Donderdag 8 november 2018

Hij heeft zijn oom Jan
nooit gekend. Flip Bout
(71) uit Sint-Maartensdijk
werd geboren drie jaar nadat de broer van zijn vader,
militair in het toenmalig
Nederlands-Indië, het leven liet in krijgsgevangenschap op het Chinese
eiland Hainan. Maar hij
vindt dat deze het postuum
toegekende MobilisatieOorlogskruis heeft verdiend.
Door een oproep in de krant, begin mei, ging het balletje rollen.
Luitenant-kolonel buiten dienst
Jacques Brijl zocht informatie over
twee Zeeuwse militairen, waaronder Jan Bout. De 91-jarige Brijl
spant zich in voor het toekennen
van oorlogsdecoraties aan oudmilitairen, ook postuum. Flip Bout
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Twintiger uit Sint-Maartensdijk komt als krijgsgevangene om in China

Sergeant Jan Bout postuum geëerd
met het Mobilisatie-Oorlogskruis
kreeg een telefoontje. Hij is onder
de indruk van de inspanningen van
de hoogbejaarde Brijl. ,,Hij wil
oud-militairen de decoratie bezorgen waar ze recht op hebben.’’ Een
intensief mail-contact volgde. Flip
Bout bracht zelf als dienstplichtige in de jaren zestig een jaar in
Suriname door. En wat bleek? Brijl
heeft daar als militair drie perioden
gewerkt.
Het contact resulteerde in een aanvraag, en op 10 september kende
minister van defensie Ank Bijleveld
aan sergeant Jan Bout postuum het

Mobilisatie-Oorlogskruis toe. Zijn
neef heeft de onderscheiding en de
oorkonde inmiddels thuis. In een
oud fotoalbum, bij zijn broer, vond
hij een foto van zijn oom Jan als
militair. ,,Ik wist dat die er moest
zijn. Herinnerde me dat die vroeger
bij mijn grootouders in de Bosstraat
op zolder stond.’’ Over het toekennen van de onderscheiding kan hij
kort zijn: ,,De decoratie is voor
mensen als mijn oom bestemd. Ik
vind het verdiend.’’

Bandoeng

Geboren in een arbeidersgezin tekende Jan Bout in de zomer van
1938 als twintigjarige voor vijf jaar
bij het Koninklijk NederlandschIndisch Leger (KNIL). Hij voelde
kennelijk weinig voor een bestaan
als landarbeider en wilde verder
kijken dan het eiland Tholen. Bout
kreeg een premie van honderd gulden en vertrok in oktober vanuit
Rotterdam aan boord van het m.s.
Dempo naar Indië.
Waar de Tholenaar in Indië gelegerd was en hoe het hem verging,
zijn neef weet het niet. ,,Als kind
ving ik wel eens wat op, maar er

werd niet vaak over oom Jan gepraat’’, zegt Flip Bout. Wat hem
ook is bijgebleven, is dat van de
overburen van zijn grootouders
ook een zoon in Indië is omgekomen. Dat is dienstplichtig korporaal Bram Janse (3-10 R.I.) die in
augustus 1947 op West-Java verongelukte.
Bouts oom bracht het tot sergeant
bij de infanterie. Een ingezonden
brief die in 1985 in deze krant
verscheen, geeft meer informatie.
Ze kwam van A. Hage uit Wemeldinge, die vanaf 1938 drie jaar in
Bandoeng (op West-Java) woonde
waar het 15e infanteriebataljon
was gelegerd. Daar kwam Jan Bout
vaak op de kofﬁe, of om een hap
mee te eten. Tot Hage naar het westelijker gelegen Tjimahi verhuisde.
Een goed jaar later, in januari 1942,
brak de oorlog met Japan uit. Op 8
maart van dat jaar capituleerde het
KNIL. De militairen werden krijgsgevangen gemaakt. Hage kwam in
het Japanse Nagasaki terecht, en
Bout volgens hem op Taiwan.

Dwangarbeid

Het in het Nationaal Archief aan-

Mobilisatie-Oorlogskruis

Jan Bout in het uniform van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Koningin Wilhelmina stelde kort voor haar aftreden in 1948 het Mobilisatie-Oorlogskruis in, koningin Beatrix wijzigde in 1992 de voorwaarden. De
onderscheiding wordt toegekend door de minister
van defensie. Ze is bestemd voor (oud-)militairen
die ten minste zes maanden in Nederlandse dienst
waren (bij marine, luchtmacht of KNIL) na 6 april
1939 en voor 20 mei 1940; voor hen die tussen 9
en 19 mei 1940 in dienst waren buiten vijandelijk
of door de vijand bezet gebied. Ook (oud-)militairen die in de periode 30 augustus 1939 tot 3 september 1945 ten minste zes maanden dienden aan
boord van een onder Nederlandse vlag opererend
schip of vliegtuig komen in aanmerking, indien het
belang van de Nederlandse staat werd gediend.
Net als mensen die gedurende de oorlog militaire
werkzaamheden verrichtten in het belang van het
Koninkrijk.

wezige stamboek van Bout vermeldt iets anders. Daarin staat dat
de Tholenaar in de plaats Dobo op
een van de Aroe-eilanden (vlakbij
Nieuw-Guinea) krijgsgevangen is
gemaakt. Dat hij daarna naar het
Molukse eiland Ambon is gebracht.
En vervolgens naar Hainan, een
door de Japanners bezet eiland voor
de Chinese kust bij de Golf van
Tonkin. Het verhaal dat Jan Bout
in februari 1942 als marinier aan
boord van een schip was tijdens
de slag op de Javazee; dat hij overboord sprong en zwemmend aan
land wist te komen – zoals vermeld
in het boek Gevallen en gebroken,
en in 1985 in deze krant – schijnt
niet te kloppen.
Brijl heeft Flip Bout informatie gestuurd over een transport van Nederlandse en Australische krijgsgevangenen van Ambon naar Hainan.
Vanuit het interneringskamp Tantoei op Ambon zijn in oktober
1942 zo’n 900 Australische en
292 Nederlandse KNIL-militairen
met het Japanse schip Taiko Maru
naar Yullin op het Chinese eiland
gebracht. Een reis van zo’n 3200
kilometer. Vanuit het kamp Haisho
Ling, waar de krijgsgevangenen
onder verschrikkelijke omstandigheden verbleven, werden de mannen gedwongen tewerkgesteld in
ijzermijnen en steenfabrieken, of
bij de aanleg van vliegvelden en
wegen. Jan Bout zal dit lot gedeeld
hebben. Tientallen krijgsgevangenen overleden door ondervoeding,
uitputting, ziekten en de slechte
behandeling in het kamp.

Gevlucht

Jan Bout wist in februari 1943 uit
het kamp te vluchten. Hage meldde
daarover in zijn brief dat vijf gevangenen een Chinees omkochten
met artikelen uit het Rode Kruispakket dat ze kregen. Deze bracht
hen met een boot naar het Chinese
vasteland. Daar zijn ze na verraad
weer opgepakt. Volgens Hage na
2,5 maand, het militaire stamboek
van Bout noemt de datum 6 maart
(dwz. na twee weken). Volgens
Hage is het vijftal gefusilleerd. Het
document meldt dat Bout door de
Japanners is weggevoerd, en op 9

Flip Bout met de oorkonde en onderscheiding die postuum aan zijn oom zijn toegekend.
november 1944 (dus anderhalf jaar
later) ’vermoedelijk om het leven
is gebracht’. Hij was toen bijna 27
jaar.
Hage heeft na de bevrijding in een
herstellingsoord in Manilla twee
mensen ontmoet uit het kamp waar
Jan Bout de laatste periode van zijn

Discussie over smalstad

’Leefbaarheid van SmD
reden dat ik in raad zit’

SGP en CU riepen op om helderheid te geven over positieve ontwikkelingen in Sint-Maartensdijk zoals die
zijn verwoord in de begroting 2019. Jaap Hage en Kees
Knulst wilden meer informatie van de wethouder. Vervolgens ontstond er een discussie tussen Knulst en Han van
’t Hof (ABT).

,,Goed dat er een onderzoek komt
naar positieve ontwikkelingen in
Sint-Maartensdijk, maar wat bedoelt
het college hier werkelijk mee?”,
vroeg Jaap Hage van de CU zich af.
,,Binnenkort ligt er een heel plaatje
van het dorp op tafel”, zei wethouder
Harmsen. ,,Ik hoorde van bewoners
in de Bloemenlaan dat zij hun huis
niet verkocht krijgen omdat de tuin
van de huurwoning op de hoek een
puinhoop is”, vertelt Smerdiekenaar
en SGP-raadslid Kees Knulst.
ABT ergert zich aan de SGP die
zich volgens de lokale partij voor
de bühne zorgen maakt over SintMaartensdijk. ,,Het is mosterd na
de maaltijd”, vond Han van ’t Hof.
,,De SGP heeft al die jaren in de

coalitie gezeten en zoveel kansen
gemist om er iets aan te doen. Jullie hebben meegewerkt aan wat er in
Smerdiek gebeurd is.” Knulst ging
daar tegenin. ,,Het vuur aan de schenen leggen is precies wat ik doe. De
leefbaarheid van Sint-Maartensdijk
is één van de redenen dat ik hier zit.
Ik voel me niet door het verleden
belemmerd om punten in de raad te
brengen. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar het is op dit moment
onvoldoende. We moeten niet in
wollige termen als positieve ontwikkeling blijven hangen, maar boter bij
de vis geven. Burgers rekenen op u,
de raad en mij. Laten we aan de slag
gaan. Misschien is het laat, maar niet
te laat.”

Pijnlijke vergadering voor SGP

’Zondagopenstelling
treurige ontwikkeling’

De SGP vindt het hijsen van de regenboogvlag en de zondagopenstelling voor serviceorganisaties een treurige ontwikkeling in de Thoolse politiek. ,,Zeker de zondagopenstelling doet verder afbreuk aan rechten die ons als SGP zo
dierbaar zijn”, zei raadslid Cees Verloop tijdens de behandeling van de begroting. Ook riep het Oud-Vossemeerse raadslid op om het vuurwerkbeleid weer onder de loep te nemen.

,,Het gaat niet eens zozeer om onze
partij, maar om wie het christelijk
geloof heeft. Als we God verlaten,
hebben we niets dan problemen te
wachten. We willen in de geest van
het coalitieprogramma samen Tholen bewaren en behouden.” Bij de
vorige raadsvergadering stemde een
meerderheid van de gemeenteraad
voor het hijsen van de regenboogvlag
en zondagopenstelling voor bijvoorbeeld watersportwinkels. ,,Een vergadering die onze fractie veel pijn
heeft gedaan.”

Vuurwerk

Verloop ging verder over de begroting die ter behandeling lag. Hij riep
op voor aandacht voor rust, ruimte en

klimaat. Hij stelde voor om energiebronnen en krachten te bundelen met
andere gemeenten. Ook wilde zijn
partij dat het vuurwerkafsteekbeleid
onder de loep werd genomen. De
SGP is al langer voor een beperking
van het afsteken van vuurwerk. Verloop vroeg het college ook om een
vaste ambtenaar als aanspreekpunt
voor initiatieven uit de gemeenschap.
,,We willen onderzoeken of het voor
burgers net zo makkelijk is als voor
bedrijven om contact te hebben. Voor
ondernemers is er de bedrijfscontactfunctionaris.” Tenslotte riep Verloop
op om scherp aan de wind te blijven
zeilen. ,,Er zitten best wat tegenvallers. De stijgende kosten voor jeugdzorg en de verminderde bijdrage van
het Rijk.”

leven doorbracht. Terug in Nederland bezorgde de Zuid-Bevelander
bij Bouts ouders een spaarbankboekje en enkele foto’s. ’Dat is het
juiste verhaal’, liet hij 33 jaar geleden in deze krant optekenen.
De ouders van sergeant Jan Bout
(vader Piet was gemeenteraads-

lid en wethouder) meldden in een
rouwadvertentie dat ze op 1 december 1947 het bericht ontvingen
van het overlijden van hun zoon.
De Tholenaar ligt, met 71 andere
Nederlanders, begraven op de
Britse erebegraafplaats Sai Wan in
Hongkong.

voorziening kan nog best een kleine
bezuiniging hebben. Scholieren die
in Brabant naar school gaan, lenen
daar hun boeken. Verder zijn er met
digitalisatie nog slagen te halen.”
Hage: ,,Dus u zegt twintig procent
is klein? Zegt u, oké de ouderen die
de bieb nodig hebben, mogen het
dan maar uitzoeken?” Bosch paste
zijn voorstel aan, maar alleen ABT
schaarde er zich vervolgens achter. ,,Hondenhandel”, vond Cees
Verloop (SGP). Jaap Hage vond
het ook een vreemde zet. ,,Eerst is
het lastig knippen, dan gaat ﬂoep
het oud papier en de bieb eraf. Ik
krijg bijna gevoel dat het kwartetten is. Ik geef de Chihuahua en dan
krijgt u de bieb en het oud papier.”
De PVV’er veranderde het amendement zo dat slechts de belasting op
de eerste hond al volgend jaar afgeschaft zou worden.

mercie gaat”, zei Petrina Geluk
(CDA). Dat woord voor oneerlijke
concurrentie werd opgenomen in de
motie van ABT. Uiteindelijk stemden PvdA/GL, PVV en CDA voor
de motie van ABT. Ieder hebben
twee zetels en dus met acht stemmen voor waren er twaalf tegen.

Tevergeefs.

Han van ’t Hof en George de Leeuw van ABT (zittend) in gesprek met (v.l.n.r.) Jan Heshof (PvdA/GL) en Petrina Geluk en Rob Duijm van het CDA.

Alle moties oppositie sneuvelen tijdens raadsvergadering

ABT krijgt alle feestjes niet in
dorpshuizen en horecabedrijven

Vier moties en een amendement uit de oppositie veranderden niks aan de begroting 2019. ABT botste met de SGP
over een voorstel om feesten op andere locaties dan dorpshuizen of horecabedrijven in kaart te brengen. De PVV wilde de hondenbelasting afschaffen, maar wel ten koste van de
subsidies voor verenigingen en het budget voor de Bieb in
de buurt. PvdA/GroenLinks diende ook twee moties in.
De Thoolse politiek ging donderdagavond uiteindelijk unaniem
achter de begroting staan. Er is een
overschotje van 633 euro geraamd.
Wel kwamen er uit de oppositie vier
moties en een amendement om het
kasboek aan te passen, maar daar
was in geen een van de gevallen een
meerderheid voor te vinden. ABT,
PvdA/GL, CDA en PVV konden coalitiepartijen niet overhalen met hen
mee te stemmen. De SP was er niet,
maar had het verschil ook niet kunnen maken.
De PVV stelde met een amendement
voor om de hondenbelasting volle-

dig af te schaffen, dit ten koste van
de extra subsidie voor verenigingen die oud papier ophalen (40.000
euro), geld voor de Bieb in de Buurt
(94.000 euro) en tenslotte van een
duurzaamheidsambtenaar (49.000
euro). Daarmee zou het gat van de
afgeschafte hondenbelasting van
183.000 gedekt zijn.

Lastig knippen?

Fractievoorzitter Vincent Bosch
kreeg allerlei partijen over zich heen.
Alleen ABT stemde na het schrappen van de bezuiniging op subsidie

voor verenigingen voor. ,,U zei aan
het begin dat het lastig knippen was
in deze begroting, maar dat is u toch
aardig gelukt”, beet Jaap Hage (CU)
Bosch toe. ,,Het is op een manier
waar wij niet achter staan. Het is een
behoorlijke knip in het verenigingsleven en de bieb. Die laatste heeft
het zeker al moeilijk.” Ook andere
partijen noemden het onverstandig

om na jaren van bezuinigingen nog
eens bijna een ton van het budget af
trekken. ,,De Bieb heeft al het nodige voor de kiezen gehad”, zei Jan
Heshof (PvdA/GL).

Kwartet

Het is een vijfde van het totaal dat
naar de Bieb in de Buurt gaat. ,,Deze

Handschrift Van ’t Hof leesbaar
Toen ABT-er Han van ’t Hof zijn motie op papier
met pen had aangepast, aarzelde hij om het papier
aan de burgemeester te geven. ,,U kunt het misschien niet lezen”, zei hij. Ger van de Velde en Van
’t Hof zitten naast elkaar tijdens de vergadering
en konden het makkelijk uitwisselen. Na een korte
observerende blik concludeerde ze dat het geen
probleem was. ,,Dat valt wel mee. Ik heb er thuis
één die lelijker schrijft.”

ABT wilde met een motie in kaart
laten brengen op welke locaties
feesten en bijeenkomsten worden
gehouden. ,,Wij vinden dat feesten
en partijen in de horecabedrijven
en dorpshuizen moeten worden gehouden. Die laatste hebben het al
moeilijk genoeg.” Een belachelijk
idee, vond Peter Kraamer van de
SGP. ,,Ik zal alvast helpen. Zullen
we de namen, adressen en telefoonnummers verzamelen van alle families die thuis hun verjaardag vieren.
Mogen we straks thuis geen feestje
meer bouwen? Het komt over als
een strak regime. Ik moet toch zelf
weten waar ik mijn sinas, biertje of
chocolademelk drink?” ABT-fractievoorzitter Han van ’t Hof zei niet
geïnteresseerd te zijn in de feestjes
van de familie Kraamer. ,,Ik begrijp
het onderliggende chagrijn van hem
wel. Zo worden er veel bruiloftsfeesten in de verenigingsgebouwen
van kerken gehouden. Dat hoort in
een horecabedrijf of dorpshuis. Een
verenigingsgebouw is voor een vereniging.”

Kerkzaaltjes

Kraamer: ,,Ik vraag me af waar
staat of je ergens geen feestje mag
houden. Bovendien is een kerk privébezit. Dat er ook een verjaardag
wordt gehouden is aan de eigenaren.” Na het overschrijden van het
maximaal aantal interrupties ging
Kraamer nog in op Van ’t Hof: ,,Ik
ben niet over kerken begonnen.
Nu doet Van ’t Hof alsof wij niet
instemmen met de motie omdat er
in kerkzaaltjes verjaardagen worden gevierd. Waarom begint u over
kerken?” Han van ’t Hof reageerde
niet.
Wel kwam er, na wat aanpassingen
in de tekst tijdens een schorsing
steun van het CDA, de PVV en
PvdA/GroenLinks. ,,De strekking
is volgens mij dat het om paracom-

Lauwe reactie

De PvdA/GroenLinks kwam met
twee voorstellen: eentje om het armoedebeleid speciﬁek in te zetten
voor bestrijding van kinderarmoede
en een andere om te bezuinigen op
externe inhuur en het vrijgekomen
geld in te zetten voor innovaties in
het sociale domein. In beide gevallen kregen de groene sociaaldemocraten alleen het CDA en de PVV
op hun hand. ,,Het sociaal domein
blijft een risico door de toenemende
kosten”, zei Jan Heshof. ,,We vragen om meer lokale experimenten
om tegemoet te komen aan de vragen van onze inwoners. Voor kinderen in armoede hebben we eerder al
extra aandacht gevraagd, maar we
hebben het idee dat het college de
kinderen niet in beeld heeft. We willen dat ze ons jaarlijks informeert
over de resultaten.” De reactie op
de motie was lauw. ,,Een wazige
motie”, vond Cees Verloop van de
SGP. ,,Het begon over percentages
en eindigde bij jeugdzorg.” Op de
begroting stond 4,7 procent van de
totale loonsom gereserveerd voor
externe inhuur. De PvdA/GL vond
dat het wel terug kon naar 4,2 procent. Het vrijkomende geld is voor
experimenten te gebruiken.

CDA pleit voor
Wmo-wegenwacht

Het CDA pleitte voor een Wmo-wegenwacht om mensen met zorgvragen op weg te helpen. ,,Iemand die
er letterlijk is en zich niet achter een
loket verschuilt”, zei Petrina Geluk.
Ze reageerde op de begroting 2019
die voorlag tijdens de raadsvergadering van donderdag. ,,Het zijn allemaal mooie woorden waar je niet
tegen kunt zijn. We verwachten dat
mensen zelf met initiatieven komen.
Hoe moeten ze dat dan doen?” Volgens Geluk moest het college bedenken wat ook weer het doel van
decentralisatie was. In 2015 kregen
gemeenten veel zorgtaken erbij. De
ingangsperiode wordt de decentralisatie genoemd. ,,We moeten
burgers weer eigenaar maken van
hun problemen en oplossingen. De
transformatie zie ik niet terug in de
gemeente Tholen, we krijgen steeds
meer aanvragen voor jeugdhulp. Bij
de Wmo is er steeds meer individuele begeleiding. Er wordt niet geïnvesteerd in instrumenten om sociale
netwerken van burgers te versterken.”

