Scouts in het verzet

Eli Millenaar

Elia (Eli) Millenaar werd geboren op 8 maart 1919 in Soerabaja,
NOI. Hij was de zoon van Willem Millenaar en Elisabeth Loen.
Eli kwam in 1935 bij de Heideparkgroep. Zijn vader Wim was
hopman bij de groep. Ook zijn broers Wim Millenaar jr en Dolf
Millenaar zijn lid. Ze namen onder andere deel aan de Wereld
Jamboree in 1937. Eli wordt assistent verkennersleider bij groep 9
in 1938. In 1940 wordt hij welpenleiding bij de CeIliersgroep. Deze
groep is in 1938 ontstaan uit de Heideparkgroep en waarschijnlijk
onder groepsnummer 7 maar later bij het wegvallen van Groep-6
(Meeko's) diens plaats ingenomen.
Eli Millenaar ging bij het verzet en sloot aan bij de Groep Albrecht. Samen met Bob de Geus
die er in de zomer van 1943 bij kwam, werd hij tot verkenner opgeleid. Er was veel discipline
bij Albrecht die landelijk opereerde. Ze deden spionage, maar bemoeiden zich niet met
onderduikers. Hij kreeg les in kaart lezen en tekenen, en hij moest alle insignes van de
Duitsers leren onderscheiden. Omdat de staf van de opperbevelhebber van de Wehrmacht in
Hilversum zat, was het heel belangrijk steeds een goede plattegrond te hebben voor een
eventueel bombardement op verblijfplaatsen van hoge militairen. Samen met Bob de Geus
fietste hij rond om situaties te tekenen. Na hun opleiding werd Eli overgeplaatst naar
Gelderland.
In het oorlogsdagboek van de Heidepark Stam (23 april 1944 - 2 juni 1945) verscheen op
Dolle Dinsdag, 5 september 1944, een overzicht van de verschillende stamleden. Hier wordt
genoteerd dat Eli en zijn broer Wim zijn ondergedoken.
Eli ontving het Verzetsherdenkingskruis. Hij is overleden op 28 februari 2008 in Modesto,
California, USA
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