Scouts in het verzet

Dick Folmer
Dirk Willem Folmer, geboren 3 februari 1909 in Pontianak, NOI. Dick
haalde zijn HBS-diploma in Nederland en volgde daarna de opleiding
tot leraar lichamelijke opvoeding. Samen met zijn vrouw Theodora
(Door) Folmer-van Nes begon hij een Instituut voor Fysische Therapie
in Zeist. In 1937 en 1941 werden hun twee dochters geboren.
Dick was actief binnen Scouting en was vanaf 1936 Groepsleider en
hopman van de 1e groep (De Bisonggroep) in Zeist. Waarschijnlijk is
hij dit tot het verbod op Scouting geweest.
Folmer was leider van de groep Folmer in Zeist. Zijn verzetsnamen waren "Herman" en
"Nijman. In augustus 1940 ging de groep PPP van Jo Onnekink samen met de groep Folmer
uit Zeist. De nieuwe organisatie kreeg de naam Oranjewacht. De leiding streefde ernaar om
die tot een landelijk opererende organisatie te laten uitgroeien. Ook oubaas Jan Hulleman
van de Veluwse Verkennersgroep in Arnhem zat bij deze verzetsgroep.
Veel verzetswerk heeft hij niet kunnen doen, want in december 1940 werd er door de
Sicherheitsdienst (SD) een inval in zijn huis gedaan. Nadat Bernhard IJzerdraat, leider van
de verzetsgroep De Geuzen, werd opgepakt, volgden veertig arrestaties onder leden van de
Oranjewacht. IJzerdraat had namelijk een adresboekje van verzetsmensen bij zich toen hij
opgepakt werd: een noodlottig toeval. Dick belandde in december 1940 in het Oranjehotel in
Scheveningen. Hij werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en werd uiteindelijk op
20 maart 1942 naar kamp Amersfoort overgebracht. Omdat hij vermoedde dat hij daar ter
dood gebracht zou worden, ondernam hij een vluchtpoging die lukte met behulp van zijn
vrouw en een Nederlandse SS-soldaat, Herman Verheijen, op 29 mei 1942.
Op zijn onderduikadres in Amsterdam werkte hij zijn aantekeningen, die hij tijdens zijn
kamptijd gemaakt had, uit tot een manuscript over zijn ervaringen in het kamp en ging verder
met zijn verzetswerkzaamheden. Hij was onderdeel van de KP-Amsterdam en nam deel aan
twee mislukte overvallen op het Huis van Bewaring I te Amsterdam; de eerste onder leiding
van Gerrit van der Veen (1 mei 1944) en de tweede overval onder leiding van Johannes
Post waarbij hij gewond raakte. Op 25 augustus werd hij onder zijn valse naam 'Nijman' in de
Valeriusstraat 105 gearresteerd. Hij werd herkend door een SS'er uit Amersfoort.
Folmer probeerde tijdens de arrestatie te ontsnappen maar werd neergeschoten en
zwaargewond op de ziekenzaal van de Weteringschans opgenomen en begin september
vanaf het Euterpeplein per brancard afgevoerd. Daarna is het onbekend wat er met hem
gebeurd is. Vermoedelijk is hij onderweg overleden of in een kamp omgekomen. Zijn
vrienden en familie hebben tijdens en na de oorlog vele pogingen gedaan om te achterhalen
wat er met hem gebeurd is, zonder resultaat. Als overlijdensdatum wordt 6 september 1944
aangehouden.
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Het originele manuscript van zijn kamptijd ging verloren,
maar de aantekeningen op uitgewerkte vellen werden
jarenlang door zijn weduwe in een blikken doos bewaard.
De aantekeningen werden door zijn kinderen gevonden en
dochter Jard Folmer heeft ze digitaal bewerkt. In 2005
werden ze uitgegeven in samenwerking met de Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort onder de
titel Dagboek uit Kamp Amersfoort 1942.
Meer informatie
Oranjewacht - Wikipedia
Dirk Willem Folmer - Wikipedia
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