
Van: nieuwswo2  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 12:12 
Onderwerp: Tav B&W en Raadsleden - Betr. Witte Anjerperken en ex-SS-lid Bernhard v. L 

 

Geachte Burgemeester en Wethouders, Raads- en Commissieleden, 

 

Mijn naam is Arthur Graaff, en ik ben o.m. actief in de bond van oud-verzetstrijders en 

antifascisten (AFVN-BvA). 

 

Graag wil ik u informeren over een voor ons zeer heikele  kwestie, nl. de witte anjerperken. 

Volgens opgave van de organisatie van de veteranendag bent u van plan of benaderd om een 

zg. 'witte-anjerperk' aan te leggen ter ere van de Nederlandse veteranen. Het is bekend dat het 

landelijk CDA dat heeft omarmd en deze aanleg via al zijn plaatselijke afdelingen propageert. 

 

We willen u graag naar onze mening zwaarwegende argumenten voorleggen om zo'n perk 

niet aan te leggen. Een aantal gemeenten - zo'n 90 - heeft dat helaas wel gedaan, en ook die 

benaderen wij om dit te stoppen. 

 

Naar onze waarneming onthouden de betrokken veteranenorganisaties u cruciale informatie. 

Het is deze veteranenorganisaties, die uitstekend op de hoogte zijn van deze ontbrekende 

informatie, daarom absoluut te verwijten dat zij u niet volledig hebben geïnformeerd.   

 

De witte anjer was en is nog steeds het symbool van prins Bernhard. Zoals u allen weet, is hij 

echter betrapt als dader van de zg. Lockheed-affaire waarbij hij volkomen illegaal vele 

tienduizenden dollars als steekpenningen aannnam.  

 

Maar hij heeft meer op zijn kerfstok: in zijn jonge jaren was hij vrijwillig lid van twee nazi-

organisaties: eerst van de SA (Sturmabteilung) en later van de SS (Schutzstaffel, de zg. 

'beveilgingsdienst' van de nazi's, uitvoerders van de holocaust, maar Bernhard had gelukkig al 

ver voor die tijd opgezegd.)  Bernhard heeft echter nooit spijt betuigd van dit lidmaatschap of 

er afstand van genomen. Maar op de veteranensites zult u geen letter aantreffen over bijv. 

Bernhards misstappen zoals SS-lidmaatschap, of zijn misdadige steekpenningaannames. 

 

Verder was tijdens WO-II zijn optreden louter symbolisch en er is geen enkele bijdrage in de 

oorlogsvoering dan ook, laat staan op een slagveld, van hem bekend. Na de oorlog wilde hij 

bovendien naar aanleiding van de zg. 'Greet Hofmans-affaire' koningin Juliana van de troon 

stoten, was verder overspelig en kreeg twee buitenechtelijke dochters, Alicia en Alexia. U 

kunt dit uiteraard verifiëren op bijv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-

Biesterfeld. 

 

De veteranenorgansiaties kozen onbegrijpelijk genoeg opzettelijk zijn verjaardag, 29 juni als 

hun feestdag, maar dat is nu de vierde zondag van juni geworden.  

 

Het lijkt ons zeer, zeer onverstandig van de veteranen om welk symbool dan ook dat aan het 

voormalig SS-lid en steekpenningontvanger Bernhard refereert, te gebruiken.  

 

Het probleem met veteranen is verder dat velen van hen betrokken zijn geweest bij uiterst 

omstreden acties zoals de enorme hoeveelheid wandaden, massamoorden en oorlogsmisdaden 

van het Ned. leger en het KNIL in Indonesië. Als u meent dat wij op dat punt overdrijven, 

leest u dan vooral de documentatie in de wetenschappelijke studie 'De brandende kampongs 
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van generaal Spoor' van dr Rémy Limpach, medewerker van het Ned. Inst. v. Militaire 

Historie, onderdeel van het Min. v. Defensie.  

 

De Nederlandse staat heeft in de afgelopen jaren een aantal processen verloren, aangespannen 

door de Indonesische slachtoffers of hun nabestaanden van deze wandaden van 'onze' 

veteranen, zoals die uit Rawagedeh (9 dec 1947, 431 willekeurige mannelijke burgers als 

represaille op nazistische wijze vermoord). Om van Irak, Afghanistan of helemaal Srebrenica 

maar te zwijgen... (De enige 'rechtvaardige' oorlog waar Nederland tegen heug en meug in 

gesleept werd, dus onvrijwillig, was WO-II - dus de enige Nederlandse veteranen aan wie 

moreel 'niets' te verwijten valt, zijn dus die uit WO-II. Zoals iedereen begrijpt, zijn die aan het 

uitsterven.) 

 

Diezelfde terughouding tov Bernhard en veteranen dient naar onze mening nog sterker te 

gelden voor een gemeente, als neutraal overheidsonderdeel. Uw burgers zijn niet alleen 

veteranen, maar ook holocaustslachtoffers en hun nabestaanden, oud-verzetsmensen en hun 

nabestaanden, antifascisten en mensenrechtenondersteuners en -activivisten. 

 

Het eventuele argument dat 'Bernhard' bij het anjerperk niet genoemd wordt, lijkt ons niet 

geldig mede gezien de datum van veteranendag, dat is de verjaardag van Bernhard en zijn 

gebruik van de witte anjers die zijn persoonlijk kenmerk waren (hij droeg elke dag een verse) 

en de (vreemde) bewondering voor hem vanuit veteranenkringen. Zie ook de info daarover op 

wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Veteranendag. 

 

Een bijzonder argument is het volgende. De veteranen zijn zéér goed georganiseerd, hebben 

honderden organisaties, zowel landelijk als plaatselijk. Zij hebben via de actieve militaire 

leiding en de de minister van defensie direct toegang tot de regering - en maken daar ook zeer 

uitgebreid gebruik van. Zij komen dus nogal actief en met veel resultaat voor zichzelf op.  

 

Maar vergelijkt u dat nu eens met de zorgmedewerkers: voor ouderen, in de ziekenhuizen (als 

zij geen arts zijn), in de geestelijke gezondheidszorg. Er is geen zorgdag, de zorg heeft nog 

niet één vijftigste van het aantal instellingen van de veterenen.  De regering heeft beslist dat 

op veteranendag bij alle overheidsgebouwen de vlag uit moet - jazeker: moet... maar niet voor 

de zorg. De overheid schenkt de zorgmedewerkers geen € 2,7 miljoen voor jaarlijks een 

feestje in Den Haag, of aan de voedselbanken, of de daklozenopvang... De veteranen zouden 

er heel goed aan doen dit jaar hun feestje te schenken aan de zorg...  de veteranen zijn erg 

graag met zichzelf bezig. 

 

We verzoeken u dringend om geen anjerperk in uw gemeente aan te leggen en liefst vóór 4 

mei, aldus te besluiten. We zouden u ook willen verzoeken om met terughouding om te gaan 

met veteranen. De regering stelt jaarlijks maar liefst € 2,7 miljoen - € 2.700.000,00 - 

beschikbaar voor de veteranendag in Den Haag - we denken dan graag aan de groei van de 

vele voedselbanken, de groei van het aantal daklozen, of de onopgeloste toeslagenaffaire. 

Overheidsgeld hoort te gaan naar mensen die dat echt nodig hebben. Uiteraard zijn wij 

absoluut niet tegen hulp of steun aan veteranen die door hun inzet lichamelijke of psychische 

problemen hebben gekregen. 

 

Toevallig is het morgen is het de internationale Auschwitz-dag, die herinnert aan de 

bevrijding van het vernietigingskamp door de Sowjet-soldaten. We pleiten in dat kader ook 

altijd graag voor meer 'Stolpersteine' voor vermoorde landgenoten omdat deze een sterke 

educatieve waarde hebben. (In Amersfoort zijn alle omgebrachte Joden maar ook 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FNederlandse_Veteranendag.&data=04%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccb08ef03bb1143da753308d9e0bcd297%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637787923869568104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=rBOxXa28jbPX34oR8Bb8EarQaY%2BeJLVcGiLsxT73f9E%3D&reserved=0


verzetsmensen nu daarmee geëerd, doordat het comité daar een eigen versie van heeft 

ontwikkeld, die aanzienlijk minder kost. Als u meer info wenst, kan ik u die sturen.) 

 

We zouden  het erg op prijs stellen als u ons over uw standpunt informeert. Mochten we 

binnen twee weken nog niets van u gehoord hebben, dan sturen we u op 7 februari 2022 een 

herinnering. We wijzen u graag op de 'emailgedragslijn voor de overheid'. E-mailgedragslijn 

voor overheden | Overheid.nl 

 

 
E-mailgedragslijn voor overheden | Overheid.nl 

 

 

 

Ik ben uiteraard graag bereid om dit standpunt in persoon, digitaal of telefonisch bij u toe te 

lichten. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

A.E.A.J. Graaff 

 

AFVN-BvA 

Kernlid Com. tegen Racisme 

Mede-opr. Com. v. Waakzaamheid teg. Herlevend Fascisme 
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