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Inleiding
Van het Carnegiefonds ontvingen wij onderstaande brief over de
toekenning van de legpenning van het Heldenfonds. 28-11-2016
Geachte heer Van der Meer,
Bijgaand treft u de beslissing aan van het bestuur van de Stichting
Carnegie Heldenfonds van 28 november 2016 op uw aanvraag tot
toekenning van een onderscheiding aan uw vader en wijlen uw opa.
Met vriendelijke groet,
J.L. Sneep, Jaap
Ambtelijk secretaris Stichting Carnegie Heldenfonds
Afdeling Bestuur | Kabinet commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
T 070 441 64 30 | M 06 149 140 39
jl.sneep@pzh.nl
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag
Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.carnegiefonds.nl

Van: Sneep, JL [mailto:jl.sneep@pzh.nl]
Verzonden: maandag 28 november 2016 15:17
Aan: Sneep, JL
Onderwerp: Scan van PZH
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Reacties :
Heel mooi Piet, dus de gemeente is nu verplicht jou uit tenodigen voor
een bijeenkomst met koffie en koek. Ik zou als ik jou was gewoon de
koffie en koek eten om ze niet in verwarring te brengen. 29-11-2016 van
Kees Moes, Zell am Musel Dld.
Van harte gefeliciteerd Pieter
met het succes dat het recht zijn loop krijgt.
Ook al duurt het jaren.
Gerechtigheid is geen vanzelfsprekendheid tegenwoordig.
Wat belangrijk is moet ook belangrijk blijven.
Maak er een prachtige bijeenkomst van.
Geniet van de blijdschap van mevrouw Kramer.
groet Jan Anne Loonstra 29-11-2016
Dag Pieter, Beter laat dan nooit! Met vriendelijke groet, Hugo Karels

Van de Barneveldse Krant: Beste heer Van der Meer, Hartelijk dank
voor de toegezonden informatie over de beslissing van het Carnegie
Heldenfonds. Ik zal dit overleggen met de redactie van de Barneveldse
Krant, maar het lijkt mij zeker interessant voor de krant. Ik heb nog een
heel andere vraag: zou ik u kunnen interviewen over de rotondekunst,
die u op dit moment op diverse plaatsen aanbiedt? En dan met name
wat u beweegt, wat uw drijfveren zijn en waardoor u geinspireerd
wordt. Graag hoor ik van u. Het interview zou een dezer dagen plaats
kunnen vinden. Met vriendelijke groet, Wim Mulder

Danke Ome Piet,
Als ik dit goed begrijp, hielp u Opa redden leven van de vrouw in
1966, 50 jaar geleden (het jaar dat ik geboren werd)? En je zult
medaille te krijgen voor dit? Gefeliciteerd Ome Piet en ook for
5
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Opa. Dat moet nogal een beproeving op het moment zijn
geweest. Weet Bep dat dit gebuurt is? Elly Begeman, Canada
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Beste Pieter, Proficiat met deze eervolle onderscheiding. Leuke
bijkomstigheid dat “de versierselen” worden uitgereikt door de
burgemeester van Barneveld. Met vriendelijke groet,
Mr. A. Hofman Wolleswinkel advocaten
Goede morgen, Goed nieuws zeg. Wat een mooie onderscheiding!!
Heb het goed samen. Met vriendelijke groet, Steven VanWestreenen
BV 30-11-2016
We horen graag wanneer de uitreiking precies is Met vriendelijke
groet, Redactieteam Nieuwsblad Het Urkerland
Telefoon: 0527-689113 Jelle Bakker
Van neef Kees van der Meer 30-11-2016
Ha Piet .
Ik las in de krant dat ome Bijs en Jij een bronsen medaille hebben
gekregen . Ik heb het een paar keer gelezen om jullie in beeld te
krijgen. Van harte gefeliciteerd. Wat een mooi bericht.
Hartelijke groet Klazien en Kees van der Meer
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Op 29 nov. 2016 om 09:43 heeft P. vd Meer <pentahof@planet.nl> het
volgende geschreven: (mijn oudere broer)

Dag Ben, zou jij voor de familie de penning die voor Pa bedoeld is in
ontvangst willen nemen en die willen bewaren en doorgeven aan Ben
als deze uitgereikt zal worden? We wachten de datum maar af
wanneer, mogelijk met 3 weken. Gr. Piet
Dag Piet Je schrijven gelezen, maar ik vind het juister dat jij en Pieter
dit gaan uitvoeren, jullie hebben het nodige hiervoor verricht
uiteindelijk. En jij was er ook bij betrokken.
Groet van Ben.

Geachte meneer Van der Meer, Ik heb vernomen dat u een
onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds heeft aangevraagd
voor uw vader en wijlen opa voor het redden van een vrouw uit
een verongelukte auto. De secretaris van het Carnegie
Heldenfonds benadrukte mij dat u daar veel moeite in heeft
gestoken en veel research heeft gedaan naar het ongeluk in
1966. Namens AD Amersfoortse Courant zou ik graag een
interview doen met u en uw vader (als dat mogelijk is) over het
ongeluk van toen en de onderscheiding van nu. Ik hoor graag of
u daarin toestemt. Zo ja, heeft u dan voor mij uw
telefoonnummer? Dat communiceert makkelijker. Met
vriendelijke groet, Johan Hardeman
dag Pieter, feliciteer je vader maar met deze erkenning.Mooi!
hartelijke groet, Ineke Slagman Rijssen
Munthandel Kevelam Garderen Dat is toch wel heel bijzonder, heer
v.d. Meer. Na 50 jaar !!
Wij zullen het a.s. zaterdag met grote belangstelling lezen.
9
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Vr gr Hans & Leida Kevelam
Zeker mooi! Met vriendelijke groet, Mona Keijzer CDA Lid Tweede
Kamer
Van harte gefeliciteerd, daar mag u trots op zijn,
Met vr grt, Stientje van Veldhoven Tweede Kamer

Beste meneer van der Meer Bijzondere toekenning voor een
bijzondere daad! Mooi dat deze erkenning er is en u deze met mij
deelt. Met hartelijke groet Angelien Eijsink
Tweede Kamerlid PvdA Woordvoerder Defensie Voorzitter Vaste
Kamercommissie Buitenlandse Zaken
Beste Pieter, Gefeliciteerd met de legpenningen en getuigschrift voor
uw vader en opa. Een mooie erkenning voor hun heldendaad.
Hartelijke groet, Lieke Montagne Communicatieadviseur

Geachte heer, mevrouw Van der Meer,
Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Stafdienst
Communicatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
U kunt uw bericht onder de aandacht brengen bij de
verschillende Tweede Kamerfracties. De contactinformatie van de
fracties kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/fracties/index.jsp (u kunt
op een fractie klikken en daar vindt u vervolgens bovenaan de
contactinformatie)
Ook kunt u Tweede Kamerleden direct benaderen. Via
onderstaande link vindt u het actuele overzicht van alle
Kamerleden. Door op de naam te klikken vindt u de
contactgegevens van het Kamerlida.
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.js
p
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge?nformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer der StatenGeneraal.
Met vriendelijke groet, Natacia Hira Sing
Stafdienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Kijk nou, wat mooi. Vriendelijke groet, Liesbeth van
Tongeren Kamerlid voor GroenLinks
Geachte heer Van der Meer, Dank voor deze attendering. We zijn
hiermee bekend, omdat onze vice-president, dhr. Donner, lid is van de
Raad van Advies van de Carnegiestichting. We feliciteren u van harte
met de onderscheiding die uw vader en uw opa (postuum) hebben
ontvangen. Hoogachtend, Emmy de Jager

mr. E.J. de Jager
persvoorlichter

Kneuterdijk 22
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Geachte heer/ mevrouw, 03-12-2016
Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik ontvang veel brieven, daarom lukt het mij
niet om ze allemaal zelf te beantwoorden, maar ik neem ze mee bij de
voorbereiding van mijn debatten.
Voor agendaverzoeken, werkbezoeken of afspraken: m.dgraafpont@tweedekamer.nl of het secretariaat van de Tweede Kamerfractie 0703183066.
Voor persverzoeken: Jelger Zee 06-21143191.
Met vriendelijke groet,
Stientje van Veldhoven-van der Meer
Lid Tweede Kamer D66

Geachte heer, mevrouw, 03-12-2016
Hartelijk dank voor uw e-mailbericht van 3/12/16 aan de ChristenUniefractie in de Tweede Kamer. Wij bevestigen u dat uw e-mailbericht in
goede orde is ontvangen.
Wij hebben uw e-mailbericht doorgestuurd naar onze afdeling
Voorlichting.
Erop vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest,
vriendelijke groetend,
Secretariaat Tweede Kamerfractie ChristenUnie Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Tel.nr. 070 - 318 3057
E-mail https://christenunie@tweedekamer.nl
Voor informatie over de activiteiten van onze Tweede Kamerleden, zie
https://www.christenunie.nl/nl/tweedekamer

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
t +31 (0)70 426 4520
m +31 (0) 6 52 07 70 00
f +31 (0)70 365 1380
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Gefeliciteerd Pieter,
Geweldig, het duurt even maar dan komt ook de gerechtigheid.
Geniet ervan.
groet en goed weekend,
Jan Anne
12
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Op 3-12-2016 om 7:56 schreef P. vd Meer:
Geweldig! Terecht dat alsnog deze onderscheiding is verleend.
Doorzettingsvermogen beloond!
Hartelijke groet Erik Ziengs
VVD fractie Verstuurd vanaf mijn iPad
03-12-2016 Dag Pieter, Bedankt voor deze mail, we wisten het al uit het
RD, maar nu zijn we helemaal op de hoogte. Het is toch wel
heel bijzonder zo'n gebeurtenis te beleven. Gefeliciteerd met je succes!
Met vriendelijke groeten, Janny en Hugo

05-12-2016 Geachte heer Van der Meer sr., beste Pieter sr.,
Van harte met de onderscheiding voor de heldendaad !
Groeten, Peter (Huitink) Schade-expet EMN
EMN Expertise
Dortmundstraat 30
7418 BH DEVENTER
e-mail : peter.huitink@emn.nl
tel : 0570 - 67 47 47

03-12-2016 Anne:Mooi artikel!! Verstuurd vanaf mijn iPad

ASJA.2012 asja.2012@gmail.com
Beste Pieter, Dat is nog eens een verhaal op zich; de gebeurtenis
destijds, de zoektocht naar bewijzen om vervolgens toch de
onderscheiding te krijgen. Mooi hoor, van harte gefeliciteerd!
Maar jullie zijn ook al geweldig zonder onderscheiding, vergeet dat
vooral niet.☺ Hartegroeten, ook aan de anderen, ASJA
E.J. Poorterman ejpoorterman@kpnmail.nl
03-12-2016 Een heel mooie erkenning en tevens een hint naar

de buurgemeenten die jou en je familie zo te kakken
hebben gezet! Mogelijk een opstap naar de volgende
erkenning; die van het rechtmatig beheren van jullie
bosperceel. Evertjan

Bram van den Heuvel

Heldendaad uit 1966 levert nu
onderscheiding op
13
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03-12-2016, 06:39 | Van de redactie
KOOTWIJKERBROEK Het nieuws dat het bestuur van het
Carnegie Heldenfonds heeft besloten hem en zijn in al 1973
overleden vader Bijs van der Meer een onderscheiding toe te
kennen is nog maar amper bekend. Toch stromen de felicitaties al
binnen bij Pieter F. van der Meer van de Pentahof aan de
Harskamperweg 5 in Kootwijkerbroek. In 1966 verrichtten ze een
heldendaad.
Het heeft - voorzichtig uitgedrukt - nogal wat voeten in de aarde
gehad, voordat uiteindelijk het bericht kwam, dat het Carnegie
Heldenfonds een positief besluit had genomen. Van der Meer Sr.:
,,Mijn zoon heeft het in maart van dit jaar aangekaart. Hij had een
krantenartikel gelezen, dat iemand een onderscheiding had
gekregen, omdat hij vijftig jaar geleden een vriendje had gered.
Hij liet me dat zien en zei toen: `kijk pa, jij maakt daar ook kans
op'. Hij kende het verhaal van wat zijn vader en opa toen bij dat
ongeluk in de Noordoostpolder hadden gedaan. Dat werd in
familiekring nog wel eens verteld.''
VERZOEK Van der Meer jr. besloot het niet bij woorden alleen
te laten. Hij stuurde op 9 maart van dit jaar een uitgebreide brief
naar het bestuur van het Carnegie Heldenfonds, met daarin het
verhaal wat zijn vader en opa ergens in 1966 of 1967 gedaan
hadden en hij vroeg op grond daarvan zijn vader en opa in
aanmerking te laten komen voor een onderscheiding. ,,Met die
brief kwam de zaak aan het rollen. Iedereen kan natuurlijk wel
zoiets melden, maar ze willen vanzelfsprekend wel over de exacte
feiten beschikken, voordat ze een beslissing nemen. Toen begon
de zoektocht pas,'' legt senior uit.
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niet eens bekend is. Net zo min als de precieze locatie waar het
ongeluk plaats had heeft gevonden. Wie de vrouw was, die uit de
verongelukte auto was gehaald, was op dat moment ook nog een
raadsel. Alleen dat ze waarschijnlijk mejuffrouw Kramer heette,
een op Urk nogal veel voorkomende naam. Dat waren dus
allemaal vragen waar een antwoord op moest komen. Daarom
werd de hulp in geroepen van onder meer de redactie van
Nieuwsblad Het Urkerland, de politie op Urk, Omroep Flevoland
en in Urk verschijnende kerkbodes.
OP HET NETVLIES Hoe het allemaal gebeurd was, dat kon
Van der Meer Sr. nog wel vertellen. Hij kan het voorval ook nog
compleet reconstrueren. ,,Het staat allemaal nog op mijn netvlies
gegrift. Ik was met mijn ouders op weg naar Urk. Daar hadden ze
bij een boer de beschikking over een stacaravan, zodat we op
zondag naar de kerk konden gaan waar dominee Du Marchie van
Voorthuysen kort daarvoor zijn intrede had gedaan. Dat moet in
1966 of 1967 geweest zijn.''
De betrokken predikant had trouwens in 1966 een beroep
aangenomen, dat op hem was uitgebracht door de Christelijk
Gereformeerde Gemeente van Urk. Voor aanvaarding van het
beroep stelde hij wel de voorwaarde dat die gemeente dan toe
moest treden tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Toen dat gebeurde nam hij het beroep aan en werd voorganger in
de plaatselijke Jachin Boazkerk. Twee jaar lang woonde de
familie de diensten bij, waarin Du Marchie van Voorthuysen
voorging.

En dus werd er van alles geprobeerd de ware toedracht boven
tafel te krijgen. Op zich heel lastig als om te beginnen de datum

BOTSING Terug naar de bewuste zaterdag in september 1966.
Zoals gezegd koerste de familie Van der Meer toen in de polder
via de Domineesweg richting Urk. ,,Er was een soort verhoging in
de weg, waar een brug was aangelegd. Ineens kwam er in een
flauwe bocht een Triumph Herald tevoorschijn, die ons maar
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rakelings miste. Het ging maar net goed. Die wagen reed met heel
hoge snelheid. Achter ons reed een jonge vrouw in een Fiat 850,
een model met de motor achterin. Die Engelse wagen knalde daar
frontaal op. Dat zag ik, omdat ik op dat moment in de
achteruitkijkspiegel keek. Na die frontale botsing rolden beide
auto's alle kanten op,'' doet Van der Meer Sr. zijn relaas.
Zijn vader en hij bedachten zich geen moment en renden direct
naar de Fiat, die na de botsing op zijn kop lag. De deuren konden
niet meer open. ,,Toen we in de auto keken, zagen we de
bestuurster liggen. We hebben haar aan haar benen via de
gebroken achterruit, die eruit gesprongen was, naar buiten
getrokken en in het grasland neergelegd. En dat terwijl de motor
nog draaide en er benzine en ander vloeistoffen uit de wagen
liepen. Op dat moment doe je dat gewoon, je denkt er verder niet
bij na. De bestuurster verkeerde duidelijk in een shocktoestand.''
Nadat de vrouw in veiligheid was gebracht, gingen Van der Meer
Sr. en zijn vader naar de andere kant van de weg, waar ze
probeerden de vier inzittenden van de andere auto te helpen. Dat
werd niet zo'n succes, want ze wilden niet geholpen worden. ,,Ik
weet het niet. Het kan zijn dat ze gedronken hadden of dat ze door
de klap in de war waarden. Wat ik me nog herinner is dat ze
vloekten en raasden. Maar al snel kwamen er andere
automobilisten aan, die hulp wilden bieden. Kort daarna
arriveerden er ook ambulances en de politie.''
OP BEZOEK Nog dezelfde avond brachten de beide Van der
Meers een bezoek aan de vrouw, die zij uit de auto gered hadden.
,,Ze maakte het redelijk goed,'' weet de Kootwijkerbroeker zich
nog te herinneren.
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herinneringen aan het ongeluk het enige tastbare. Het was zelfs de
vraag of mejuffrouw Kramer, zoals volgens Van der Meer haar
naam was, nog leefde.
ZONDER SUCCES Vooral de redactie van Het Urkerland
verleende alle medewerking. Er werd op een opvallende plaats in
de krant een oproep geplaatst. Maar dat leverde geen resultaat op.
Redactrice Gretha Woort-Bos raadpleegde het archief. Opnieuw
zonder succes. Ook de ingeschakelde politie kon de familie Van
der Meer niet verder helpen. Evenmin kwamen er reacties op een
uitzending van Omroep Flevoland, waarin op 3 augustus aandacht
voor de zoektocht werd gevraagd. Wel wist een oude inwoner van
Urk te melden, dat volgens hem het ongeluk in de buurt van het
voormalige eiland Schokland gebeurd moest zijn, omdat alleen op
die plek een bolling in de Domineesweg lag.
NIET OPGEVEN ,,Het begon nu toch wel spannend te worden.
Maar we geven niet zo gauw op,'' benadrukt Van der Meer Sr. En
dus toog hij op woensdag 31 augustus samen met zijn vrouw naar
Urk om daar in het archief van Het Urkerland te duiken. Zijn
zoon kon op dat moment wegens drukke werkzaamheden geen
actie ondernemen. Zelf begon hij met jaargang 1966, terwijl zijn
vrouw besloot de kranten van een jaar later door te spitten. ,,Echt
ongelooflijk, maar binnen een kwartier had ik het bericht over het
ongeluk gevonden. Het stond in de krant van vrijdag 30
september 1966.''

Dit bezoek was meteen de laatste keer dat hij contact had met de
automobiliste. Dus toen de zoektocht in maart begon, waren de

Uit het berichtje bleek inderdaad dat het om mevrouw (Lu)
Kramer ging. Hoofdredacteur Jelle Bakker werd er direct bij
gehaald. Hij beloofde te proberen om deze mevrouw te
achterhalen. Dat is gelukt. Het slachtoffer uit 1966 bleek nog in
leven, alleen woonde ze allang niet meer in haar toenmalige
woonplaats. Ze werd opgespoord in Zelhem in de Achterhoek.
Nog dezelfde avond nadat Bakker had meegedeeld dat hij de
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voormalige onderwijzeres had weten te achterhalen, nam Van der
Meer Sr. telefonisch contact met haar op. Ze bleek zich het
ongeluk nog heel goed te kunnen herinneren.
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mevrouw Kramer ook bij aanwezig zal kunnen zijn,'' kijken vader
en zoon Van der Meer alvast vooruit.

FOUTJE In het bewuste krantenartikel stond overigens ook
informatie in, die niét klopte. De bestuurder van de Triumph zou
volgens de berichtgeven namelijk een Engelsman zijn geweest,
die niet rechts had gehouden… ,,Dat is niet waar. De inzittenden
waren vier voetballers, die op Urk een wedstrijd hadden gespeeld
en die op weg naar huis waren. Daar ben ik heel zeker van,'' aldus
Van der Meer Sr.
Nu na de nodige inspanning alle gegevens toch nog boven tafel
waren gekomen, kon begin september de noodzakelijke
informatie naar het Carnegie Heldenfonds gestuurd worden en
kon de aanvraag om een onderscheiding toe te kennen ook
daadwerkelijk in behandeling worden genomen. Dat leidde tot het
bestuursbesluit aan Pieter van der Meer Sr. de bronzen legpenning
met het loffelijk getuigschrift toe te kennen, terwijl wijlen Bijs
van der Meer postuum de bronzen legpenning krijgt.
Voorzitter drs. Jaap Smit van het Fonds, in het dagelijks leven
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, heeft
zich inmiddels tot burgemeester Asje van Dijk gericht met het
verzoek of hij de uitreiking voor zijn rekening wil nemen. In zijn
brief zet Smit uiteen wat de motivatie voor de toekenning is.
WAARDERING ,,We voelen het toekennen van de
onderscheiding vooral als waardering voor wat er toen gebeurd is
en voor wat we gedaan hebben. Natuurlijk zou iedereen in een
dergelijke situatie zo moeten handelen, maar dat neemt ons
gevoel niet weg, wat we hier heel blij mee zijn. Waardering na
zoveel jaar is toch niet niks. We zien daarom ook echt uit naar
uitreiking van de bronzen legpenning en natuurlijk hopen we, dat
19

http://www.ad.nl/amersfoort/burgemeester-reikt-heldenpenningniet-zelf-uit~a56218af/
Uit de Amersfoortse Krant 02-12-2016

Tegen Pieter van der Meer is aangifte gedaan wegens racisme. ©
epa

Burgemeester reikt
heldenpenning niet zelf uit
20
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Kootwijkerbroekers Pieter van der Meer senior en diens
overleden vader B. van der Meer worden 50 jaar na het redden
van een vrouw uit een verongelukte auto beloond met een
legpenning van het Carnegie Heldenfonds.
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op het spel gezet. Die auto had kunnen ontploffen. Maar je doet je
plicht. Ikzelf vind het geen heldendaad. Ik hoop dat mijn penning
een voorbeeld is voor anderen zodat we allemaal aan een betere
wereld werken."

Redactie 02-12-16, 07:37 Laatste update: 07:44
Zij krijgen de penning echter niet zoals aangekondigd uit handen
van de burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, maar van
iemand van het Carnegie Fonds.

•
•

Dat besluit nam de gemeente Barneveld omdat er aangifte is
gedaan tegen Pieter van der Meer junior, de aanvrager van de
penning. Dat is gebeurd wegens strafbare, antisemitische en
rascistische uitspraken op diens website stoprassenvermenging.nl. De aangifte werd gedaan door MiND
(meldpunt internet discriminatie).
Rassenvermenging
Het onderzoekt loop volgens het OM nog. Pieter van der Meer
Van der Meer eerder in deze krant: ,,Ik kan me niet voorstellen
dat God eerst verschillende rassen schiep om ze daarna te laten
vermengen tot een bruine of grijze mengelmoes."

•
•

Volgens woordvoerder Bertil Rebel is de gemeente van mening
dat het door de lopende procedure 'niet passend is om de
burgemeester deze penning op dit moment uit te laten reiken'.
Maar wel vinden ze dat 'een heldendaad een heldendaad blijft'.
Van der Meer sr. over de redding, die hij met zijn overleden vader
deed: ,,Wij zagen twee auto's op elkaar botsen. Er zat een jonge
vrouw in, maar we kregen de deur niet open. Er liep benzine en
kokend water uit de auto en het contact stond nog aan. Gelukkig
had ze alleen schaafwonden. Achteraf denk ik: ik heb mijn leven
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Reageren
Delen:
4 reacties
Ontvang meldingen
RSS

1 dag geleden
Mike Herwaarden
Kunnen wij dan aangifte doen tegen MiND? Zij stellen immers
dat het voor moslims geoorloofd is om vanuit hun
geloofsovertuiging homoseksuelen te beledigen.
Vind ik leuk
Reageren
1

1 dag geleden
Eric Randstad
Als ik het goed lees gaat het om junior waartegen aangifte is
gedaan. Dus niet senior en zijn vader die de heldendaad verricht
hebben. Dus wat is het probleem? Vader en (overleden) opa
hebben toch niets te maken met de uitspraken van de (klein)zoon?
En de kop boven dit artikel klopt dan ook niet.
Vind ik leuk
Reageren
9
22
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1 dag geleden
Pierre Van de Kletersteeg
Gut als je daar een lintje voor krijgt:
--ik heb eens een vrouw uit een snel wegzinkende auto in het
kanaal bij Veenhuizen gehaald.
--ik heb 's nachts in de buurt van Roden een familie
wakkergemaakt; er was een snel uitbreidende brand in de een
schuur tussen stal en huis.
--op vakantie 5 duitsers op de slope van een berg gered

•
•
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Het een staat los van het ander.
De website van de gemeente Barneveld geeft het volgende te kennen:
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Iemand voordragen
Wilt u iemand voordragen? Klik dan op één van de onderstaande
links:

Ik zou dat niet meer doen; er kon nog geen dankjewel af.....
Vind ik leuk
Reageren
1

1 dag geleden
Anoniem
Jammer , deze reactie (van de gemeente Barneveld) noem ik een
anti-heldendaad!

deel 2

Inwoners die zich op een bijzondere manier voor de medemens of
de samenleving hebben ingezet, kunt u voordragen voor een
onderscheiding. De gemeente Barneveld kent de
volgende onderscheidingen: De 'Koninklijke onderscheiding', de
‘Vrijwilliger van het Jaar’ onderscheiding en de zogenaamde ‘Jan
van Schaffelaarspenning’. Deze laatste onderscheiding is speciaal
bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

•
•
•

Koninklijke onderscheiding, lintje
Vrijwilliger van het jaar, onderscheiding
Jan van Schaffelaarpenning

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet
nodig), E info@barneveld.nl - Privacystatement - Proclaimer Cookies

05-12-2016 Dag Pieter van der Meer,
Bedankt voor het doorsturen. Heel erg fijn! In ons programma is het
lastig om actuele dingen op te pakken, maar ik stuur het door naar
onze Veluwe redactie. Het lijkt mij erg leuk als zij bij die uitreiking
aanwezig kunnen zijn! Met vriendelijke groet,

Onderscheidingen

Judith Leussink
redacteur 'Gelderse Koppen'
aanwezig op ma, di, wo.
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t

+31 (0)26 - 371 3769

omroep gelderland

e

jleussink@gld.nl

postbus 747 - 6800 as arnhem

@JudithLeussink

t

+31 (0)26 - 371 3713

i

www.gld.nl

05-12-2016 Beste Pieter,
Dit is Nederland op zijn smalst. Het gedrag van B&W van Barneveld
geeft aan dat ze zich niet verdiept hebben in de geschiedenis van de
mens en de fraude en valsheid in geschrifte die de elite van toen en nu
in de loop de eeuwen heeft toegepast en doorgevoerd.

Urk ongeval en Carnegiefonds deel 2
dat zij uitermate geschikt zijn om leiding te geven aan een
gemeenschap. Ik hou het maar op een groot EGO.

No.1022

Ik hoef je niet te zeggen dat jij en zoon Pieter hierboven mogen staan.
Hierover kun je geen discussie voeren. Hun starre houding en
denkwijze is in gewapend beton gegoten.
Geniet van de ceremonie tijdens de huldiging. Groet Jan Anne

05-12-2016
Re: FW: vandaag in de Barneveldse krant
Betreft:

Geachte heer Van der Meer,
Wat een mooi bericht!
Komt het u morgen uit om op enig moment te bellen? Ik verneem graag.

James Churchward heeft in de 20-tiger jaren van de vorige eeuw in een
aantal boeken beschreven hoe de geschiedenis van de mensheid is
ontstaan aan de hand van zeer oude geschriften uit Lumerie en het
verzonken land van MU, wat in de stille oceaan lag. Zijn
achterkleinzoon, Jack Churchward, heeft in 2011 besloten om opnieuw
een onderzoek in te stellen naar de bevindingen van zijn
overgrootvader James. Hij komt tot wonderbaarlijke ontdekkingen en
moet zijn overgrootvader bevestigen in wat hij in de 20-tiger jaren
onderzocht en beschreven heeft. Het boek is uitgegeven door OZARK
Mountain Publishing, ISBN 978-1886940-17-8.(engels) Daarin wordt
klip en klaar uitgelegd en aangetoond hoe de vork in de steel zit. Al het
andere wat beweerd en uitgelegd wordt als discriminatie en
antisemitisme kan men naar het rijk der fabelen verwijzen. Vaak zijn het
lieden die te weinig kennis hebben van de geschiedenis en zich
daardoor beperken tot (na)papagaaien. En velen doen dat al generaties
lang. Het nakletsen van onzin en onwaarheden is daarmee verheven tot
een soort cult die men ook aan anderen wil opleggen. Dan weet men
het ook nog tot een religie om te vormen. Want als je dat niet gelooft
kom je ook niet in de hemel. En laat deze mensen nu ook nog denken
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Met vriendelijke groet,
Annemieke Kwaaitaal

Kwaaitaal Familierecht & Mediation
Staten Bolwerk 1
2011 MK HAARLEM
T:

023-2210007

F:

023-2210008

M:

06-52677261

I:

www.kwaaitaalfamilierecht.nl
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Geachte heer van der Meer, 05-12-2016
De burgemeester zou met u beiden willen kennismaken. Er gaat de
laatste tijd veel correspondentie heen en weer, dus wellicht goed
elkaar te ontmoeten.
Kunt u contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak?
Ik hoor het graag.
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Burgemeester, wethouders en raadsleden, etc is vanmiddag ook per
post aan de burgemeester etc. verzonden. Wij zouden gaarne beiden
kennis willen maken met de burgemeester op 21-12-2016 om 11
uur, zodat hij zich goed kan voorbereiden, en wij tot die tijd de
reacties uit het land op de bekendmaking van het Carnegie
Heldenfonds dat ik de onderscheiding in ontvangst mag nemen,
kunnen afwachten. Ik zal voor die tijd nog enkele boeken die ik
geschreven heb bezorgen aan de receptie van het gemeentehuis, zodat
de burgemeester ook die rustig kan doornemen of inzien. Wanneer de
burgmeester nog vragen heeft over bewijsstukken, brieven of foto’s
die hij graag wil zien, verneem ik dat gaarne.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groeten

Monique Blommert

Pieter Frank van der Meer sr.

Gemeente Barneveld
0342-495321
m.blommert@barneveld.nl
Aanwezig: op hele dagen maandag t/m vrijdag
Parkeer dichtbij en gratis op Parkeerterrein De Vetkamp (Stationsweg 6, 3771
VH Barneveld)

•

Bram van den Heuvel
•
•

Beste Monique, 05-12-2016
Het doet ons goed deze uitnodiging te ontvangen. De Open Brief van
mijn zoon Peter jr die vandaag per mail verzonden is aan de
27
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Uitreiking onderscheiding heet
hangijzer
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OPEN BRIEF De beslissing van de burgemeester schoot de
familie Van der Meer in het verkeerde keelgat. Zoon Pieter klom
in de pen en stuurde een uitgebreide open brief aan Van Dijk. Een
afschrift ging onder meer naar de voltallige Barneveldse
gemeenteraad en naar de leden van de Tweede Kamer.

06-12-2016, 12:32 | Van de redactie
BARNEVELD/KOOTWIJKERBROEK Burgemeester Asje
van Dijk wil graag een gesprek met de Kootwijkerbroekers Pieter
van der Meer senior en junior. Maandagmiddag ontvingen zij het
verzoek contact op te nemen om een afspraak te maken. ,,Er gaat
de laatste tijd veel correspondentie heen en weer, dus wellicht
goed elkaar te ontmoeten,'' aldus de uitnodiging van Barnevelds
eerste burger.
Wim Mulder
De invitatie volgt op de commotie die is ontstaan nadat eind
vorige week bekend werd dat Van Dijk geen gehoor wilde geven
aan het verzoek van voorzitter Jaap Smit van het Carnegie
Heldenfonds, in het dagelijks leven Commissaris van de Koning
in Zuid-Holland, de bij de aan Van der Meer senior en diens in
1973 overleden vader Bijs wegens betoonde heldenmoed
toegekende onderscheiding behorende legpenning uit te reiken.
Zoals deze krant al uitgebreid berichtte, haalden Van der Meer Sr.
en zijn vader met gevaar voor eigen leven op 24 september 1966
een jonge vrouw uit haar auto na een botsing tussen Schokland en
Urk.

In de open brief schetst de zoon, dat hij vindt dat zijn vader vele
verdiensten voor de samenleving heeft, doordat hij diverse
uitvindingen heeft gedaan, die nu over de hele wereld toegepast
worden.
WAAROM Junior stelt de burgemeester in zijn brief de vraag
wat hem tot zijn beslissing heeft gebracht. ,,Waarom weigert u
mijn vader de heldenonderscheiding op te spelden, terwijl mijn
vader niets met mijn website en onderzoek te maken heeft? Ik ben
35 jaar oud en zelfstandig genoeg om op eigen benen te staan.
Gaat u voortaan ook een echtpaar dat 50 of 60 jaar niet meer
feliciteren wanneer blijkt dat hun volwassen zoon of dochter
aangeklaagd wordt voor het een of ander, of zelfs een moord
zouden hebben begaan?''
Nadat het besluit van Van Dijk bekend was geworden, stelde Van
der Meer Sr. het Carnegie Heldenfonds op de hoogte. Hij noemt
het een teleurstellend bericht. ,,Wij vragen ons af hoe een
burgemeester op dergelijke absurde gronden zijn ambtsplicht niet
na hoeft te komen.''
Lokaal

PROCEDURE Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel liet over de
motivatie van de burgemeester weten, dat de aanleiding voor de
weigering van de burgemeester is dat er nog een
handhavingsprocedure tegen zoon Pieter F. van der Meer loopt in
het kader van de ruimtelijke ordening.

Gerelateerde artikelen
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Kootwijkerbroekers onderscheiden voor heldendaad uit 1966
Heldendaad uit 1966 levert nu onderscheiding op
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Verblijf ik met hoogachting
Pieter Fank van der Meer jr.
07-12-2016
Beste Monique,
Bij nader overleg het volgende voorstel: Mijn ouders zijn 14-12-2016
45 jaar getrouwd, wat u kunt nagaan in het bevolkingsregister. Het zou
van hen mogen dat de kennismaking met de burgemeester op die dag
zou kunnen plaatsvinden. Echter, de eerder gestelde datum blijft dan
als 2e keus voor de burgemeester wel open.
Wij hebben goede verwachting dat alsdan tevens de ontstane
geschillen bespreekbaar zijn en uit de weg geruimd gaan worden,
doordat wij in de gelegenheid gesteld zullen worden om met keiharde
bewijzen die wij opgespoord hebben in het gemeente-archief aan te
tonen waar de fouten zijn ontstaan bij de gemeente. Wij zijn toch
verplicht in onze westerse samenleving om een aangeklaagde of
veroordeelde in de gelegenheid te stellen om zijn onschuld aan te
tonen? Sommige veroordeelden in Amerika komen na 40 jr onschuldig
te hebben gezeten vrij. En in ons land o.a. de Puttense moordzaak,
waar de 2 mannen jarenlang onschuldig hebben vastgezeten. Vanzelf
dat in zulke gevallen een wiedergutmachung volgt. Wij leven vandaag
toch niet meer in de Middeleeuwen met de heksenjacht, noch in
Noord-Korea, noch in Turkije? Nog als toevoeging enkele signante
details nl. dat wij voortkomen uit een muzikale familie. Mijn vader
bespeelt diverse instrumenten alles uit zijn hoofd, en ik speel Harp.
Verder zijn wij vegetariërs, zelfs veganistisch ingesteld. Op bijgaande
foto wordt mijn vader ergens in een universiteitslab toegesproken
door een hoogleraar, ik dacht i.v.b.m. een of andere uitvinding.
Bijgaand de omslag van mijn vaders nieuwste boek over kanker.

Pieter Sr wordt toegesproken door een professor in een
universiteitslaboratorium, ongeveer 10-12 jaar geleden. Dit is een foto
van een foto.

In afwachting op de reactie van de burgemeester,
31
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In het blad “BARNEVELD MAGAZINE” staat op de voorpagina een
uitspraak van Martin Soetendaal: “Kunst is op zijn best als het
realistische is en gedetailleerd”. Welnu, oordeel zelf over de
kunstvoorwerpen die mijn zoon en ik gemaakt hebben, als
schaalmodellen voor kunstwerken o.a. op rotondes in ons land:

Een van de vele boeken van Pieter sr. Volksziekte no. 1 of 2 wordt aan
betrokkenen via dit boek een handreiking gedaan om op natuurlijke
wijze te kunnen genezen van kanker. Het boek komt binnenkort op de
markt. Hier heeft Nederland en de mensheid op zitten te wachten!
In dit boek wordt uiteengezet dat kanker geen ziekte is en niet
ongeneeslijk is. Tevens dat chemokuren zijn af te raden en zeer
schadelijk zijn en het effect weinig of niets is.
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Verder stond er in Barneveld Magazine op pagina 37 dat Emté 4
kerstpakketten gratis weggeeft aan voor wie jouw held(en) in 2016 is.
Daarop heeft mijn jongste dochter buiten ons om als volgt gereageerd,
waar ik evenwel achter ben gekomen:

Beste Jan van ’t Goor,
Kootwijkerbroek)

09-12-2016 (van EMTË Supermarkt

U zult wellicht gelezen hebben dat mijn vader Pieter van der Meer sr
na 50 jaar van het Carnegiefonds de heldenonderscheiding binnenkort
krijgt.
Nou was er 6 weken geleden brand in het huis van fam. de Jongh die
een appartement bij mijn ouders huren aan de Harskamperweg 5,
waar ik eerder met mijn man en kinderen in heb gewoond met veel
plezier, doordat de firma Wikselaar Dakbedekkingen op het dak bezig
was nieuw asfelt te branden. Mijn broer Pieter jr hielp daarbij. Ze
waren bijna klaar met het dak, toen mijn broer ineens rook zag aan de
andere kant waar ze bezig waren, en hij schreeuwde naar mijn vader,
die achter bezig was BRAND ! Hij rende naar de tel. en belde de
brandweer, en rende weer terug naar de brandslang en begon te
spuiten. Mijn vader rende naar binnen waar de vlammen al uit het
plafond kwamen en heeft in allerlijl 5 brandblussers overal uit huis
35
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gehaald en leeg gespoten, terwijl er al hevige rookontwikkeling kwam.
Gelukkig was de brandweer er heel snel en die deden maskers op en
flessen op hun rug en gingen naar binnen, nadat zij ruiten ingetrapt
hadden. Mijn broer en Jos bleven doorgaan met water spuiten, maar
kregen de brand die er was niet uit. De isolatie tussen het dak en het
plafond was in brand gevlogen.

De brandweercommandant Martin BRoekhuizen zei later dat het heel
goed van mijn broer en vader is geweest dat ze kordaat opgetreden
zijn, anders had het hele dak eraf kunnen ploffen wegens gasvorming
van de isolatie, en dat had persoonlijke ongelukken kunnen geven en
de hele boel had af kunnen branden. U kunt het aan de
brandweercommandant zelf vragen. Voor ons zijn mijn vader en mijn
broer helden, die geprobeerd hebben de brand te blussen en voor de
familie de Jongh (de man is 85 en vrouw is 79) zoveel mogelijk hun
spullen te laten behouden. En bovendien zijn mijn vader en broer
reuze handig, ze hebben bijna dag en nacht keihard gewerkt om de
enorme brandschade weer te herstellen, en het resultaat mag er nu
weer zijn dat de bejaarde mensen er nu weer snel in kunnen trekken.
Bij deze stel ik dus mijn vader en broer aan u voor wegens uw actie
Kerstpakketten.
Met vr. gr. Wilma de Ruiter-van der Meer, Barneveld
Beste Jan van ’t Goor, 10-12-2016
In alle haast ben ik eigenlijk wel wat vergeten te schrijven over mijn
vader Piet van der Meer en mijn broer Pieter. Ik kreeg het Barnveld
Magazine wat laat in handen.
Wat ik nog wilde toevoegen is dat mijn vader en broer hele
onbaatzuchtige mantelzorgers blijken te zijn. Toen de overbuurman
Ries Mandersloot plotseling overleden was heeft mijn broer er een
paar maanden belangeloos de koeien gemolken en het bedrijf gerund
en de familie ondersteund, terwijl als er een storing was of een leiding
36
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bevroren was mijn vader of mijn andere broer Ben bijsprongen om te
helpen. Verder helpen mijn vader en broer anderen belangeloos zoals
weduwen die er alleen voor staan, als mevr Jannie van Essen, waar
mijn broer als techneut evenwel haar tuin gaat snoeien en het blad er
gaat opruimen, en mijn vader er de wastafels of andere storingen gaat
verhelpen. Mijn vader, dat kunt u weten, sjouwt voor anderen die
moeilijk zelf kunnen of invalide zijn, telkens de boodschappen uit uw
winkel voor hen mee. Mijn vader en broer doen voor weduwe Els
Fraanje met haar geadopteerde zwaar invalide zoon álles wat ze maar
kunnen om haar appartementje dat zij bij mijn ouders bewoont te
helpen, zodat Michel met de rolstoel gemakkelijk in en uit kan, en ze
rijden Michel naar de taxi, etc. En voor een oudere vriend in Duitsland
die een balkonhek om zijn platte dak ergens bij Cochem nodig had,
maakte mijn broer een hek en mijn vader gaat dan mee en ze maken
daar de boel in orde. Toen de herdershond van mijn ouders
doldraaide en mijn oudere zus Annemarie aanvloog en haar niet meer
wilde loslaten en zij keihard schreeuwde en op de grond tegen een
autoband aanzat hoorde mijn vader dat en rende er naar toe en gaf de
hond een klap, waarna de hond in woedende houding op mijn vader
afvloog, en mijn vader hem maar nauwelijks bij de halsband kon
pakken en de keel kon dichtknijpen. Inmiddels was mijn broer Pieter
erbij gekomen en gingen zij beiden op de hond zitten en reigden zijn
keel dicht, want hij was levensgevaarlijk, totdat de hond koud was. En
als ik goed na ga denken zullen er best nog wel meer dingen zijn om
over hen te schrijven, maar ik wouw het dan maar hierbij laten. Ik wil
maar zeggen dat wij –en ook de hele buurt- heel erg trots zijn op mijn
vader en broers, want Ben staat ook altijd voor je klaar.

Urk ongeval en Carnegiefonds

Met groeten van Wilma de Ruiter-van der Meer. PS ze weten zelf van
niets, en het is dus een verrassing dat ik dit schrijf.

Van: Daniël van Dam [mailto:daniel.van.dam@telegraaf.nl]
Verzonden: donderdag 1 december 2016 10:24
Aan: P. vd Meer <pentahof@planet.nl>
Onderwerp: Re: mailadres telegraaf
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AD Amersfoortse krant 10-12-2016,
ontvangen van Jan Kas
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Dank en nogmaals gefeliciteerd!

11-10-2016 Mail aan Timo Kruft:

Met vriendelijke groet,

Dag Timo Kruft, gefeliciteerd met de realisatie van de Midden
Nederland Hallen.

Daniel van Dam
Verslaggever De Telegraaf
+31(0)6 4645 3168
Twitter: @dvndm

Van: "P. vd Meer" <pentahof@planet.nl
Dag Daniel, wanneer ik de datum uitreiking week zal ik je mailen, zodat
julli dan er aanwezig kunnen zijn. Gr. Pieter sr

Ik heb een dergelijk plan 35 jaar geleden bijna weten te realiseren via
de toezegging van Arabische landen, met name van de minister van
Informatie Abdul Yamani, om in Nederland een Arabisch West
Europees Informatiecentrum op te richten. Via de ambassadeur in Den
haag kreeg ik te horen dat mij een startkapitaal van 22 miljoen dollar
beschikbaar zou worden gesteld, wat mocht uitgroeien tot voor ons
begrip ongekende hoogten. Toen de zaak beklonken zou worden
moest ik een anti-jood verklaring ondertekenen wat in die tijd ook
voor zakenlieden vereist was. Ik kon dat als christen niet over mijn
geweten verkrijgen, en daarop haakten de Arabieren af. Dat heeft mij
enorm veel geld en energie gekost, maar heb er veel van geleerd.
Nu –en dat is mijn vraag- krijg ik na 50 jaar een onderscheiding van het
Carnegieheldenfonds uitgereikt, zoals je hebt kunnen lezen in de
Barneveldse krant van verleden week zaterdag, 2 volle pagina’s.
Ik heb daarna vernomen dat er veel belangstelling voor is bij de pers
en omroepen, ook tv,mogeljik ook buitenlandse belangstelling. Zie
bijgaande brochure 1022. Wij hebben 19-12-12016 een onderhoud en
kennismaking met Burgemeester van Dijk, en ik denk dat wanneer de
uitreiking zou plaatsvinden in het gemeentehuis dat te klein zal zijn. Is
er een mogelijkheid dat jij een ruimte in je hallen beschikbaar stelt?
Ik hoor graag van je
Groeten Pieter van der Meer sr.
Antwoord van MNH:
Beste mijnheer Van der Meer,
Allereerst hartelijk dank voor uw mail!
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Graag kom ik met u in contact om uw wensen te bespreken. In uw mail
staat echter geen telefoonnummer vermeld. Ik verneem graag waar ik
u het beste op kan bereiken. Indien gewenst kunt u mij ook bellen op
onderstaand nummer.
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kenbaar gemaakt aan de desbetreffende redactie of verantwoordelijken.
*Wanneer een suggestie voor een onderwerp of een gast voor de
uitzending passend is, zal een redacteur contact met u opnemen. Als u

Met vriendelijke groet,

geen bericht ontvangt, ziet de redactie hiervoor geen mogelijkheden.
*Reacties en op- of aanmerkingen worden tijdens evaluaties besproken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Nanda Hoogendoorn

Met vriendelijke groet, Evangelische Omroep Klantencontactcentrum

Ik hoor graag van u!

T: 035-2210022

Thorbeckelaan 123, Barneveld
Postbus 288, 6710 BG, Ede
Middennederlandhallen.nl
T 088 – 000 15 50

(Afgesproken is dat dit een zaak voor de gemeente of voor het
Carnegie fonds zelf is.)

Annieke van Herk (Evangelische Omroep)
12 dec. 15:30 CET Geachte heer Van der Meer, Pieter jr,

Bedankt voor uw bericht.
Wat een bijzondere gebeurtenis rondom uw vader. Ik begrijp daarmee
uw wens en vraag die u aan ons stelt. Uw bericht wordt kenbaar
gemaakt aan de redactie. Gezien het groeiende aantal berichten dat de
redactie bereikt, zijn zij helaas niet in staat iedereen een persoonlijk
antwoord te sturen. De procedure is als volgt: *Alle reacties worden
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