeringen) Duitsers woonachtig in Australië terug naar
Duitsland deporteren.
De RSL als organisatie bereidt een motie voor om dit beleid te steunen, maar Zwolsman herinnert de
RSL leden in een klinkende toespraak eraan dat veel Duitsers slachtoffers waren van het Naziregime,
en dat tegelijkertijd veel migranten, net zoals hijzelf, voor Australië hebben gevochten, en dat het
onnadenkend deporteren van onschuldige mensen wiens enige schuld ligt in hun nationaliteit de RSL
leden niet tot eer zou strekken. Na deze toespraak wordt de motie aangepast tot slechts het steunen
van deportatie van mensen die overduidelijk Nazi sympathisanten waren geweest.
Zwolsman blijft actief lid van de Communistische Partij, en met het groeiende anticommunisme in
Australië breekt hem dat in 1950 op: hij wordt oneervol uit de RSL gezet. Onvermoeibaar blijft
Zwolsman echter aan de slag als zweminstructeur en tevens als jarenlang bestuurslid van de Surf Live
Saving Club in Wamberal NSW. In 1969, op 79-jarige leeftijd, overlijdt hij tenslotte te Brisbane.
Dit artikel is geschreven met behulp van de volgende bronnen:
-
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13. Tom Yardin Millord in het Verzet 1940-44
Inleiding
Verhalen inspireren. Het is dan ook niet voor niets dat onze vereniging het credo ‘daden laten leven’
voert. Er zijn verhalen die we makkelijk vertellen, en er zijn verhalen die we bewaren. Onze meest
dierbare verhalen worden vaak in de nabije kring verteld: aan kameraden, broers, zussen, kinderen.
En sommige verhalen worden nooit verteld.
Het verhaal van Tom Yardin Millord was voor zijn zoon zo’n verhaal dat nooit verteld is. Zoon Erik
groeide gescheiden van zijn vader op en realiseerde zich pas veel later de waarde van het
oorlogsverhaal, niet alleen voor hemzelf maar voor alle nazaten van Tom. Erik wist slechts enkele
zaken, maar het inspireerde hem genoeg om op zoek te gaan. 15 jaar lang speurde hij naar details en
puzzelde onderstaand verhaal bij elkaar. Toen het af was stuurde hij het zijn familie rond.
Zo kwam het terecht bij kleinzoon Kai, op wie het een diepe indruk maakte. ‘We nemen zoveel voor
lief, dat zo waardevol is’, schreef Kai aan de redactie van Brons. Hij verbond het moeiteloos aan de
verhalen over dapperheid en de inzet van Nederlandse militairen die hij kende. Verhalen die hem, zo
schreef Kai ‘naast een heleboel respect voor de Defensie dames en heren, een enorm
relativeringsvermogen’ brachten.
Wij plaatsen hieronder het verhaal dat Erik Yardin Millord schreef over zijn vader, omdat het aanzet
aan tot nadenken over wat mensen aanzet tot uitzonderlijke daden. Wij zullen nooit helemaal weten
waarom Tom in verzet kwam, waarom Willem Pons een verrader werd, of waarom ervaren
verzetsmensen in een schijnbaar eenvoudige valstrik liepen. Maar door de rijke details die Erik bij
elkaar zocht en samenvlocht kunnen we ons er nu wel een beeld bij vormen.
Voorwoord
Door Erik Yardin Millord, Buenos Aires, 17 mei 2021
Op 4 mei 2021 zag ik een video van de plechtige dodenherdenking op YouTube en dacht - zoals haast
ieder jaar - aan mijn prille jeugd in ons huis op de Keizer Karelweg 480, Amstelveen, met uitzicht op
de T-kruising van de Amsterdamseweg. Om acht uur s ’avonds sloeg de klok van de Incassobank op de
hoek en het toen nog schaarse verkeer, weinig auto’s, een enkele bus en de voetgangers stonden twee
minuten stil, net als de fietsers naast hun fietsen. Als kleine jongen vond ik dat altijd ontroerend. Ieder
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gezin had toen wel een familielid, vriend, bekende of buur om te herdenken. Niemand stond stil omdat
het zo hoorde, nee, men herdacht!
Op mijn elfde jaar emigreerde ik naar Argentinië̈ met een deel van het gezin. De meest bewogen
herinneringen heb ik aan de herdenkingen die ik met mijn oudere zus Inge beleefde. Ondanks het
grote leeftijdsverschil, zij was tien jaar oud aan het einde van de oorlog en ik slechts anderhalf, waren
de gesprekken over de oorlog en de herinneringen over het weinige dat we over onze vader in het
verzet wisten een thema dat ons verbond.
Deze 4de mei speet het me bijzonder dat ik er nooit aan toegekomen was om het verhaal over mijn
vader op te schrijven, iets wat ik al jaren van plan was. Dat ik nooit met mijn vader over de oorlog had
kunnen praten was een grote hindernis om tot schrijven te komen. Eerst was ik te jong en daarna
groeide ik in Argentinië̈ op (hij bleef in Nederland) en ons enig contact waren de wederzijdse –
handgeschreven - brieven, die achteraf gezien, geen intieme sfeer bevorderden en relatief
oppervlakkig werden. Hoe wil je ergens over schrijven als je er wel wat van gehoord hebt dat zeker
interessant lijkt, maar je weet het juiste er niet van? Bij gebrek aan gesprekken met mijn vader heb ik
In de loop van de laatste 15 jaar aanzienlijk materiaal over mijn vader in het verzet kunnen verzamelen,
maar tot schrijven kwam ik niet. Trouwens, in welke taal moest dat gebeuren? In het Spaans, de taal
van mijn eigen kroost, die eigenlijk weinig over het Verzet in Nederland weten of in het Nederlands
voor de in Nederland geboren en getogen nazaten, voor wie het Verzet een duidelijker concept is?
Uiteindelijk besloot ik tot het laatste: de kinderen en kleinkinderen van mijn al 21 jaar geleden
overleden zus Inge en allemaal nakomelingen van Antonie Johannes (Tom) Yardin Millord. Met deze
gedachten sloeg ik aan het schrijven. Dat heb ik in de volgende twaalf dagen achter elkaar een flink
aantal uren per dag gedaan.
Zo’n geschiedenis schrijven is eigenlijk geen schrijven, het lijkt meer op breien of vlechten. Uit iedere
bron hangen draadjes waar je aan trekt en dan probeer je er een paragraaf van te vlechten. Maar de
bronnen zitten vol onjuiste en soms tegenstrijdige informatie. Dan probeer je verschillende gegevens
uit een aantal bronnen tegen elkaar op te wegen, of je logica te gebruiken, of op internet na te zien
zover mogelijk. Of je herinnert je dat er iets bij een oude foto moet staan enz. Dan doe je een half uur
of langer over zo’n paragraaf om twee dagen later op wat anders te stuiten en dan zie je dat het
helemaal niet klopt. Dus dan mag je weer opnieuw beginnen met je analyse en mogelijk heel wat
anders in elkaar vlechten.
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HET VOORSPEL EN DE INVASIE
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen was Tom net
35 jaar geworden. Hij werkte als journalist bij het Algemeen Handelsblad
en sinds acht jaar was hij met Albertha Sikiena (Betty) Dresselhuis
getrouwd. Beide waren van goeden huize, maar, zoals mijn oudste zus
Inge een keertje zo fijntjes neerschreef, was onze vader “intellectueel
ver haar meerdere”. Mijn moeder (Betty) vertelde me dat ze voor de
oorlog wel eens een bijeenkomst van de, toen nieuwe, NSB bezochten,
maar uiteindelijk mocht deze trend hun niet bekoren en stelden ze zich,
eerst als fel anti-NSB, en na de Duitse inval, al even fel anti-Duits op.
Mijn moeder had al verkondigd dat ze niets aantrekkelijks in het huishouden zag en ze zorgde dat ze
een diploma als schoonheidsspecialiste kreeg. In ons huis kwam dan ook een volledig uitgeruste
praktijk. Ze was ongetwijfeld bekwaam in haar vak, had meer klanten dan ze aankon en verdiende
spoedig meer dan mijn vader, zodat een, meestal inwonende, huishoudster de natuurlijke aanvulling
was.
Tom was reserveofficier bij het leger en toen het oorlogsgeweld dichterbij kwam werd hij
gemobiliseerd. Na de oorlog vond ik een legerkepie en een sabel op de zolder van de Keizer Karelweg.

En toen vielen de Duitsers binnen.
Na de korte strijd volgde de demobilisatie snel en ieder probeerde zijn kost weer te verdienen als
vroeger, wat in de meeste gevallen, tenminste in het begin, aardig lukte. Mijn moeder had klanten
genoeg en mijn vader hernam zijn karwei bij de krant, maar moest helaas heel snel bespeuren dat er
nu een censuur bestond. Ook deze was in het begin relatief soepel, maar met het verloop van de
maanden werden de teugels strenger aangetrokken en van vrije pers was geen sprake meer.
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HET VERZET
Tot de eerste onaangename gevolgen van de bezetting behoorde de Jodendiscriminatie en, later, de
directe vervolging. De reactie van mijn ouders was een Jodin te huisvesten, een onderduikster dus.
Het verzet begon te groeien en daadwerkelijke vormen aan te nemen. Waarop ook vervolgingen van
vooraanstaande mensen begon: de bezetter had gijzelingen nodig om ze als represailles op
verzetsdaden neer te schieten. Ook werden er steeds meer jonge mannen voor de “Arbeitseinsatz”
gevorderd, vorderingen die spoedig in niets ontziende razzia’s ontaardden. Volgens de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers zijn rond 50.000 mensen ondergedoken tijdens de oorlog,
waarvan 25.000 Joden. En dat was rond 4% van de toenmalige bevolking!
Voor al deze mensen moest een feilloos zeker onderdak gevonden worden, er moest voor hun
onderhoud gezorgd worden (eten, kleren, medische zorg, enz.). Tegelijkertijd ging alles op de bon, en
je kreeg geen bonnen voor mensen die je aan het verstoppen was. Er ontstond grote ontbering onder
de onderduikers. Een van de eerste en spontane taken van het ontluikende verzet was het verkrijgen
van bonnen door distributiekantoren en transporten in heel Nederland te overvallen. Het was toen
bittere noodzaak en tegelijkertijd een goede oefening voor de latere veel gevaarlijker sabotageacties.
In Amstelveen was Frits Nieuwenhuijsen van begin af aan een belangrijk verzetsman. Hij was op veel
gebieden actief en door zijn relaties met de bankwereld had hij contact met de mensen, zoals de
bankier Walraven van Hall, die zich twee jaren later voor het Nationaal Steunfonds in zouden zetten.
Ook zette hij zich in om het grote aantal illegale bladen die overal verschenen te centraliseren.
Begin 1941 belde Frits aan bij Tom. Tom kende Frits niet, maar waarschijnlijk had de illegaliteit
vertrouwen in hem vanwege zijn artikelen in de krant. Wat Frits hem vroeg is niet bekend, maar
wellicht had het te maken met het centraliseren van de ondergrondse pers. In elk geval was Tom
sindsdien veel van huis.
Na de arrestatie van Frits in maart 1941 kreeg Tom een seintje dat hij maar beter kon onderduiken,
wat hij prompt deed in Amsterdam Zuid, onder de schuilnaam Cremer.1 Frits kwam na negen weken
vrij en ze zetten de samenwerking voort, Tom vanuit zijn onderduikadressen.2 Zijn werk als journalist
bij het Algemeen Dagblad gaf hem veel vrijheid en hij kon elk ogenblik van Millord in Cremer

1

Misschien om die naam verder nuttig te maken heeft hij na de oorlog twee jongensboeken geschreven onder
pseudoniem Tjeerd Cremer. “Met de Atlantis op avontuur” en “Toekomststad”.
2
Tini Visser: “Jaren van Verduistering” -De Bezettingstijd in Amstelveen
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veranderen en weer terug. Dat was zeker een voordeel in het openbaar vervoer en ook om aan
bijeenkomsten van het verzet deel te nemen. Helaas had hij deze vrijheid niet op zijn kantoor zelf: het
werd steeds moeilijker een behoorlijk artikel te schrijven zonder de censuur te overtreden.
Behalve dit euvel begon de Jodendiscriminatie nu ook op de krant. Toen een Joodse collega ontslagen
werd, namen over een periode van enkele maanden van 1942, acht journalisten hun ontslag. Na elkaar
- om geen argwaan te wekken. Tom was een van hen.3 Daarmee verloor hij niet alleen zijn bron van
inkomsten maar ook zijn camouflage als journalist.
Betty draaide van nu af aan voor alle inkomsten op en dat ging gelukkig goed. Commentaar van mijn
moeder over die tijd: “Hoe moeilijker de tijden werden, zo meer spanden de dames zich in er toch
goed uit te zien.” Voor Tom werd het hoogste tijd opnieuw onder te duiken.
Ondertussen waren niet alleen bonnen nodig voor het verzet, er was ook een nijpend tekort aan geld.
De integrale oplossing kwam met de oprichting van het Nationaal Steunfonds door een kleine groep
mensen onder leiding van Walraven (Wally) van Hal, in 1943. Via H. Stheeman, op de Stadionweg,
kwam Tom in contact met Walraven. Tom werd toen één van de twee landelijke inspecteurs van het
NSF.
Met illegale leningen en een miljoenenfraude bij De Nederlandsche Bank wist het NSF ruim 83 miljoen
gulden te verdelen onder slachtoffers van de bezetting, onderduikers en talloze verzetsgroepen.
Als oud-journalist van het Algemeen Handelsblad had Tom goede relaties met zakenmensen. Hij kon
zo gemakkelijk een gesprek aanvragen. Daarbij was het dan zaak om deze mensen te overtuigen aan
het NSF een lening te verstrekken die de Nederlandsche Bank dan na de oorlog zou terugbetalen.
Grote donaties van banken en grote ondernemingen waren zeker geen zeldzaamheid. Patriottisch
gebaar? Geweten schoonwassen? Wie weet? Het was in ieder geval creatieve financiering die zijn
weerga in heel Europa niet had!
De distributie van het verzamelde geld gebeurde door onopvallende koeriers die de zakjes geld en
bonnen naar onderduikers en hun gezinnen brachten overal in de steden, dorpen of op de boerderij.
Er moesten briefjes in code voor worden afgetekend, zodat het er eerlijk aan toeging.

3

Piet Hagen ‘Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten’
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In de nazomer van 1943 werd de hele huizenrij waar wij woonden (nou ja, ik logeerde nog bij mijn
moeder binnen) door de bezetter opgeëist om hun officieren te huisvesten. Toen de officieren bij ons
aanbelden stond mijn moeder hen te woord. Bij het zien van haar vergevorderde staat van
zwangerschap waren ze toch nog netjes genoeg om te zeggen dat ze in haar geval met de verhuizing
kon wachten tot na mijn geboorte. Mijn moeder stak echter haar kin naar voren, antwoordde “Krieg
ist Krieg” en verhuisde met mijn zus Inge en de joodse onderduikster naar een door de Duitsers
aangewezen veel kleinere woning naast een NSB-gezin. En ik kan niet anders dan zwaar vermoeden
dat dat huis leeg stond, omdat ze de vroegere - naar ik aanneem - Joodse bewoners er uitgehaald
hadden! Maar misschien ben ik helemaal verkeerd.
Op 1 november werd ik geboren. Twee dagen later werd Schiphol voor de zoveelste keer door de
Britten gebombardeerd, dit keer door 72 Marauders, onder bescherming van 130 Spitfires. Volgens
herinneringen van mijn moeder vlogen de raamscherven door de kamer waar mijn wieg en haar bed
stonden en zij maar schreeuwen... Maar het kraambezoek was naar de zolder geklommen om de
verwoesting beter te zien en hoorde niets door de ontploffende bommen en de overvliegende
machines. Ondanks dat Schiphol op dat moment het sterkst verdedigde militaire vliegveld buiten
Duitsland zelf was, werd er die dag maar één geallieerde bommenwerper neergehaald.
Veertig dagen later zou het laatste bombardement op Schiphol plaatsvinden door 200 Marauders en
19 squadrons Spitfires. De vernieling was toen compleet en viel niet meer te herstellen; het vliegveld
zou voor de rest van de oorlog buiten werking blijven.
DE ARRESTATIE
Zoals afgesproken ging Tom op vrijdag 18 augustus 1944 naar het Centraal Station te Amsterdam. Wat
niet was afgesproken was de mooie zonnige dag, nauwelijks een zachte bries en een maximale
temperatuur van 28°C. Zelfs voor de zomer was deze dag iets bijzonders. Voor Tom zou het
ongetwijfeld een ideale dag geweest zijn om vrij te nemen en met zijn vrouw, dochter van negen jaar
en zoontje van negen maanden naar het strand te gaan. Maar het strand en de hele kust van
Nederland, was al sinds de bezetting een verboden militair gebied. Het maakte deel uit van de 2.685
km lange “Atlantikwall”: een keten van forten en bunkers om een geallieerde landing in West-Europa
af te weren.
Twee en een halve maand eerder was het de geallieerden toch gelukt de “Wall” in Normandië te
doorbreken en stonden nu net ten zuiden van de Nederlandse grens maar in Nederland was de “muur”
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nog intact en de duinen waren steeds vaker voor de Duitsers een gewilde plaats om verzetsmensen
te fusilleren.
Op het perron, waar over enkele minuten de trein naar Den Haag zou vertrekken, zag Tom Henry
Scharrer staan, zijn meerdere in het verzet. Zoals gewoonlijk spraken ze niet met elkaar en keurden
elkaar ook geen blik waardig. Het enige wat Tom wist was dat er een vergadering van het NSF in Den
Haag zou zijn waar ze beiden deel aan zouden nemen. Hoe minder van elkaar bekend was, des te
minder zou je tijdens een verhoor kunnen loslaten.
De twee mannen beklommen de trein samen met de andere passagiers en namen in dezelfde coupé
tegenover elkaar plaats. Scharrer legde zijn aktetas met papieren en een pistool in het begagenet
boven Tom. De coupé was reeds aardig vol met andere reizigers.
De trein vertrok en even voor Haarlem werd de deur opengetrokken en twee SD’ers kwamen binnen
en snauwden in hun gebruikelijke stijl: “Ausweise!” Gelaten overhandigden alle passagiers hun
persoonsbewijzen. De pb’s van de beide mannen waren natuurlijk vals, maar die van Scharrer was wel
erg slordig nagemaakt. “Kommen Sie mit” was het volgende korte bevel.
Een detail is dat de SD‘ers vroegen of beide heren samen reisden. Toen beiden dat ontkenden werd
gevraagd: “Van wie is die tas?”, waarop Scharrer, op Tom wijzende, antwoorde: “Van die meneer”.
Zei Henry dat met de moed der wanhoop, waarschijnlijk denkende dat ze dan de tas met rust zouden
laten? Voor Tom was het een zware schok en toen hij op zijn beurt gevraagd werd ontkende hij het.
Het dragen van een wapen betekende dat je binnen 48 uur doodgeschoten zou worden. Maar niet
voordat je tot het bot ondervraagd werd om de namen van andere verzetsstrijders prijs te geven. De
Duitser keek even in de tas en nam deze mee. Daar gingen de twee SD’ers met de belastende aktetas,
en met Scharrer in hun midden, over het perron. Het was de laatste keer dat Tom zijn collega en vriend
zag.
Tom verliet de trein in Haarlem en keerde terug naar Amsterdam in de blauwe tram. Daar
aangekomen gaf hij kort rapport door over het gebeurde aan zijn ploeg, die onder direct toezicht van
Fritz Conijn stond. Daarna regelde hij een kort onderhoud met Henry ’s echtgenote, Truus. Er hoefden
niet veel woorden aan vuilgemaakt te worden, beide wisten hoe dit zou aflopen. Truus was moeder
van twee kinderen, iets ouder dan Tom ‘s eigen kroost. Zoals altijd als er een verzetsman gearresteerd
of gesneuveld was, zorgde Tom dat Truus op de lijst van uitkeringen van het NSF kwam te staan.
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Henry Scharrer
Henry Jean Scharrer werd in 1900 te Oostende geboren. Over zijn nationaliteit
bestaat onzekerheid, hij kwam met zijn ouders in 1912 vanuit Brussel naar Den
Haag, waar hij in 1928 trouwde met Geertruida (Truus) Compter. Zij hadden
twee zonen. In 1940 verhuisde het gezin vanuit Den Haag naar Nieuwer-Amstel
(Amstelveen) en in 1944 naar Amsterdam.
Scharrer had zeer veel connecties, al zijn ze niet allemaal te verifiëren. Voor de
oorlog zat hij bij het “Algemene Nederlandsche Persbureau”. Hij zou reservekapitein bij het Franse
Leger zijn geweest en in 1939 werd hij gevraagd voor de Franse Legatie in Den Haag te werken. Na de
Duitse inval werd hij dan ook als Fransman geïnterneerd te Schoorl, maar kwam vrij na de capitulatie
van Frankrijk. In Amstelveen werkte hij voor de Schweizerische Presse Telegraf te Bern. Waarschijnlijk
was hij ook agent van het ‘Deuxième Bureau’ te Parijs, van de Belgische én van de Britse
inlichtingendienst. Hij werkte nauw samen met de groep van Carel Bos uit Amsterdam en met de
Knokploeg (KP) - Alkmaar. Scharrer bezat in Nederland enkele contacten bij de SD en had hij nauw
contact met de Special Operation Executive.
Hij zou - met een kleine ploeg mensen waaronder Jan Lowey-Ball en Rudy Zeeman - ongeveer 27
geallieerde vliegtuigbemanningen en een onbekend aantal (uit vliegtuigen gedropte) agenten en
onderduikers hebben gered via de route over Maastricht, Parijs en Zuid-Europa naar Engeland.4
Henry en Tom kenden elkaar als collega-journalisten en waren al voor de oorlog vrienden. Ze woonden
beide in Amstelveen en kwamen bij elkaar thuis. Henry leefde ondergedoken in Betty’s halflege huis.
Eigenaardige situaties, maar wat was normaal in die tijd? Het is moeilijk vast te stellen wat Tom het
meest geschokt had: de arrestatie en het zo goed als zekere fusilleren van zijn vriend Henry of dat
deze – vriend, collega en meerdere - hem als eigenaar van een aktetas met een pistool aanwees. De
gemoedstoestand en twijfels moeten verschrikkelijk geweest zijn.
Fritz Conijn
Fritz Conijn was de nog jonge, maar reeds ervaren verzetsleider. Eerst van de KP-Alkmaar, en toen
deze opgerold werd richtte hij een nieuwe knokploeg op in Amsterdam. Conijn verschafte hulp aan
onderduikers. Hij was werkzaam in het NSF en de LO in Alkmaar. Vanaf 1943 was Conijn actief in de
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KP’s van Noord-Holland en Amsterdam. Conijn nam deel aan overvallen op wapen- en
bonnentransporten.
Fritz hoorde het rapport van Tom over wat in de trein gebeurd was, aandachtig aan. Scharrer was een
belangrijk iemand met heel veel connecties waaronder die met de Britse Special Operations Executive.
Fritz wist bovendien dat hij zelf op de lijst van de bezetter stond als één van de meest gezochte
verzetslieden. Al zijn interne alarmklokken sprongen aan.
Fritz gaf dan ook onmiddellijk instructies om Scharrer uit zijn gevangenschap te verlossen en wel
onmiddellijk. Het verzet kreeg soms gevangenen vrij door overvallen of wel door onderhandelingen
met SD-officieren (die aanzienlijk corrupter waren dan normaal aangenomen werd) en dan volgde de
betaling van het losgeld. Het is moeilijk vast te stellen welke methode riskanter was en even vaak liep
het verkeerd af. Dat had dan op zijn minst de dood van de te bevrijden verzetsman als gevolg, en
meestal werd een deel van de bevrijders ook gearresteerd of gedood.
Het verzet was een systeem door spontane mensen opgebouwd, met de beste bedoelingen en
ongetwijfeld meer dan dapper, maar weinig professioneel. Vaak waren de leden slachtoffer van hun
eigen slordigheid en improvisatie. Tegenover hen stond een welgetrainde, vakkundige en met de
laatste technische snufjes uitgeruste oorlogsmachine.
Voor Fritz was er geen tussenweg mogelijk. Scharrer zat al in het Huis van Bewaring waar hij aan zware
verhoren onderworpen zou worden door de bekende SD-officier Herbert Oelschlägel, een handlanger
van de Amsterdamse SD-chef Lages. Fritz moest een oplossing vinden en beslissingen nemen en de
oplossing scheen op serveerblaadje te komen...
DE OVERVAL
Willem Pons
De verrader Willem Pons: een tamelijk goed-ogend en welbespraakt crimineeltje, geboren in
Rotterdam. Door de SD was hij op grond van zijn strafblad (onder andere: diefstal van bouwmateriaal
van de Wehrmacht) ertoe bewogen om dienst te doen als cel-spion. Hij werd een “V-Mann”, een
“Vertrauensmann”, van Oelschlägel.
Pons won methodisch het vertrouwen van zijn celgenoot en spiegelde deze dan voor dat hij contacten
had die tegen betaling diens invrijheidsstelling konden bewerkstelligen. Pons zou bemiddelen en een
briefje naar buiten smokkelen naar de echtgenote van zijn medegevangene, zodat zij de benodigde
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fondsen bijeen kon brengen. Op deze manier had Pons contact gemaakt met Geertruida (Truus), de
vrouw van Scharrer.
Truus Scharrer
De wanhopige Truus bekeek het papiertje. Ze had geen twijfels dat het Henry’s handschrift was waarin
hij haar vroeg om de vrijkoopsom van 10.000 gulden (nu ongeveer 60.000 euro) via zijn collega en
vriend, Tom Yardin Millord, te verkrijgen en aan Pons te overhandigen. Pons leek haar bovendien een
vriendelijke man. Hij scheen haar vertrouwen te hebben gewonnen. Ze belde Tom en naderhand ook
Fritz en ook nog Jan Lowey-Ball. Jan was Henry’s partner in de organisatie van de vluchtroute naar
Engeland door Zuid-Europa via Maastricht en Parijs.5 Buiten haar had niemand het papiertje gezien.
Ook wist niemand wat er precies tussen Pons en haar besproken was.
Tom Yardin Millord
Tom en Fritz wogen de mogelijkheden onder hoogspanning af. Fritz had een oplossing nodig. Nu! En
er was geen alternatief in ‘t zicht. Het was onmogelijk om in enkele uren een plan op te zetten om
Henry uit het Huis van Bewaring in Amsterdam te bevrijden, laat staan dat er voldoende KP’ers
beschikbaar zouden zijn.
Tom vertrouwde het verhaal niet. Een doorgewinterde verzetsman als Scharrer zou nooit de naam
van een andere verzetsman op een papiertje schrijven. Truus was meer dan ongerust en met recht,
maar ... was dat de reden dat ze de man vertrouwde die haar het briefje, zogenaamd van haar man,
bracht? Hoe zeker was zij van dat handschrift? Was het “wishful thinking”? Was dit geen val om meer
verzetsmensen te arresteren?
Uiteindelijk werd besloten dat Truus, Tom, Fritz en Jan op 28 augustus Pons zouden treffen op het
terras van Café Victoria, in Amsterdam Zuid. Op het laatste moment stelde Tom een extra
voorzorgsmaatregel voor: de drie mannen zouden eerst naar Victoria gaan. Daar zouden ze wachten
tot Truus met Pons voorbij zou wandelen op weg naar het op de volgende hoek gelegen terras van het
café-restaurant De Gekroonde Valk, op de hoek van de Vechtstraat en de Amstellaan (nu de
Vrijheidslaan), tegenover sigarenwinkel De Amstelstroom. Als alles veilig leek zouden ze Truus een
seintje geven om Pons en Truus daarna te volgen naar het andere terras.

5

Informatie van Lucas Bruijn

36

Brons 97
Ab Vortman, een lid van Conijns-groep uit Hoorn, was aanwezig toen Conijn op maandagochtend 28
augustus rond elven vanaf de Herengracht, op weg ging naar een afspraak op de Amstellaan. Ab
schrijft, na de bevrijding aan de moeder van Fritz dat men - Fritz incluis – “zich ervan bewust was dat
het een zeer riskante doch noodzakelijke missie betrof.”
Fritz had drie pistolen meegenomen, in een aktetas, en 10.000 gulden. Hij trof Tom en Jan bij Café
Victoria en bood ieder er eentje aan, dus voordat de ontmoeting met Pons en Truus plaats vond. Tom
en Jan achtten bewapening niet nodig, ze zouden het met hun drieën tegen Pons ook zonder wapens
wel klaren, als dat noodzakelijk mocht blijken.
De drie zagen dat Pons en de vrouw niet gevolgd werden, gaven haar het afgesproken teken en
volgden naar De Gekroonde Valk. Rond twaalf uur, de koffie was nog maar net geserveerd, werden ze
overvallen en gearresteerd door een groep SD‘ers die zich in het restaurant ophielden. Tegenstand
was nutteloos en de drie pistolen bleven in de aktetas. Ze werden op een vrachtwagen afgevoerd,
ieder met handboeien aan een SD ‘er vastgeketend, en naar het hoofdkantoor van de SD in de
Euterpestraat gebracht.6
Waren ze achter Tom aan, die met meer geluk dan wijsheid tien dagen eerder ontsnapt was en wiens
naam op het briefje van Scharrer vrijgegeven was? Was de arrestatie van Fritz Conijn een onverwachte
bonus? Of hadden ze eindelijk het net om Conijn dichtgetrokken en was hij de geplande prooi?
Waarom gingen er maar liefst vier verzetsmensen met één verdachte kerel onderhandelen? Waren
twee niet meer dan voldoende geweest? Waarom nam Fritz onverwacht drie pistolen in een aktetas
mee? Hadden ze zoiets van tevoren niet af kunnen spreken? Allemaal vragen die niet meer
beantwoord kunnen worden.
GEVOLGEN EN VEROORDELINGEN
Willem Pons
Pons werd alleen voor de show gearresteerd en kwam enige uren later weer vrij. Als V-Mann van
Oelschlägel had hij de val gezet. Er zijn echter niet bewezen vermoedens dat ook andere, bij het verzet
betrokken mensen, verraad hebben gepleegd om Fritz Conijn aan de SD over te leveren of, op zijn
minst, erg slordig zijn geweest.
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Pons werd na de bevrijding gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf. Tijdens het proces
legden Tom en Truus verklaringen af, waaruit de gebeurtenissen min of meer te reconstrueren
werden. Had mevrouw Scharrer haar mond voorbijgepraat tegen Pons? Pons ontkende tijdens zijn
proces van tevoren geweten te hebben dat de SD voornemens was tot arrestatie over te gaan, maar
hij stond toen zijn eigen hachje te redden.
Truus Scharrer
Na korte verblijven in de Euterpestraat werden de arrestanten overgebracht naar het Huis van
Bewaring. Truus Scharrer kwam na zes weken vrij. Tijdens het proces tegen Pons verklaarde zij het
briefje bij haar arrestatie opgegeten te hebben. Waarom ze het bij zich droeg vertelde ze niet -, dus
dat is ook niet meer na te gaan of Scharrer de naam van een verzetsman, zijn vriend Yardin Millord, in
dat briefje aan zijn vrouw genoemd zou hebben. Het lijkt onwaarschijnlijk.
Jan Lowey-Ball
Op 3 september bevrijdden de geallieerden Brussel en op 4 september Antwerpen. De Nederlanders
kregen de illusie dat in hetzelfde tempo Breda, Rotterdam en Den Haag bevrijd zouden worden en op
5 september kwamen in heel Nederland de vlaggen tevoorschijn en de mensen gingen de straat op.
De Duitsers en NSB‘ers raakten in paniek. Het was Dolle Dinsdag.
Jan Lowey-Ball zou op 4 september zijn overgebracht van het Huis van Bewaring op de Weteringschans
naar het SD-kantoor aan de Heemraadssingel in Rotterdam. De volgende dag (Dolle Dinsdag) werd hij
vrijgelaten in de algehele verwarring waarmee het SD-personeel gevlucht was. Hij wandelde het
gebouw uit en zette zijn verzetswerkzaamheden voort tot aan het eind van de oorlog (o.a. voor de
Canadese ‘Field Security’).
Kort na de bevrijding deed Jan verslag aan het verzet over zijn arrestatie, maar hij ontbrak tijdens het
proces tegen Pons als getuige, wegens verblijf in het buitenland. Tegelijkertijd begon een onderzoek
naar Jan zelf wegens verdenking over de schijnbaar onbeperkte hoeveelheid valse SD-ausweisen die
hij en Scharrer aan Engelandvaarders konden geven. Ook werd hij in Parijs in gezelschap gezien van
Chris Lindemans, de dubbelagent die bekendstond als King Kong.
Jan Lowey-Ball werd uiteindelijk gearresteerd en opgesloten in het interneringskamp voor verdachten
van oorlogsmisdrijven, Fort Blauwkapel bij Utrecht. Hij zat daar vast tot zijn ontsnapping op 14
december 1945 en werd vervolgens ontslagen van verdere rechtsvervolging…
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Fritz Conijn
Fritz Conijn werd samen met Scharrer en een aantal andere KP’ers naar Kamp Vught (ten zuiden van
‘s-Hertogenbosch) overgebracht. Op Dolle Dinsdag zetten de Duitsers in allerijl een ontruimingsplan
op voor het kamp. Kort daarvoor had Hitler bevolen dat terroristen zonder vorm van proces moesten
worden terechtgesteld. Op grond van dit zogeheten Niedermachungsbefehl werden 450
verzetsstrijders vlak voor en tijdens de ontruiming geëxecuteerd op de fusilladeplaats nabij het kamp.
Deze executies werden de 'Deppner-executies' genoemd, naar Erich Deppner; de SS-officier die het
bevel gaf. Hij is voor deze executies nooit bestraft.
Amper 21 jaar oud werd Fritz Conijn op 6 september 1944, samen met Henry Scharrer en nog een
kameraad, Johannes Voskuil terechtgesteld. Na de terechtstelling zijn zij gecremeerd. “Fritz was de
ziel van de verzetsbeweging in Noord-Holland. Hij heeft daar de KP opgericht en groot gemaakt. In zijn
niets ontziende wil tot het dienen van zijn land, ging hij zijn makkers in de strijd voor en Fritz was alles
voor hen”, zo meldt een verzetsvriend. Daarom wordt Fritz Conijn als één van de grote helden van het
Nederlands verzet beschouwd. Hij heeft de KP op voortreffelijke wijze opgezet en geleid. Een andere
vriend meent: “Hij maakte op mij soms de indruk dat hij haast had om zoveel mogelijk in zo'n kort
mogelijke tijd te doen. Ik weet ook waarom: Fritz geloofde niet dat hij deze tijd zou overleven.”
Aan Fritz Conijn is postuum het Verzetskruis 1940-1945 toegekend. Slechts 94 mensen hebben deze
onderscheiding gekregen, ‘ter erkenning van bijzondere moed en beleid aan den dag gelegd bij het
verzet tegen de vijanden van de Nederlandse zaak en voor behoud van de geestelijke vrijheid.’
KB no. 58 van 27.7.1952 Fritz Gerhard Marie Conijn, geb. 27.6.1923 Alkmaar. Verschafte hulp
aan onderduikers. Hij was werkzaam in het NSF en de L.O. in Alkmaar. Vanaf 1943 actief in de
KP'n van Noord-Holland en Amsterdam. Nam deel aan overvallen op wapen- en
bonnentransporten. Gearresteerd op 29.8.1944 te Amsterdam. Gefusilleerd op 6.9.1944 te
Vught.
In Alkmaar houdt de Fritz Conijnlaan en in Amsterdam de Fritz Conijnstraat de gedachtenis aan deze
verzetsheld levend.7
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Tom Yardin Millord
Na zijn arrestatie op 28 augustus is Tom ondervraagd door Oelschlägel en vervolgens opgesloten in
het Huis van Bewaring aan de Weteringschans.
Tom had op de dag van de overval om vijf uur thuis bericht moeten geven. Toen dat niet gebeurde,
ging Betty zoeken op de adressen die zij kende. In tussentijd hield Oelschlägel, net als enkele dagen
ervoor bij de Scharrers thuis, met vijf SD‘ers een huiszoeking in haar huis aan de Keizer Karelweg. De
oude Joodse dame die in haar huis was ondergedoken, beklaagde zich tegenover de heren over de
rommel die ze maakten. Ze was niet bang: “Ach, mevrouw Millord, als ze voor een oude Jodin komen,
komen ze voor een oude Jodin en als ze voor uw man komen, komen ze voor uw man.” De oude Joodse
dame had trouwens genoeg verdriet om niet meer het leven te hechten: haar man had zich in de
meidagen van 1940 voor de trein gegooid.
De volgende dag zwierf Betty langs de cafés waar de afspraak was geweest. Daar hoorde ze de
toedracht. Via via kwam ze bij een zekere Albers, medewerker van de Amsterdamse SD-chef Lages.
Albers vertelde dat Tom in de Weteringschans zat, in een cel voor ter dood veroordeelden. “Hebben
jullie Henry Scharrer daar ook?” vroeg Betty. “Der ist schon erschossen worden...”
Henry dood. Betty probeerde zich goed te houden. “Ik wil mijn man spreken.” Ze sprak goed Duits en
Albers was heel correct tegen haar. Persoonlijk bracht hij haar in een auto naar de gevangenis en
beloofde dat Tom uit de dodencel zou worden gehaald en naar een strafkamp in Duitsland zou gaan.
In haar eentje moest Betty door een eindeloos lange gang lopen en wachten in een grote kamer vol
bureaus.
“Toen kwam Tom binnen. Hij had geen das en geen boord om en was op blote voeten. Hij snikte even
heel kort toen hij mij zag. We spraken zacht met elkaar en namen afscheid. De volgende dag gaf ik
kleding en medicijnen af bij de gevangenis. Ik herinner mij weer die eindeloze gang, waardoor de
beambte slofte om te vragen of dat nog kon. Het was een kromme man – heen en weer door die gang,
dat vergeet je nooit. Maar de kleding werd aangenomen. Ik werd ook nog toegelaten bij Truus Scharrer
op de Amstelveenseweg; ze wist dat Henry dood was en zag er versuft uit. Na een paar dagen werd
ze vrijgelaten.”8

8

Betty in ‘Jaren van Verduistering... ,́ blz 360

40

Brons 97
Op 8 september werd Tom in een open vrachtwagen met
negen anderen overgebracht naar het M-Stammlager IV-B
Mühlberg (ten oosten van Leipzig), in Duitsland, een kamp
voor krijgsgevangenen.
Had Betty aan Albers verteld dat Tom (reserve-)officier van
het leger was? En werd hij daardoor als krijgsgevangene
behandeld? Dat zal wel en dat is dan zijn officiële redding geweest. Mijn zus Inge opperde in haar
schrijven, dat onze moeder al haar charmes in de strijd geworpen had. Dat zal ook wel en ze was een
heel knappe vrouw, maar, onder heren zou ik deze zaak maar met rust laten!
In Mühlberg verbleef Tom tot het einde van de oorlog. Mijn moeder vertelde me eens dat het kamp
op een heuvel lag waar hij samen met duizenden andere gevangenen langzaam uitteerde. Toen het
Russische leger naderde kwamen vijf ruiters op hun kleine paarden de heuvel op en bevrijdden de
gevangenen. Honderden uitgehongerden daalden af naar de omliggende dorpen en stortten zich op
al het voedsel dat ze buit konden maken, waarna velen overleden omdat de ingekrompen magen het
niet meer konden verdragen.
Volgens gegevens op internetbronnen werd het kamp op 23 april bevrijd. Er waren op dat moment
30.000 gevangen van 33 verschillende nationaliteiten. De Amerikaanse en Britse gevangenen werden
nog een maand vastgehouden, mogelijk als voorspel van de Koude Oorlog die spoedig zou opdagen...
Hoe en wanneer dan ook, Tom verliet het kamp, nam voedsel met kleine beetjes tot zich en kon zijn
weggeëbde levenskrachten weer opvoeren. Half lopend en half rijdend trok hij door Duitsland en
bereikte Eindhoven. Op 25 mei kon hij met een jeep meerijden naar Amstelveen. Midden in de nacht
kwam hij aan op de Keizer Karelweg. Hij vroeg de chauffeur eerst naar de deur te willen gaan. Die zei,
toen Betty opendeed: “Er is nieuws van uw man”. Maar over zijn schouder zag Betty het “nieuws” al
uit de jeep stappen.
Tijdens het proces tegen Pons vertelde Tom dat hij tijdens de Duitse bezetting met Scharrer, Conijn
en Lowey-Ball illegaal werk verricht had. Hij had gewerkt voor het Nederlandsch Steunfonds, het NSF
een organisatie die het verzet financierde. Hij had de ontmoeting gearrangeerd zei hij, er bij de
planning van uit gegaan te zijn dat andere KP-leden tijdens de onderhandelingen met Pons de zaak in
het oog zouden houden om eventueel bij te springen. Door omstandigheden waren die KP’ers niet
beschikbaar geweest.
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Enige jaren na de bevrijding schreef Tom een brief aan de moeder van Fritz Conijn. Hij bood haar zijn
verontschuldiging aan dat hij niet eerder van zich had laten horen, maar het zat hem erg hoog en hij
achtte zichzelf medeverantwoordelijk voor de arrestatie - zonder daar verdere uitleg over te geven.
NAWOORD
Mijn vader heeft iets in het Nederlands verzet verricht, dat me vooral voor zijn nazaten in Nederland
belangrijk lijkt. Dat moest op papier gezet worden en wel in het Nederlands. Dat is nu gebeurd! Verder
heeft het me een grote voldoening gegeven elke keer dat het me lukte verschillende feiten uit een
groot aantal bronnen aan elkaar te vlechten om er een zinnige tekst uit te krijgen.
Ik wil een speciaal woord van dank aan Lucas Bruijn (Groningen) uitbrengen. We kwamen elkaar
toevallig op het internet tegen en hij is me van grote hulp geweest. Hij noemt zichzelf een
amateuronderzoeker. Maar, amateur of prof, hij heeft me veel informatie doen toekomen zonder
welke er grote luiken open waren gebleven!
Is deze geschiedenis dan compleet? Absoluut niet! Je kunt er net zo lang op voortborduren als je wilt.
Was mijn vader dan een bekend figuur in het verzet? Ik denk het niet. En dat lijkt me ook niet zo
belangrijk; hij heeft zeker een grotere bijdrage geleverd, dan de meeste van zijn land- en tijdgenoten.
Er is geen aanduiding dat hij ooit aan wapenfeiten meegedaan heeft en hij hoort zeker niet bij de
“helden.”.
Deze laatste term blijft, in principe, gereserveerd voor de verzetsmensen die in strijd zijn overleden of
door de Duitsers zonder vorm van proces doodgeschoten werden, zoals veel van zijn vrienden en
medeverzetsmensen: Frits, Henry, Wally en Fritz en waarschijnlijk nog veel meer, die in dit verhaal
niet genoemd worden. En het is voor een groot deel juist aan bovengenoemden te danken dat we
aanwijzingen over mijn vader gevonden hebben.
Heb ik bewondering voor mijn vader zoals hij zich voor deze strijd ingezet heeft? Zonder twijfel! Zou
ik net zo gehandeld hebben op mijn 35ste als ik in dezelfde positie had gezeten? Of, met andere
woorden, zou ik net zo veel op spel gezet hebben als hij? Deze vraag, die ik aan mezelf stel, is werkelijk
oncomfortabel en hij houdt me al een tijdje bezig...
Het lijkt me eerlijker dat ieder over, en voor, zichzelf antwoord op die vraag probeert te geven. Er wel
aan denkende dat je antwoord, voldoende vermenigvuldigd, zonder twijfel bepalend zal zijn voor de
samenleving die we nu opbouwen!

42

Brons 97

14. Van uw nuldelijnsondersteuner
Geachte leden,
Ook met het einde van de coronacrisis in zicht kan ik mij nog voorstellen dat u mogelijk aangewezen
bent op ondersteuning in welke vorm dan ook. De afgelopen periode zijn er op landelijk niveau
verschillende nuldelijnsondersteuners benaderd met de vraag of en wat zij eventueel in de zorg
zouden

kunnen

betekenen

ten

tijde

van

deze

crisis.

Het

antwoord

hierop

is

dat nuldelijnsondersteuners geen verzorgende zijn maar ondersteuners. Indien u zorg nodig heeft
kunt u zich wenden tot uw huisarts, de GGD, de gemeente, het ziekenhuis, het Rode Kruis, enzovoort.

Wat kunnen wij als nuldelijnsondersteuners eventueel wel voor u doen. Naast het gewone
nuldelijnsondersteuners werk wil ik u attenderen op het veteraneninstituut die hier ter aanvulling een
goed initiatief heeft genomen.

Coronahulp veteranen
Ben u veteraan en kunt u in deze tijd hulp gebruiken? Of wilt u (mede) veteranen graag de helpende
hand bieden? Stuur een e-mail (naam, adres, contactgegevens en uw hulpvraag- of aanbod)
naar activiteiten@veteraneninstituut.nl o.v.v. 'Corona hulp' en uw bericht wordt gedeeld op de
Corona- Hulp-Veteranen-pagina van het Veteraneninstituut :
www.veteraneninstituut.nl/corona-hulp-veteranen
De corona-maatregelen hebben op iedereen invloed. Het is belangrijk dat wij elkaar blijven helpen
waar we kunnen. Samen staan we sterker dan alleen. Tip: voor lokale en regionale hulp
initiatieven kunt u ook kijken op: www.gewoonmensen.nl of www.rodekruis.nl
Voor nuldelijnsondersteuning binnen onze vereniging kunt u terecht bij;
Maurice Becks.

Jacob van Velzen

Email: penningmeester@verenigingdmd.nl

Mobiel: 06-11924586

Mobiel: 06-45730596
Eerwaarde Eric van Rosmalen
Email: geestelijkverzorger@verenigingdmd.nl
Mobiel: 06-15174572

Let op elkaar, maar ook op uzelf.
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15. Contributie 2021 en achterstallige betalingen 2019 en 2020
Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2021 te voldoen voor het eind
van deze maand. U kunt dit doen op twee manieren;
-

Door het verschuldigde bedrag over te maken naar onze zakelijke rekening (IBAN) NL92 INGB
0001 6678 31, ten name van Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
onder vermelding van Contributie 2021.

-

Of u wacht met het overmaken van de contributie totdat u een betaalverzoek middels een
‘TIKKIE’ ontvangt in onze WhatsApp groep.

Let op: leden van het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), actieve en post-actieve
veteranen, behoeven geen contributie te betalen daar deze door CLSK wordt voldaan.
De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal €22,00 en voor buitengewone leden
(=weduweleden) €15. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding van de kosten wordt een hogere
bijdrage zeer op prijs gesteld.
Controleer uw administratie a.u.b. en behoort u tot die leden die nog niet betaald hebben, dan zo snel
mogelijk alsnog uw contributie te voldoen.
De vereniging heeft een fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd. Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen (indien bij het
bestuur bekend). In de kolom mededelingen van uw overschrijving kunt aangeven hoeveel geld u wilt
bestemmen voor dit fonds.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot uw penningmeester Maurice Becks richten:
penningmeester@verenigingdmd.nl
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Opening

Dames en heren,
Normaliter zou ik dit jaar voor de 4de keer de Algemene Leden Vergadering mogen voorzitten.
Dat zou dan de 51ste ALV van de vereniging zijn. Helaas, zoals in mijn voorwoord geschreven,
wordt de ALV op een alternatieve wijze ingevuld.
De COVID-19 pandemie raakt ons allen en de Vereniging. Het zal voor u dan ook geen
verrassing zijn dat beoogde initiatieven, zoals ons boek “daden laten leven”, langer op zich
laten wachten. Enerzijds is het uitvoeren van de persoonlijke interviews een te groot risico
voor de te interviewen dragers en anderzijds is het ook een risico voor de interviewers. Hoe
graag wij ook aan het boek willen werken, als bestuur zijn wij van mening dat we ons aan de
geldende regelgeving moeten conformeren.
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1. EERBETOON

Op schrift vraag ik u om onze twaalf overleden leden en/of leden Dragers Militaire
Dapperheidsonderscheidingen die ons sinds de vorige algemene vergadering zijn ontvallen
te herdenken.
Datum ov

Dhr/Mw

Naam en voorletters

Ondersch.

Woonplaats

Bijzonderheid

20200215

Tweede Luitenant res

Hinderink, J.R.

BL & KV

Laren

Lid

20200317

Engelandvaarder

Jonker, E.

BK

Wassenaar

Lid

20200319

Weduwe

Zanen-van Nes

Puttershoek

Weduwe lid

20200320

Sergeant b.d.

de Vos S.A.

BK

‘s-Gravenzande

Erelid

20200419

Kolonel der Inf. b.d.

Boersma, H.J.

BL

Arnhem

Geen lid

20200501

Adjudant

BK

Capelle aan den Lid

van

de Visser, C.J.

Mariniers b.d.

IJssel

20200705

Adjudant b.d.

Zaman, Th. J.

20200713

Weduwe

Italiaander-Dare, F.A

20200811

Adjudant

van

de Stroop, W.

BK

Nijkerk

Lid

Amsterdam

Weduwe lid

BK

Houten

Lid

BK

Muiderberg

Lid

Mariniers b.d.
20201102

Adjudant b.d.

20201209

Korporaal schrijver b.d. Jonker, P.J.J.

BK

Amsterdam

Lid

20210221

Eerste

BL

Oosterbeek

Lid

Luitenant

den Engelsman, WP

res van Heek, G.

b.d.
20210601

Luitenant-kolonel b.d.

Brijl, J.Z.

BL

Den Haag

Lid

20210619

Adjudant b.d.

Kolkert, R.A.

BK

Amersfoort

Lid

Wij zullen hen blijvend met respect en waardering gedenken.
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K.B. no. 2 van 26 juli 1943 KV Jacob Roelof ('Jaap') Hinderink, geb. Assen 8 nov. 1923,
dienstplichtig sergeant.
Wegens:
Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland,
waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

K.B. no. 50 van 29 maart 1946 BL Jacob Roelof ('Jaap') Hinderink, geb. Assen 8 nov.
1923, tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemeenen dienst.
Wegens:
Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied, zich
onderscheiden door bijzonder moedige en voortvarend optreden.
Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle
gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de
Nederlandsche zaak.
K.B. no. 10 van 4 november 1943 BK Engelandvaarder Eduard Arthur ('Eddie') Jonker,
geb. Amsterdam 16 juli 1920, dienstplichtig soldaat.
Na een gevaarlijke 5 dagen durende reis over de Noordzee kwam hij in het Verenigd Koninkrijk
aan. Van de vele Nederlanders die dat ook probeerden slaagden er slechts weinigen in.

Weduwe lid
Annie van Zanen- van Nes
Weduwe van Willem van Zanen
K.B. no. 5 van 21 juni 1949 BK
Willem van Zanen Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door
in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld bij een mitrailleurcompagnie behorende tot
de bezetting

van

het

vliegveld

Ypenburg,

tijdens

de

overrompeling

en

de

gedeeltelijke verovering daarvan door de vijand, terwijl achtereenvolgens verschillende
eigen gevechtsopstellingen waren veroverd en ook in het door hem bezette gedeelte

47

Brons 97
zich verscheidene militairen aan de strijd onttrokken, desondanks stoutmoedig stand te blijven
houden.
Voorts door daarna, ondanks herhaalde vijandelijke pogingen tot verovering ook van dit
gedeelte van het vliegveld en het ontvangen van eigen artillerievuur, eigen infanterievuur en
het tot in de onmiddellijke nabijheid inslaan van bommen van Britse bommenwerpers, onder
bevel van een officier en een onderofficier tot in de namiddag van 11 Mei daaraanvolgende
vrijwel onafgebroken stand te blijven houden bij een tweetal zware mitrailleurs, welke in hun
schootsvakken het vliegveld bleven beheersen.

K.B. no. 34 van 22 december 1951 BK Sirach Anthonie de Vos, geb. ´s-Gravenhage 25
febr. 1926, dienstplichtig sergeant van het wapen der infanterie (legernummer 26.02.25.130).
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede
politionele actie in Indonesië als patrouillecommandant, waarbij hij verscheidene malen in
gevecht met veel sterkere benden geraakte.
In het bijzonder heeft hij op 28 December 1948 als commandant van een stoottroep, deel
uitmakende van een patrouille ter opsporing van een groep van 8 militairen, waaronder enige
officieren, die in de omgeving van PANDEGLANG (BANTAM) in een hinderlaag was gereden,
na een daartoe ontvangen opdracht, onmiddellijk de stormaanval ingezet toen hij tijdens deze
patrouille op een veel sterkere terroristenbende stootte.
Hij is hierbij, zijn troep voorgaande, ondanks zijn eigen verwonding door een klewanghouw in
zijn been, op onverschrokken wijze zijn patrouille blijven leiden, met het gevolg dat de bende
met achterlating van een groot aantal gesneuvelden, waaronder de leider, spoedig kon
worden verdreven. Na herstel van zijn verwonding heeft hij wederom enige patrouilles geleid
en de vijand aanzienlijke verliezen toegebracht, waarbij hij nogmaals werd gewond.

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950 BL Hein Johannes Boersma, geb. Akersloot 20 aug.
1920,

kapitein

van

het

wapen

der

infanterie

(legernummer

20.08.20.001).

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd
tegenover de vijand onderscheiden op 13 Januari 1949 tijdens een patrouille-actie bij
kampong Seladjambe (West-Java) tegen overmachtige terroristische benden.
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In het bijzonder door, nadat van de vooruitgeschoven verkenners de brenschutter en -helper
bij een poging tot het overschrijden van een riviertje gelegen voor deze kampong, waren
gesneuveld, terwijl de herhaalde pogingen van de rest van de patrouille om de voorwaartse
beweging te herstellen waren mislukt, bij welke pogingen opnieuw vier zwaar- en twee
lichtgewonden vielen, desondanks, teneinde het initiatief wederom in eigen handen te kunnen
krijgen, met drie man, waarvan reeds dadelijk één man ten gevolge van een zenuwschok
uitviel, persoonlijk naar voren te gaan en onder zwaar vijandelijk vuur ten dele over open
terrein de overlevenden van de vooruitgeschoven verkenners te bereiken, waarop hij de
daarbij aanwezige bren van een daartoe door hem vervoerde tas met munitie voorzag.
Vervolgens door, ondanks het nog steeds aanhoudende zware vijandelijke vuur, het riviertje
te doorschrijden en een vijandelijke zware mitrailleur tot teruggaan te nopen. Tenslotte mede
door het inzetten van een mortier erin te slagen, nadat de kampong was bestormd, de vijand
geheel te verdrijven.

K.B. no. 42 van 30 september 1950 Cornelis Johannes Visser,
geb. 's Gravenhage 2 sept. 1928, marinier der 1e klasse (25334). Heeft zich, ingedeeld zijnde
bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij Lasem (Oost-Java) plotseling onder
automatisch vuur van de tegenstander geraakte, door moedig optreden onderscheiden op 6
Februari 1949.
In het bijzonder door onmiddellijk op goede en onverschrokken wijze handelend op te treden
toen reeds dadelijk na de aanvang van het vuurgevecht de sergeant patrouillecommandant
en twee manschappen werden gewond. Door dit optreden wist hij te bereiken dat de Algehele
vernietiging van de patrouille werd voorkomen.
K.B. no. 6 van 24 augustus 1950 Theodorus Jacobus Zaman,
geb. Amsterdam 19 okt. 1926, tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het wapen der
infanterie (legernummer 26.10.19.166). Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand
onderscheiden op 23 Juli 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden bij Tiron
(Oost-Java), na reeds bij voorgaande gevechtspatrouilles te zijn opgevallen door flinkheid en
een hoog moreel.
In het bijzonder door bij vermelde gevechtsactie, behorende tot een kleine stormgroep van 7
man, die tijdens het achtervolgen van een minstens vijfmaal zo sterke vijandelijke bende ten
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gevolge van het onoverzichtelijke terrein verspreid raakte, nochtans met slechts twee man de
achtervolging door te zetten.
Vervolgens door, toen hij plotseling tegenover een zich verscholen hebbende groep terroristen
kwam te staan, welke tegenstand wilde bieden, toen hem bleek dat zowel zijn eigen sten als
het geweer van één van zijn metgezellen onklaar was geraakt, onmiddellijk zijn enige
handgranaat naar de bende te werpen en gebruik makend van de daardoor ontstane
verwarring van één van de bendeleden in handgemeen een geweer afhandig te maken en
hem daarmede buiten gevecht te stellen, waarop de overigen de vlucht namen.
Door dit moedige en snelle optreden tevens het leven van twee van zijn kameraden te redden.

Weduwe lid
Mevrouw F.A. Italiaander-Dare
Weduwe van A.M.Th. Italiaander BL overleden op 28 maart 2000
K.B. no. 29 van 12 mei 1951 Arie Migchiel Theodorus Italiaander, geb. 29 april 1914,
dienstplichtig sergeant van het wapen der Infanterie (legernummer 14.04.29.015), overl.
Bilthoven 28 maart 2000.
Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd
tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben
gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd "Commando" of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 1st British Airborne Division, na nabij WOLFHEZE
uit de lucht te zijn geland, enige dagen achtereen, steeds onder zwaar vijandelijk vuur, aan
de gevechten in de voorste lijn nabij WOLFHEZE de te nemen totdat ten gevolge van eigen
zware verliezen en van 's vijands handelingen de Britse troepen nabij OOSTERBEEK over de
Rijn moesten terugtrekken op NIJMEGEN, welke plaats op 26 September 1944 werd bereikt.
2e. Op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar
vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar
vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste
vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten
midden in zijn groep vielen, werd gewond.
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K.B. no. 98 van 27 maart 1963 Wolter Stroop
geb. Terhorne (Fr.) 8 juli 1929, sergeant der mariniers (29017). Heeft zich herhaaldelijk
onderscheiden door beleidvol optreden tegen de vijand in NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,
onder meer door op 5 augustus 1962 met zijn troep een numeriek sterkere vijand op te sporen
en op tactisch juiste wijze aan te vallen, waardoor de vijand op de vlucht werd gejaagd met
achterlating van een grote hoeveelheid munitie en uitrustingsstukken, terwijl achteraf bleek
dat bij dit treffen aan de vijand enige verliezen waren toegebracht.
K.B. no. 6 van 24 augustus 1950 Willem Pieter den Engelsman
geb. Axel 30 april 1925, tijdelijk aangestelde sergeant-oorlogsvrijwilliger (legernummer
25.04.30.205). Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het
tijdvak van 20 Februari tot en met 30 April 1949 als pelotonssergeant bij verschillende
gevechtsacties tegen terroristische benden in Oost- en Midden-Java.

In het bijzonder door op 9 Maart 1949 tijdens een actie tegen een sterke vijandelijke bende bij
Kampong Kalianjar (Oost-Java) met grote persoonlijke moed tezamen met zijn
pelotonscommandant en een derde militair een vijandelijke mitrailleur te besluipen en deze
met handgranaten buiten gevecht te stellen.

Vervolgens door op 30 April daaraanvolgende als commandant van twee flankerende secties
onder zwaar vijandelijk vuur een stormaanval te ondernemen op een in een bergstelling bij
Kampong Tjikokol (Midden-Java) verschanste vijand ter sterkte van ongeveer 60 man, deze
op onverschrokken wijze aan te grijpen en weten te verdrijven, waarbij aan 's vijands zijde 20
man

sneuvelden,

terwijl

bovendien

enige

wapenen

werden

buitgemaakt.

Door dit optreden steeds een grote steun voor zijn pelotonscommandant te zijn en door zijn
koelbloedig voorbeeld voortdurend zijn ondergeschikten te bezielen.
K.B. no. 3 van 11 oktober 1949 Petrus Johannes Joseph Jonker
geb. Alkmaar 28 juni 1917, sindsdien tot korporaal-schrijver bevorderd soldaat van het
Koninklijk

Nederlands-Indonesisch

onderscheiden

door

moedig

en

Leger

(stamboeknummer

volhardend

optreden

95910).
tegenover

Heeft
de

zich
vijand.

Jonker was als soldaat ingedeeld bij een afdeling van de 1ste Compagnie van het Ve Bataljon
Infanterie, welke afdeling op 6 Maart 1942 in voorste lijn streed in de Tjiaterstelling (WestJava) en na verschillende Japanse aanvallen te hebben afgeslagen standhield, totdat zij
geheel door de vijand omsingeld was en daardoor gedwongen werd zich over te geven.
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Vervolgens werd deze gehele afdeling op beestachtige wijze door de Japanners vermoord.
Na tevoren met hun eigen beenwindsels in groepjes van drie aan elkaar vastgebonden te zijn,
werden zij met mitrailleurvuur en door bajonetsteken gedood. Hoewel zwaargewond gelukte
het Jonker zich los te maken en eveneens een gewonde kameraad te bevrijden.
Niettegenstaande zijn verwondingen trachtte hij de eigen troepen te bereiken, daarbij
gedurende enige dagen onder uiterst moeilijke omstandigheden en zeer zware ontberingen
rondzwervende, totdat hij tenslotte door een Japanse patrouille werd gevangengenomen.
K.B. no. 6 van 24 augustus 1950, Goderd van Heek
geb. Lonneker (gem. Enschede) 28 april 1923, reserve-eerste-luitenant van het wapen der
infanterie (legernummer 23.04.28.011). Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige
en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden:
1e. Op 28 Juni 1949 bij het zuiveren van kampong Singin (Midden-Java), alwaar, volgens
bekomen inlichtingen, benden zouden zijn geconcentreerd en zich opslagplaatsen van munitie
en bommen zouden bevinden. In het bijzonder door met zijn afdeling in deze kampong door
te dringen hoewel hij door de bevolking was ontdekt en verraden. Vervolgens door, toen hij
bemerkte dat de overmachtige vijand pogingen deed om hem te omsingelen, de afdeling op
beleidvolle wijze naar het kampement terug te brengen, waarbij vijf tegenstanders
onschadelijk werden gemaakt en tevens enige wapens, munitie en documenten werden
buitgemaakt.
2e. Op 13 Juli 1949 bij het geheel uit eigen beweging aanpakken en zuiveren van kampong
Drodjo (Midden-Java), omdat konvooien op de weg van Karangpandan naar Tawang
Manggoe veel last van beschietingen, mijnen en coupures ondervonden en het vermoeden
was gerezen, dat de vijand acties uit deze kampong ondernam. In het bijzonder door aldaar
na een volkomen verrassende aanval twee vijanden gevangen te nemen en vier vuurwapens
buit te maken.
3e. Door in de nacht van 6 op 7 Augustus 1949 tijdens een doorzoekingsactie bij kampong
Kaliboto (Midden-Java), ondanks zijn daarbij bekomen ernstige verwonding en bloedverlies,
zo lang mogelijk de leiding te blijven behouden, waartoe hij, teneinde helder van geest te
blijven, voorlopig het toedienen van een morfine-injectie weigerde. Daardoor te bereiken dat
de actie toch volgens het tevoren opgestelde plan kon verlopen. Aldus opnieuw naast
onverschrokkenheid zeer goede aanvoerderseigen-schappen en veel beleid te betonen.
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K.B. no. 98 van 31 maart 1952 Zeno ('Jacques') Brijl,
geb. Modjokerto 21 mei 1927, eerste luitenant van het wapen der infanterie (legernummer
27.05.21.005). Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in
de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 24 op 25 December 1948, als
commandant van het detachement Koedoes (Midden-Java).
Toen zijn detachement door een overmachtige terroristische bende werd aangevallen, heeft
hij door een juiste voorbereiding deze aanval in korte tijd kunnen afslaan.
Vervolgens heeft hij, door juist en snel ingrijpen eveneens de gelijktijdig ingezette hevige
aanval op de ongeveer 2 km. Oostelijker gelegen suikerfabriek "Rendeng" tot staan weten te
brengen.
Hij heeft zich daartoe persoonlijk met een aantal vrijwilligers derwaarts begeven en het
commando van de aanwezige zwakke bezetting overgenomen, waarna de vijand met zware
verliezen werd teruggeslagen, zodat dit belangrijke object kon worden behouden.
K.B. no. 64 van 14 oktober 1949 Rudolph Antoon Kolkert,
geb. Deventer 21 juli 1925, tijdelijk aangesteld wachtmeester-oorlogsvrijwilliger.
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 31 December
1948 tijdens de politionele actie in Midden-Sumatra, een jeep met aanhangwagen besturend,
als spits voor de colonne, welke oprukte van Sibolgo naar Padang Sidimpoean,
niettegenstaande de remmen van deze jeep niet werkten, met grote onverschrokkenheid en
bekwaamheid tijdig de brug over de Aer Pakoe weten te bereiken en met de hem vijf
vergezellende militairen de vijandelijke bezetting van deze brug te verjagen en daarna de
aangebrachte mijnen te verwijderen, zodat deze belangrijke brug onbeschadigd in handen
viel.
Voorts door, na te zijn teruggereden om een brengun op te halen, geheel uit eigen beweging
en vergezeld van slechts drie militairen, in snelle vaart met zijn jeep door te rijden naar de
grote verkeersbrug over de Batang Toroe teneinde te trachten ook deze brug nog tijdig veilig
te stellen.
Tenslotte door, toen hij deze brug tot op ongeveer 20 meter was genaderd en de door de
vijand daaraan gebrachte ladingen ontploften, met grote tegenwoordigheid van geest zijn jeep
tegen de steile bergwand tot stilstand te brengen waardoor deze echter omkantelde en de
inzittenden er uit werden geslingerd, doch onmiddellijk daarna het vuur op de hem van de
overzijde beschietende vijand te openen en deze te verdrijven.
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2. Ledenbestand

Het huidige ledenbestand van de VDMD is 123 personen groot. (Op 5 april 2021)
Waarvan vier ereleden, drieëntachtig gewone leden, vijftien weduwe leden, acht abonneeleden en dertien buitengewone leden.
Zoals u allen weet worden er voor de ALV geen abonneeleden uitgenodigd echter gaan ook
de abonneeleden deze alternatieve ALV ontvangen. De stemgerechtigden van onze
Vereniging worden verzocht te reageren op geschreven verzoeken in deze Brons.

3. Mededelingen

Gezien het alternatieve karakter van onze ALV dit jaar zal er geen bericht van trouw en
aanhankelijkheid worden verzonden aan Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander.

Als alternatief vraagt het bestuur uw toestemming om verder te gaan met het laten ontwerpen
en vervaardigen van een Verenigingsvaandel dat door ontwerp onze trouw, aanhankelijkheid
en verbondenheid kenmerkt met ons Koningshuis en de krijgsmacht. Het vaandel zal centraal
de koninklijke erepenning voeren en de prins Maurits medaille voeren. Naast de vier Militaire
Dapperheidsonderscheidingen die in het vaandel opgenomen worden denken we aan het
voeren van alle jaartallen op lint waarin de Militaire Dapperheidsonderscheiding aan onze
leden zijn toegekend.

Het bestuur ontvangt graag uw toestemming voor dit initiatief.
4. Agenda 2021/2022

Het bestuur ziet op dit moment af van een inhoudelijke afstemming van een mogelijke agenda.
Wij kiezen ervoor om hier tijdelijk en plaatselijk invulling aan te geven. In het kader van
verwachtingsmanagement is het in deze tijd gepaster om met verrassingen te komen in plaats
van teleurstellingen. Zodra deelname aan evenementen opportuun is zal het bestuur u hiervan
op de hoogte stellen zoals dat op dit moment gebeurt via de WhatsApp groep van de
Vereniging. Indien u bij herdenkingen en/of vieringen aanwezig gaat zijn verneemt het bestuur
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dat graag van u ten einde dit met de leden en op de communicatiekanalen van de Vereniging
te delen.

Het bestuur ontvangt graag uw goedkeuring voor deze werkwijze.

5. Notulen algemene ledenvergadering 2020

Het bestuur vraagt u om toestemming om de notulen van de ALV 2020, u toegezonden
via Brons 95 hoofdstuk 19 blz. 26 tot en met blz. 44, vast te mogen leggen.

Uw

redactionele

en

inhoudelijke

reacties

kunt

u

per

@mail

richten

aan

bestuur@verenigingdmd.nl

6. Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van 2020 zal, zoals u zult begrijpen, een summier verslag zijn. Het eerste
evenement van 2020 waar wij allen aanwezig konden en mochten zijn was de ALV 2020 en
de aangeboden Brunch van onze Minister te Rotterdam. Vervolgens heeft de Vereniging
samen met onze Beschermheer een vervolg kunnen geven aan de uitreiking van de fysieke
portretten behorende bij de audiovisuele portretten van vijf leden van de Vereniging. Deze
uitreiking was voor de Vereniging naast een succes ook een enorme verrassing daar we hier
de Prins Maurits medaille kregen uitgereikt. Bij deze happening was de COVID-19 regelgeving
duidelijk merkbaar. Als laatste is de Vereniging verrast in Amsterdam op het Marine
etablissement alwaar ik als voorzitter namens u allen de Koninklijke Erepenning in ontvangst
mocht nemen. Voor deze happening waren een paar leden van de Vereniging uitgenodigd
door de organisatie.
Ik kan u mededelen dat uw bestuur frequent contact heeft en zich blijft inzetten voor onze
doelen.
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“Door Daden Verbonden” heb ik ook de vorige ALV geroepen, dit in lijn met onze doelen:

à
à
à

Zichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig;
Daden laten leven;
Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden.

De website van de Vereniging is continue in ontwikkeling, de FB-pagina wordt bijgehouden,
uw bestuur bemiddelt in de lijn voor leden, is nog steeds bezig met het beoogde boek en blijft
de belangrijke band met de krijgsmacht onderhouden en waar mogelijk versterken.

Het jaar 2020 heeft ook meerdere verdrietige momenten gekend. Helaas hebben we van
meerdere leden afscheid moeten nemen. Ik kan u mededelen dat uw bestuur en leden actief
deel hebben genomen in zowel het voortraject als daadwerkelijke afscheid van onze leden.
Steeds vaker zijn we in staat om in de lijn te informeren zodat onze leden het respect
ontvangen waar zij recht op hebben.
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7. Verslag penningmeester

In 2020 werd een sluitende begroting gepresenteerd door het bestuur namens de
penningmeester, wij zijn het jaar 2020 binnen de boorden van de begroting gebleven en
hebben het jaar 2020 met een positief saldo afgesloten. Onze betaalrekening kende een
positief eindsaldo van €3.062,93 en onze reserve rekening een positief saldo van €8.596,23.

De kascommissie bestaande uit de heer N. Becks en Mevrouw L.M.T. Becks-Pijnenburg,
hebben de controle over boekhouding 2020 namens u voor de alternatieve algemene
ledenvergadering gedaan. De voorzitter van de kascommissie de heer N. Becks, in naam
hiervan onze penningmeester doet hiervan schriftelijk verslag.

•
•
•
•
•
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Exploitatierekening 2020;
Rekeningstanden op 31-12-2020;
Kascontrole commissie;
Begroting 2021;
Subsidie aanvragen;
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Aan de orde zijn de rekeningstanden op 31 december 2020. Onze betaalrekening kende een
positief eindsaldo van €3.062,93 en onze reserve rekening een positief saldo van €8.596,23.

Verslag kascommissie 2020, uw penningmeester biedt u schriftelijk het getekende
verslag kascontrole aan.
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Aan de orde is de (Ontwerp) Begroting 2021.
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Toelichting op begroting. Dit jaar zal de begroting een verlies kennen van - €1.198,00. Dit verlies komt
door de begroting aanschaf verenigingsvaandel van geraamd €2000. Echter gelet op het positieve
saldo van onze betaalrekening kan dit gedragen worden zodat ook 2021 positief afgesloten kan
worden.
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Subsidie aanvragen:
De subsidie aanvraag voor 2021 is door het bestuur verzonden.

VFONDS: In verband met COVID-19 en de onzekere ontwikkelingen hieromtrent hebben wij
geen subsidieaanvraag gedaan bij het Vfonds. Dit kan eventueel alsnog indien er weer ruimte
is om activiteiten te organiseren later dit jaar.

VP: Op 11-04-2021 is aan het Veteranen Platform de verschuldigde jaarlijkse contributie van
€125 voldaan. Hierna zal ter ondersteuning van onze activiteiten later dit jaar een standaard
subsidie van €325 worden toegekend.

8. Decharge financieel beheer 2020.

Als uw voorzitter vraag ik of u het bestuur decharge wilt verlenen?

Ik vraag u of u het gevoerde financiële en administratieve beleid van het bestuur over het jaar
2020 waarin opgenomen de exploitatierekening 2020, de balans van 31 december 2020 en
de ontwerpbegroting 2021 goedkeurt.
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9. Stand van zaken met betrekking tot het bestuur

Uw bestuur bestaat op dit moment uit de volgende functionarissen:
à
à
à
à
à
à
à

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Commissaris
Communicatieadviseur
Communicatie ondersteuner
Secretariële ondersteuning IGK

Zoals u ziet mist er tot op heden een secretaris. Wij als bestuur vragen u om deze functie
in te gaan vullen. Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende: volgens de statuten
zouden wij als Vereniging jaarlijks de functies van het bestuur verkiesbaar moeten stellen. Als
bestuur vinden wij dat dit ook jaarlijks moet gebeuren. Ten einde bestuurlijke continuïteit te
borgen stellen wij voor om de bestuursfuncties gefaseerd verkiesbaar te stellen.

Concreet betekent dit voor 2021/2022:
Voorzitter

verkiesbaar

Vicevoorzitter

aanhouden

Secretaris

verkiesbaar

Penningmeester

aanhouden

Commissaris

verkiesbaar

2022/2023
Voorzitter

aanhouden

Vicevoorzitter

verkiesbaar

Secretaris

aanhouden

Penningmeester

verkiesbaar

Commissaris

aanhouden
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De functies ten behoeve van ondersteuning communicatie dan wel de communicatieadviseur
staan altijd open voor belangstelling echter vergen een lange serieuze inwerkperiode.

Graag vernemen wij als bestuur wie zich geroepen voelen om een van de
bestuursfuncties te gaan bekleden.

Tijdens onze laatste ALV heeft Dick Vonk te kennen gegeven graag weer bestuurslid
algemeen te willen worden.

Als bestuur vragen wij hier uw stem voor?

10. Rondvraag

Een alternatieve ALV vraagt ook om een alternatieve rondvraag. Het is wat het is! Het bestuur
nodigt

u

uit

om

uw

vragen,

opmerkingen

bestuur@verenigingdmd.nl!

Wie mogen wij ontvangen voor een rondvraag?
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en/of

aanvullingen

te

mailen

naar

Vereniging DMD
Beschermheer
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