Heldendom in de Tweede Wereldoorlog.
Ridders Militaire Willems-Orde.

Soldaat van Oranje

Heldendom in de Tweede Wereldoorlog is tot nu toe in de literatuur veelal gekoppeld aan
biografieën en egodocumenten van individuele personen. De meest bekende daarvan is
zonder twijfel Erik Hazelhoff Roelfzema. Hij heeft niet alleen zelf het nodige geschreven
over zijn daden en ervaringen tijdens deze periode, maar hij heeft ook in verschillende
interviews gefigureerd. Vooral als Soldaat van Oranje is hij bekend geworden door de gelijknamige film en de musical, die tot op heden nog steeds wordt uitgevoerd in de één van
de hangars van vliegveld Valkenburg. Ook anderen zoals Charles Douw van der Krap, Hans
Larive en Pierre d’Aulnis de Bourouill hebben over hun ervaringen geschreven en deze
gepubliceerd. Over andere helden is minder bekend.

Militaire Willems-Orde

Een deel van de helden in de Tweede Wereldoorlog is voor zijn prestaties beloond met de hoogste onderscheiding in Nederland: de Militaire
Willems-Orde. Zij werden benoemd tot Ridder MWO 4e klasse. Zij werden
niet door anderen of in de media tot held verklaard, maar zijn nadrukkelijk
onderscheiden. Anders dan in de 19e eeuw werd de Militaire Willems-Orde
in de 20e eeuw beperkt uitgereikt. Werden er van 1940 tot 1955 nog enkele
honderden personen onderscheiden, in de periode daarna geen enkele
tot begin 21e eeuw. In de afgelopen 65 jaar is de Militaire Willems-Orde
sinds 2009 slechts driemaal uitgereikt, resp. aan majoor Marco Kroon,
majoor Gijs Tuinman en majoor-vlieger Roy de Ruiter; in alle gevallen
voor hun optreden tijdens zgn. vredesmissies in Afghanistan. Het toekennen van de Militaire Willems-Orde is een langdurig en zorgvuldig
proces geworden en de onderscheiding zelf zeer exclusief.
		

Ridderkruis Militaire
Willems-Orde 4e klasse.

						

Heldendom

Historicus Marjan Schwegman heeft zich afgevraagd of de helden uit de Tweede Wereldoorlog de natie dienden of dat zij via het hogere doel hun persoonlijke behoeften bevredigden. Waren zij avonturiers of mensen met een hoger doel? Een eenduidig antwoord is
volgens haar onmogelijk, want het gaat om het nemen van beslissingen in situaties, waarin
sprake is van een botsing tussen goed en kwaad.
De kern van mijn boek ‘Heldendom in de Tweede Wereldoorlog. Ridders Militaire WillemsOrde’ wordt gevormd door de verhalen van bekende en minder bekende militairen, van
geheim agenten en van verzetsstrijders. 50 van de in totaal 169 personen die zijn onderscheiden met de Militaire Willems-Orde in deze periode, komen aan de orde. Zij hebben
een bijzondere prestatie geleverd en daarmee spreken hun verhalen tot de verbeelding.
Het gaat niet alleen om hun verhalen, maar ook om de beoordeling van hun daden door de
Commissie Militaire Onderscheidingen en het Kapittel van de Militaire Willems-Orde. Voor
vrijwel alle Ridders Militaire Willems-Orde vormde hun onderscheiding een erkenning van
hun persoonlijke moed, beleid en trouw, de kernbegrippen van het Nederlandse stelsel van
dapperheidsonderscheidingen. Het boek is rijk geïllustreerd.

			

Prinses Wilhelmina feliciteert de gedecoreerden, nadat de Militaire Willems-Orde 4e klasse is uitgereikt aan onder
meer Van Borssum Buisman, Van den Hoek, De Jonge, Knottenbelt, De Landgraaf, Van Lanschot en Veeneklaas
in park Sonsbeek, Arnhem, op 7 oktober 1948.

Het boek (incl. verzendkosten) kan worden besteld
door € 25,00 over te maken op rekeningnummer
NL 42 INGB 0005727405 tnv Dantzig Management,
Hoorn, onder duidelijke vermelding van naam,
adres en postcode.
Het boek wordt begin 2021 geleverd.

Hoorn, november 2020
Nelleke Huisman

Voor info:
nelllekehuisman@planet.nl

