Scouts in het verzet

Bram IJzerman

Abram (Bram) Arie IJzerman wordt op 10 juli
1925 in Nunspeet geboren. Hij is de oudste
zoon van Pieter Bastiaan Jan IJzerman
(Diemen 1896) en Elisabeth Berendina –
Bep – Van Waveren (Hillegom 1897). Bram
heeft een oudere zus en twee jongere
broers. Hij is vrolijk, houdt van sport en is populair.
Op 25 mei 1935 wordt Bram IJzerman samen met 7 andere welpen
geïnstalleerd bij de Nunspeetsche Verkennersgroep. Ook zijn zus en
moeder zijn actief bij Scouting. Bram kan goed zwemmen en houdt veel van planten en
dieren. Praktische dingen liggen hem beter dan leren en daarom kiest hij voor werken op een
boerderij. Hij volgt de lagere landbouwschool in Geldermalsen en werkt op verschillende
boerderijen in de Betuwe, onder andere in Beesd, Deil en Buren. Brams vader is directeur
van Veluvia.
Tijdens de oorlog maakte de vader van Bram gebruik van
zijn positie en zijn gave de vijand om de tuin te leiden. Hij
wist veel jonge mensen, die anders in Duitsland te werk
gesteld zouden worden, in de fabriek aan het werk te
houden. Men kon door zijn vele connecties praktisch voor
alles bij hem aankloppen, zo werden er bijvoorbeeld de
nodige (joodse) mensen vanuit Bloemenheim naar de
verschillende onderduikadressen gebracht.
Bram is moedig en gaat samen met zijn vader in het verzet. In de Betuwe helpt hij vanaf
1942 tot voorjaar 1944 onderduikers. Hij is koerier voor kapitein Berens en Schepman van
het Nederlandse leger en doet illegaal werk voor zijn vader in de vakantie. Samen met hem
behoort Bram tot de LO in Nunspeet. Ook is vader IJzerman vanaf eind 1942 plaatselijk
commandant van de OD en vanaf zomer 1944 daarnaast commandant van de RVV. Het
verzet overlegt bij de familie thuis op Villa Bloemenheem en Bram staat altijd klaar om allerlei
opdrachten te vervullen. Zo helpt hij bij het Verscholen Dorp van Opa Bakker in de bossen bij
Vierhouten (april 1943 – oktober 1944). In de zomer van 1944 komt hij weer thuis wonen in
Nunspeet en gaat onder zijn vaders leiding bij de O.D. als koerier. Ook is Bram lid van de
knokploeg van Lodewijk – Loed – Creutzberg in Doornspijk. Hij saboteert kabels, blaast
spoorlijnen op en haalt in zijn eentje een mitrailleur uit een neergeschoten vliegtuig op het
landgoed Stakenberg: een heuvel tussen Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. Vanaf september
1944 is hij lid van de Binnenlandse Strijdkrachten gewest 6. Na Dolle Dinsdag duikt hij even
onder, maar al gauw zet hij zijn verzetswerk weer voort.
Op 18 januari 1945 wordt Bram IJzerman met zijn ouders door de Sicherheitsdienst (SD)
gearresteerd. Ze worden verdacht van het hebben van banden met het ondergrondse verzet.
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Bram wordt afgevoerd naar de Jan van Schaffelaarkazerne. Later worden ze verplaatst naar
gevangenis De Kruisberg in Doetinchem.
In de Achterhoek werd gezocht naar de daders die de moord van de vier soldaten op hun
geweten hebben. Tevergeefs, en omdat er geen daders gevonden worden besluiten de
Duitsers om als vergelding willekeurige mannen te fusilleren. 2 maart 1945, vroeg in de
ochtend, worden in Doetinchem in gevangenis de Kruisberg 46 gevangenen uit hun cellen
gehaald en geboeid in een verhuiswagen gezet. Bij een boerderij aan de Rademakersbroek
worden rond half acht Opa Bakker, (Brammetje) Hilbrand Johannes Baar, Pieter Bastiaan
Jan IJzerman en Bram IJzerman samen met alle andere 42 gevangenen het braakliggende
graanveld opgedreven en met mitrailleurs gefusilleerd.
Later die ochtend krijgen boeren uit de buurt opdracht de lichamen met paard en wagen op
te halen. Op het kerkhof aan de Sinderenseweg in Varsseveld is inmiddels een massagraf
gedolven. Daar worden de slachtoffers ter aarde
besteld.
De Scoutinggroep in Nunspeet werd na de oorlog
hernoemd in de Bram IJzermangroep, na fusie met
de meisjesgroep in Nunspeet werd dit Scouting
Nunspeet. Het clubhuis van de groep werd Brams
troephuis genoemd. In het clubhuis van de groep
staat een kastje met zijn hoed, keppeltje, een foto en
een oorkonde. Ieder jaar bij de installatie van nieuwe
leden wordt het verhaal van Bram verteld.
Bram ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.
Meer informatie
Abram Arie IJzerman (oorlogsgravenstichting.nl)
Abram Arie IJzerman | Erelijst van Gevallenen 19401945
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Rademakersbroek (de46vanhetrademakersbroek.nl)
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