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Geachte Burgemeester en Wethouders, leden der Gemeenteraad, 
 
Mijn naam is Arthur Graaff, en ik ben o.m. actief in de bond van oud-verzetstrijders en 
antifascisten (AFVN-BvA). 
 
Graag willen we u informeren over voor ons zeer een heikele  kwestie, nl. de witte anjerperken. 
Op 24 juni 2021 heeft uw raad unaniem bij hamerslag besloten dat er zo'n perk moet komen, ter 
ere van de veteranen. Dat is er dan ook gekomen. Maar dit ligt wel uiterst gevoelig binnen onze 
aanhang en achterban.  
 
Naar onze waarneming hebt daarbij kennelijk enige cruciale informatie over het hoofd gezien. 
Het is de veteranenorganisaties, die uitstekend op de hoogte zijn van deze ontbrekende 
informatie, 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 
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  al ver voor die tijd opgezegd. Hij heeft echter nooit spijt betuigd voor dit 
lidmaatschap). Tijdens de WO-II was zijn rol minimaal en er is geen enkele bijdrage op welk 
slagveld dan ook van hem bekend. Na de oorlog wilde hij koningin Juliana van de troon stoten, 
was overspelig en kreeg twee buitenechtelijke dochters.   
 
Veteranendag viel onbegrijpelijk genoeg opzettelijk op zijn verjaardag, 29 juni, 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 de 
zeer laakbare steekpenningontvanger Bernhard refereert, te gebruiken.  
 
Het probleem met veteranen is dat velen van hen betrokken zijn geweest bij uiterst omstreden 
acties en moorddadige, zoals de enorme hoeveelheid wandaden van het Ned. leger en het 
KNIL, gedocumenteerd in de studie 'De brandende kampongs van generaal Spoor' van dr Rémy 
Limpach, medewerker van het Ned. Inst. v. Militaire Historie, oinderdeel van het Min. v. 
Defensie.  
 
De Ned. staat heeft in de afgelopen jaren een aantal processen verloren, aangespannen door 
de slachtoffers van deze wandaden of hun nabestaanden, zoals die uit Rawagedeh (9 dec 
1947, 431 willekeurige mannelijke burgers als represaille op nazistische wijze vermoord). Om 
van Irak, Afghanistan of helemaal Srebrenicá maar te zwijgen... 
 
Diezelfde terughouding tov Bernhard en veteranen dient naar onze mening nog sterker te 
gelden voor een gemeente, als neutraal overheidsonderdeel.   
 
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 als persoonlijk kenmerk (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. 
 
(Helaas bezit u ook een Prins Bernhardstraat. Hoe voert te ver om daarover nu een discussie te 
starten, maar wellicht kan er op dat straatnaambordje worden vermeld dat hij steekpenningen 
aannam.) 
 
We verzoeken u dringend om uw anjerperken-besluit grootmoedig terug te draaien, liefst vóór 4 
mei, en dit perk op te ruimen en niet meer aan te planten - noch enig ander gedenkteken dat 
met Bernhard te maken heeft, op te richten.  
 
Mogen wij u, gezien de datum, oproepen om in uw aanstaande vergadering van 27 januari, 
Auschwitzdag, ook als het maar kort, even stil te staan bij het einde van de holocaust op die 
dag dat de Russen dit vernietigingskamp bevrijdden? 
 
Nu we 't toch over Auschwitz hebben: we pleiten ook altijd graag voor meer 'Stolpersteine' (u 
hebt er al een stel, dat is lofwaardig) omdat deze een sterke educatieve waarde hebben. (In 
Amersfoort zijn alle omgebrachte Joden maar ook verzetsmensen nu daarmee geëerd, doordat 
het comité daar na overleg met de oorpsronkelijke bedenker een eigen versie van heeft 
ontwikkeld, die aanzienljk minder kost. Als u meer info wenst, kan ik u die sturen.) 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Hoogachtend, 
 
A.E.A.J. Graaff 
AFVN-BvA 
Kernlid Com 21 Maart tegen Racisme 
Mede-opr. Com. van Waakzaamheid teg. Herlevend Fascisme 
 


