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1. Van de voorzitter
Vianen, 19 januari 2020
Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,
Welkom allemaal in het jaar 2020, het jaar waarin wij als vereniging onze vijftigste verjaardag gaan
vieren en waar Nederland vijfenzeventig jaar vrijheid mag vieren. Het beloofd een mooi jaar te
worden.
Terwijl ik het voorwoord schrijf hebben we als bestuur alweer veel werk verzet voor de vereniging. Als
het goed is heeft iedereen de uitnodiging ontvangen voor onze ALV en brunch met onze Minister.
Voor deze bijzondere dag worden nu de punten op de i gezet. Ondertussen zijn we in een ver
gevorderd stadium met de planning en voorbereiding van onze verjaardag. Het wordt een bijzondere
dag met muziek, audiovisuele premières van vijf van onze leden en natuurlijk het samenzijn van onze
leden en goede vrienden. Voor onze verjaardag gaat u snel een uitnodiging ontvangen. Parallel aan
deze twee grootse activiteiten zijn de eerste stappen gezet voor de website van de vereniging. Naast
een ontwerper heeft zich een vrijwilliger aangemeld die onze daden gaat laten leven op de nieuwe
site. We gaan u hier meer over vertellen tijdens de ALV.
2020 wordt een jaar van herdenken en vieren. De vereniging heeft uw steun weer hard nodig. 4 en 5
mei, NLVD 2020, Nationale Indië herdenking Roermond, evenementen waar de vereniging aanwezig
moet zijn naast veel andere momenten waar de vereniging zichtbaar kan zijn maar zonder U gaat dit
niet lukken. Laat u horen en geef u op tijdens de ALV.
Last but not least, samen met onze communicatiespecialist Friso hebben we steeds meer informatie
verzameld voor het maken van ons boek “Daden laten Leven.” Tijdens de ALV zal hier kort over worden
gesproken.
Ik sluit af, 2020 is net twee weken oud maar voor de vereniging kijken we alweer naar het Diner de
Corps om het jaar feestelijk af te sluiten terwijl het eerste grootse event nog moet beginnen. De
agenda voor 2020 treft u aan in deze editie van BRONS. Veel leesplezier met BRONS 94, het beloofd
een mooi jaar te worden.
Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
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2. In memoriam Sipke Beetstra
Op 2 december heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de heer Sipke Beetstra, drager van het
Bronzen Kruis, op 100-jarige leeftijd is overleden. De heer Beetstra diende als dienstplichtig soldaat in
de Tweede Wereldoorlog en was sinds 15-03-2011 lid van onze vereniging.

Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsen we hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarmee
de heer Beetstra is onderscheiden:
De heer Beetstra heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in
de vroege morgen van de 10e mei 1940 nabij Coevorden, ingedeeld bij een post bij een te
vernielen kanaalbrug, op onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar
vijandelijk vuur in een eenvoudig onderkomen weerstand te bieden aan een zeer
overmachtige, met pantserwagens bewapende vijand, waardoor diens doordringen
gedurende die tijd werd belet en hem naar verhouding zeer zware verliezen werden
toegebracht; daarbij tot de laatste patroon stand te blijven houden.
Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag, op 1 oktober 2019, heeft de heer Beetstra een interview
gegeven aan de Jouster Courant. (Tekst Jitze Hooghiemstra)
JOURE 2 oktober 2019 - Sipke Beetstra uit Joure is dinsdag 100 jaar geworden. Burgemeester
Veenstra is langsgegaan om hem te feliciteren. De heer Beetstra is geboren op 1 oktober 1919
in Terkaple. Sinds 1977 woont hij in Joure.
Hij werkte bij Rijkslandbouwvoorlichting in Utrecht en woonde er ook kort. Vervolgens werd
de heer Beetstra naar Heeg overgeplaatst. Via IJlst kwamen hij en zijn vrouw Swopkje
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Leffertstra in Joure te wonen. Zijn vrouw, overleden in 2011 op 90-jarige leeftijd, kwam uit
Vegelinsoord. Beiden wilden wel terug naar hun geboorteregio.
Zodoende kwam het echtpaar terecht in Joure. Het echtpaar heeft twee kinderen Willem,
woonachtig in Stiens en nu 70 jaar en de 66-jarige Eelkje uit Oudehaske. Daarnaast zijn er vier
kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.
De verjaardag is in de ochtend gevierd in café-restaurant De Heeren van Terkaple op het
Waterpark Terkaple. Dat was voorheen een boerderij en destijds de plek waar de heer
Beetstra is geboren.
Op zijn verjaardag waren ook vier personen van het Stedelijk Museum Coevorden aanwezig.
Ook was er een majoor van defensie aanwezig die de belangen van de veteranen behartigt.
Samen met hen en de kinderen van de heer Beetstra vond een lunch plaats in Terkaple. ’s
Middags vierde hij zijn verjaardag in Vegelin State in Joure - waar hij in een aanleuningwoning
woont - met medebewoners en neven en nichten.
’s Middags heeft de heer Beetstra zijn verjaardag gevierd in Vegelin State. Daar krijgt hij
dagzorg. Terwijl de heer Beetstra zondag, wederom in Terkaple, zijn verjaardag ook nog viert
samen met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De heer Beetstra kwam op 24 oktober 1938 op 19-jarige leeftijd in het leger. Voor hem begon
net als de rest van Nederland WOII in de nacht van 10 mei 1940. ,,Een paar dagen ervoor
wisten we al dat de Duitsers zouden komen. We waren er klaar voor en hadden de afspraak
gemaakt dat we zouden blijven, omdat Nederland van ons was.”
Ter hoogte van een toenmalig klooster bij Coevorden duurde de strijd met de Duitsers
vervolgens ongeveer vijf uren. Na het wapperen met de witte vlag dreigden de Duitsers hen
alsnog ‘kapot te schieten’. ,,Dankzij heldhaftig ingrijpen van de toenmalige burgemeester van
Coevorden hebben we het er levend afgebracht.”
De heer Beetstra en zijn strijdmakkers werden vervolgens als krijgsgevangenen eerst veertien
dagen in een gevangenis vastgezet nabij de Nederlandse grens en later in een
krijgsgevangenenkamp nabij Oost-Duitsland.
,,Dat was een soort vermageringskuur. Je stond op om 7.00 uur en ging om 19.00 uur de tent
weer in. Overdag was er niets te doen. De een had nog wat tabak en de ander een kerkboek.
De blaadjes uit het kerkboek gebruikten we om sigaretten van te draaien.”
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Angstige momenten waren er echter ook in het kamp. ,,Als je mee moet komen en achter je
rug wordt een geweer scherp gesteld. Dat vergeet je nooit meer. In de rest van de oorlog heb
ik heel weinig in het verzet gezeten. Ik was doodsbang voor het geluid van kogels. Want hoe
het was om met de Duitsers te vechten kun je niet aan anderen overbrengen. Maar naderhand
weet je wat doodsangst betekent.”
Toch waren er ook bijzondere momenten in de Tweede Wereldoorlog. Zo vond in 1941 en
1942 de Elfstedentocht op de schaats plaats. Aan de editie van 1942 die werd gewonnen door
Sietze de Groot uit Weidum deed ook de heer Beetstra mee. Hij werd toen vierde.
,,Het Duitse commando durfde de tocht niet te verbieden. Zij begrepen dat ze er niets van
moesten zeggen, omdat ze anders het complete volk tegen zich gekeerd zouden krijgen.”
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3. Voorlopige agenda 2019 /2020
Heeft u agendasuggesties? Neemt u dan contact op met de secretaris via
secretaris@verenigingdmd.nl, of per post op Wylgewei 4, 9287LZ Twijzelerheide.

Februari
•

Woensdag 19 februari: ALV en brunch met onze Minister van Defensie te Rotterdam

April
•

Donderdag 23 april: Verjaardag van de VDMD. Première van de audiovisuele portretten te
Bronbeek.

Mei
•

Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei: Herdenken en 75 jaar vrijheid vieren op diverse locaties

•

Zaterdag 27 juni: NLVD 2020 te Den Haag

•

Woensdag 1 juli: Samenzijn bij en met onze Beschermheer de IGK te Hilversum

Juni

Juli

September
•

Zaterdag 5 september: Jaarlijkse herdenking te Roermond

December
•
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Donderdag 3 december: Diner de Corps (locatie en thema volgt)
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4. De Koning helaas niet aanwezig bij onze verjaardag
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5. Afscheid Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Op 12 november 2019 was de VDMD te gast bij haar beschermheer De Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht, luitenant-generaal J.F.A.M. van Griensven,
Vanuit zijn hoedanigheid van Inspecteur der Veteranen, had hij ons uitgenodigd als belangrijke
stakeholder op het gebied van de veteranen, voor een bijeenkomst op het landgoed “De
Zwaluwenberg” te Hilversum. De bijeenkomst stond in het teken van zijn functie-overdracht en
recente ontwikkelingen in de wereld van de veteranen.
Met vier verschillende pitches, mondelinge presentaties over recente ontwikkelingen, zijn de
stakeholders van de veteranenwereld bijgepraat.
Zo vertelde Leo Reawaruw over positieve ontwikkelingen over het verkrijgen van speciale grafrechten
voor KNIL Ambonezen en veteranen.
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Het Veteranen platform vertelde over haar behaalde resultaten sinds de veteranen nota van 1990,
haar focus “erkenning, waardering en zorg” en het betrekken van de jonge veteraan. Wellicht de
grootste uitdaging sinds het uitkomen van de veteranen nota is het aanwakkeren van het veteraan
zijn.
Ludy de Vos sprak vanuit het hart. Luisteren naar het/een verhaal van anderen brengt herinneringen
naar boven. Beeldend sprak hij over het ordenen van de verwilderde stadstuin! Het vertellen van, en
uiting geven aan, je verhaal is belangrijk. Dat kan met kunst, met sport of door van betekenis te zijn
en te blijven zoals bijvoorbeeld het veteranen search team.
Dennis Kraats nam het stokje over en vertelde over het veteranen search team. Een stichting die nu
twee jaar bestaat, 1350 vrijwilligers kent waarvan 80% veteraan is. De gemiddelde leeftijd is 48 en
11% is vrouw. Het veteranen search team is van meerwaarde voor onze Nederlandse maatschappij en
zoekt altijd mensen die van meerwaarde willen zijn.
De rest van de avond stond in het teken van informatie delen en netwerken. Onze beschermheer en
zijn geweldige staf hadden weer voor een goed verzorgde avond met een heerlijke maaltijd gezorgd.
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6. Speech minister Bijleveld bij de functiewisseling van de IGK
Toespraak Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, ter
gelegenheid van de functiewisseling van de Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht, op 28 november 2019 op Landgoed De
Zwaluwenberg, Hilversum

Vlag- en opperofficieren, geachte genodigden, dames en heren,
Ga met mij terug naar het jaar 1945. Nederland is net bevrijd. De
grillen van de oorlog hebben diepe sporen nagelaten. Op straat
is de verwoesting zichtbaar...
In de harten van de mensen het verdriet voelbaar. Het werd tijd om weer op te staan en ons land op
te bouwen. En dat gold ook voor onze krijgsmacht.
Het was prins Bernhard die in 1945 aantrad als inspecteur-generaal van de Koninklijke Landmacht. Hij
bracht adviezen uit aan de minister van Oorlog over hoe het leger weer in volle glorie kon worden
hersteld. Na een initiële locatie in Huizen begon hij nog datzelfde jaar met zijn staf op deze prachtige
plek, Landgoed De Zwaluwenberg.
Een jaar later werd de prins ook inspecteur-generaal van de Koninklijke Marine. En in 1953 kwam daar
de luchtmacht bij. Het zou nog tot 1970 duren voor hij officieel werd aangesteld als inspecteurgeneraal van de krijgsmacht. Hij was uw voorganger, in de functie die wij tot op de dag van vandaag
kennen, in ere houden en respecteren.
Waarbij u niet alleen de rol vervult als mijn adviseur... Maar ook bemiddelaar, inspecteur van de
veteranen en inspecteur van de reservisten bent.
Luitenant-generaal Van Griensven, beste Hans,
U trad bijna 3 jaar geleden in de voetsporen van prins Bernhard. U was voor Defensie de 13e IGK en
deed dat werk met een, zoals uw collega’s zeggen, “onstuitbare drive.” U bezocht circa 250 eenheden,
woonde 400 reservisten- en veteranenactiviteiten bij en sprak met zo’n 10.000 medewerkers.
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Als u dit tempo nog 15 jaar vol mocht houden, had u ze allemaal gesproken! Wat deze aantallen laten
zien, is hoezeer dit werk u aan het hart ligt. U wordt niet voor niets een “man van de troepen”
genoemd.
Hoewel dit een rode draad vormt tijdens uw hele loopbaan, kwam dit misschien wel het meest naar
voren tijdens uw uitzending in 2007 als commandant van onze troepen in de provincie Uruzgan. Een
periode die mensen in Nederland vooral kennen vanwege de Slag om Chora.
U stond toen voor uw mannen en vrouwen die te maken kregen met zware gevechten, gewonde
collega’s... en het verlies van Robert Donkers, Cor Strik, Timo Smeehuizen, Jos Leunissen en Tom Krist.
Zij die het grootste offer brachten. Wij zullen hen nooit vergeten.
En ik weet dat hun namen in uw geheugen gegrift staan.
Uw leiderschap en daadkrachtige optreden daar vormde een bepalende factor voor het verloop van
de missie. Mijn voorganger Eimert van Middelkoop kende u hiervoor destijds het Ereteken van
Verdienste in goud toe. Geheel verdiend, vind ik.
Het zorgen voor mensen zette u door als gastheer van ‘De Zwaluwenberg’. Uw bezoekers konden
rekenen op een tot in de puntjes verzorgd verblijf. Met oog voor detail.
Zo kan ik mij herinneren dat toen ik 2 maanden geleden, voorafgaand aan de European Intervention
Initiative vergadering, op uw landgoed logeerde, er een persoonlijk welkomstkaartje voor mij klaarlag.
Heel attent! U snapt: het zijn de kleine dingen die het doen.
Ook weet u als geen ander hoe u een sfeervolle setting moet creëren voor een diner na een
werkbezoek. Of het nou aan de kaarsen lag, of de mooie omgeving... Het was zonder meer 1 van de
meest bijzondere etentjes die ik tot nu toe als minister heb meegemaakt. De deur stond bij u de
afgelopen jaren open voor iedereen die Defensie een warm hart toe draagt. In het bijzonder wil ik hier
uw aandacht voor onze veteranen noemen.
U sprong voor ze in de bres: allemaal, jong en oud, als inspecteur van de veteranen en mede-veteraan.
U wist dat het nooit te laat was om erkenning te geven of waardering te tonen, met name voor de
oudste generaties.
Zo ontving u 2 jaar geleden een delegatie Ambonese KNIL-veteranen en nabestaanden... En besteedde
u vorig jaar tijdens Veteranendag in het bijzonder aandacht aan Molukse KNIL-veteranen. Een gebaar
dat door de betrokkenen erg op prijs is gesteld en op veel positieve reacties van het Nederlandse
publiek kon rekenen.
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Ook verwelkomde u ieder jaar onze Engelandvaarders. Om welke veteranen het ook ging: u was altijd
zeer betrokken, oprecht geïnteresseerd in hun verhalen en strijdbaar als het ging om hun positie. Een
dankbare taak, die u met veel geduld en aandacht, op IGK-waardige wijze, heeft vervuld.
Een van uw veel gehoorde uitspraken is: “Doe wat je zegt!”
Bij uw aantreden vertelde u in de Defensiekrant dat u binnen 1 jaar 5.000 nieuwe likes wilde halen op
de Facebook-pagina van het instituut IGK. Daar maakte u serieus werk van. Tussenstanden werden
vakkundig onder een nieuw bericht geregistreerd... En voor uw begeleidende foto’s kon u altijd en
overal rekenen op uw multifunctionele chauffeur. En eerlijk is eerlijk, het heeft zijn vruchten
afgeworpen: u hebt uw doel ruimschoots gehaald.
U hebt gedaan wat u zei! Sterker nog: de teller staat nu flink boven de 10.000. Toevallig niet de 10.000
die u zelf persoonlijk hebt gesproken? Desalniettemin, door op Facebook te vertellen wat u doet, is
het belangrijke werk van de IGK een stuk zichtbaarder geworden. En dat vind ik mooi.
Nog 1 van uw anekdotes, ik citeer: “de IGK is een koning zonder rijk. Wel invloed, geen macht.” [Einde
citaat] Dat vatte u mooi samen. Maar u was zeker niet de enige koning, vond u zelf. Voor u stond de
defensiemedewerker, ‘de klant’, op 1. Wanneer hij of zij ook bij u aanklopte. Uw gemiddelde
werkweek bestond niet uit 5, maar 6 dagen.
‘Nee’ zeggen op een uitnodiging was voor u eigenlijk geen optie. Hierin herken ik die vastberaden
troepencommandant van de TFU-2 weer, die zijn mensen als het allerbelangrijkste beschouwt. Die
commandant, die vandaag afscheid gaat nemen van zijn werkzame leven en na het overdragen van
deze functie Defensie gaat verlaten.
Dat zal, jou kennende Hans, wel even wennen zijn! Ik wil je hierbij ontzettend bedanken voor je
onvermoeibare loyaliteit aan Defensie, je grote inzet, energie en enthousiasme. Beste Hans, het ga je
goed!
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Luitenant-generaal der mariniers Van Sprang, beste Frank,
Advies geven ligt u wel. Als kikvorsman in hart en nieren zei u ooit tegen uw mensen, in tijden van
onrust en bezuinigingen: “Laat je niet gek maken. Blijf gewoon datgene doen waar je goed in bent en
zorg dat je daar verdomd goed in wordt. Heb vertrouwen in je eigen expertise.” Niet veel later vingen
de Barracuda missies aan. Wat de kikvorsmannen daar hebben laten zien, weten wij nu allemaal.
U had vertrouwen in het vakmanschap van uw mensen en de erkenning die zou volgen. U gaf uw
mensen als ‘Godfather’ de geruststelling die zij de afgelopen jaren af en toe misten. U wordt ervaren
als een generaal die oprechte vriendschap en betrokkenheid toont. Die vele jaren later, dankzij een
olifantengeheugen, nog precies die anekdotes kan ophalen die uw collega’s dierbaar zijn. U duikt in
oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken, maar blijft ook laagdrempelig, rustig en zelfverzekerd.
Voor Defensie en voor mij als minister is zo’n
onafhankelijke raadgever onmisbaar. Iemand die, net als
uw voorganger, het vertrouwen geniet van manschappen
en commandanten. Iemand die vanuit zijn eigen
achtergrond én ervaring zijn oor te luisteren legt. Iemand
die je steeds weer vertelt ‘hoe de vlag erbij hangt’.
Iemand die aanzet tot luisteren, ons kritisch naar onszelf
laat kijken en aangeeft wat beter kan. In het belang van
Defensie en onze mensen.
Frank, als 14e in rij na prins Bernard mag jij die rol van IGK
nu gaan vervullen. Op basis van de verhalen die ik van
jouw mensen hoor, en zoals ik je in deze jaren heb leren
kennen, heb ik daar alle vertrouwen in. Ik wens je heel
veel succes en plezier!
Dank u wel.
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7. Afscheid oude IGK, welkom nieuwe IGK
Ter gelegenheid van zijn afscheid en om te bedanken voor jaren uitstekende samenwerking, heeft het
bestuur de vertrekkende IGK de volgende brief gestuurd:
Zeer geachte generaal Van Griensven,
De leden en het bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen danken u hartelijk voor uw inzet als onze Beschermheer vanuit uw
functie als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen.
U heeft er mede voor gezorgd dat onze oudere en jongere Dragers Militaire
Dapperheidsonderscheidingen verbonden zijn en blijven. Tevens bent u van grote steun
geweest voor de invulling van ons credo “aanwezig waar nodig en zichtbaar waar
mogelijk.” Last but not least heeft u de Vereniging geholpen met het actualiseren van
haar raison d’être “Daden laten Leven.” Uw betrokkenheid en wijze van optreden bij de
VDMD heeft ons allen zeer geraakt. U was en bent een van ons.
De Vereniging heeft veel respect en waardering voor uw werk en uw kameraadschap,
hartelijkheid en luisterend oor naar de Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.
Namens de leden en het bestuur teken ik met hoogachting en hartelijke groet,
Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

Ter gelegenheid van zijn aantreden heeft het bestuur de nieuwe IGK eveneens een brief gestuurd, om
hem te feliciteren en uit te nodigen, net als zijn voorgangers, beschermheer te blijven van de VDMD.
Zeer geachte generaal Van Sprang,
De leden en het bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
feliciteren u hartelijk met uw benoeming tot Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens
Inspecteur der Veteranen per 28 november 2019 en vertrouwen erop dat ook u, vanuit uw
functie, onze Beschermheer wilt zijn.
Sinds de oprichting op vijf mei 1970 van de Vereniging Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, de
huidige Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, is de Inspecteur-Generaal
14
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der Krijgsmacht de Beschermheer van de Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen. Tot
op heden heeft onze Beschermheer er mede voor gezorgd dat onze oudere en jongere Dragers
Militaire Dapperheidsonderscheidingen verbonden zijn en blijven, dat de Vereniging aanwezig
is waar mogelijk en zichtbaar waar nodig en dat de Vereniging gericht invulling kan geven aan
haar raison d’être “Daden laten Leven.”
Wij wensen u veel kracht en wijsheid toe bij de uitvoering van deze eervolle functie en hopen op
uw betrokkenheid, kameraadschap, hartelijkheid en luisterende oor.
Namens de leden en het bestuur teken ik met hoogachting en hartelijke groet,
Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

8. COIN voor generaal-majoor der mariniers Oppelaar
In november nam generaal-majoor der mariniers Oppelaar
het commando over de Nederlandse Defensie Academie
over van generaal-majoor Geerts. In zijn vorige functie
heeft, als DDOPS, heeft generaal Oppelaar zich een trouwe
vriend van de VDMD getoond. Daarom heeft het bestuur
van de Vereniging de generaal COIN 061 uitgereikt en hem
bedankt voor zijn steun.
Tegelijk is de nieuwe Directeur DOPS, schout-bij-nacht Boots, natuurlijk welkom geheten en is
wederzijds vertrouwen uitgesproken dat de goede relatie VDMD met DDOPS wordt voortgezet.

15

Brons 94

9. Felicitaties voor vier nieuwe dragers!
Op 14 november ontvingen 4 kikvorsmannen van Taskforce Barracuda het Kruis van Verdienste. Zij
kregen de onderscheiding voor hun acties in 2011. Met explosieven beschadigden zij toen 2 schepen
van Somalische piraten. Die waren hierdoor langdurig niet meer in te zetten als piratenmoederschip.

Minister Ank Bijleveld-Schouten reikte het eremetaal in Rotterdam uit. "Het saboteren van
piratenmoederschepen heeft een keerpunt opgeleverd in het bestrijden van piraterij. Daar mag ieder
lid van deze eenheid met recht trots op zijn. De internationale belangstelling van zuster-eenheden die
jullie na afloop hebben gekregen, is daar een teken van", benadrukte de minister daarbij. De 4
speelden het klaar om in 2 afzonderlijke missies de schepen onopgemerkt te naderen en uit te
schakelen onder uiterst moeilijke omstandigheden: op volle zee, bij zware deining, in een gebied waar
veel haaien en orka's zijn.
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10. Deel uit de toespraak van minister Bijleveld
Van Ghentkazerne Rotterdam, 14 november
2019

Geachte aanwezigen,
Wie van u heeft er wel eens een orka in het
echt

gezien…?

Of

tussen

haaien

gezwommen…? In het holst van de nacht…
Op volle zee…
Wie van u weet hoe een hedendaagse piraat er uit ziet? Ik verzeker u: dat is geen gezellige Jack
Sparrow…
Er zijn maar heel weinig mensen op de wereld die zich bij al deze dingen een voorstelling kunnen
maken. Er zijn maar heel weinig mensen die kunnen zeggen: dit hoort bij mijn werk. Dit is waar ik voor
train… waar ik rekening mee houd.
De Netherlands Maritime Special Operations Forces behoren tot die bijzondere groep mensen. En dan
doel ik vooral op de Special Forces Underwater Operators. Oftewel… de kikvorsmannen.
Zo wijd de wereld strekt - van de hoogste berg tot de diepste zee - voeren zij hun operaties uit. Ze zijn
koelbloedig, maar niet koud. Zelfredzaam en zelfstandig, maar met een sterke teamgeest. Durven
risico’s te nemen en te pionieren, maar gaan daarin niet te ver. Zonder vrees en zonder overmoed
doen zij hun werk. Onder de meest heftige omstandigheden.
Vandaag eren wij hen.
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Vier kikvorsmannen die voor de kust van Somalië unieke en opmerkelijke anti-piraterij operaties
hebben uitgevoerd. Zo uniek zelfs, dat wij ook hun commandanten vandaag een onderscheiding
uitreiken.

Maar voor wij dat doen, wil ik u eerst een beeld geven van de context van deze operaties. Ongeveer
een decennium geleden keerde NLMARSOF terug uit Afghanistan. Jarenlang hadden zij in Irak en
Afghanistan primair operaties op land gedaan. En hoewel dit nuttig en succesvol was geweest, waren
in die periode de maritieme operaties – waaronder het duiken – naar de achtergrond verdwenen.
De wereld stond ondertussen niet stil. Voor de kust van Somalië werden steeds vaker piraten
gesignaleerd. Zij kaapten schepen en gijzelden de opvarenden. En dat vormde een serieuze dreiging
voor de vrije internationale zeevaart.
Al snel werd vanuit Den Haag de wens uitgesproken dat Nederland – als zeevarend land – iets zou
doen om de piraten tegen te houden. Uit deze wens werd de Taskforce Barracuda geboren.
Eén van de commandanten schrijft in zijn getuigenverklaring wat de eenheid antwoordde op de vraag
of ze iets konden doen aan anti-piraterij: “Het antwoord was volmondig ja. Hier bestonden genoeg
ideeën over. We wisten nog niet wat de toekomst zou brengen. Maar we zijn tenslotte kikvorsman,
dus dat moest goedkomen.” Aldus geschiedde.
Stukje bij beetje sprokkelden zij de informatie bij elkaar en begonnen zij met trainen. Lessen werden
opnieuw geleerd, aanpassingen werden doorgevoerd en nieuwe operatieconcepten werden
uitgewerkt.
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Soms kwam het aan op puur toeval. Iemand die iemand kent die een paar jaar terug in dat gebied had
gevaren als commandant van een marineschip en vraagt: hoeveel knopen heb je daar voor de kust
gemeten? Even voor uw begrip: de laatste kaart die ze hadden met informatie over stroming, was
een Italiaanse kaart uit 1930.
De mannen zochten naar manieren om een zender op een piratenschip te plaatsen. Schroeven,
magneten, watervaste lijm… alles werd overwogen. Ook keken zij naar manieren waarop zij een schip
konden saboteren, zonder het te laten zinken of slachtoffers te maken. Dit is vergelijkbaar met het
zoeken naar manieren waarop je een omelet kunt maken, zonder de eierschaal te breken…
En alsof dit nog niet ingewikkeld genoeg was, moesten ze ook rekening houden met beruchte
zeebewoners. Er zwemmen niet alleen orka’s in dit gebied, maar het krioelt er ook van de haaien.
Helaas niet de meest vriendelijke soort… Na lang zoeken werd uiteindelijk een zogeheten shark shield
gevonden, waarvan was bewezen dat het in theorie werkte. Ik herhaal: in theorie...
En dan kunnen militairen zo heerlijk eufemistisch zeggen: “De omstandigheden waren suboptimaal.”
Ik ga u straks nog meer vertellen over de omstandigheden van de missie, maar hiermee hebt u alvast
iets van een beeld gekregen.
Wat ook belangrijk is om te weten, is dat er in deze eenheid een grote onderlinge verbondenheid
heerst. Heel groot.

Ik weet dat de mannen die ik straks naar voren roep er eigenlijk moeite mee hebben dat juist zij zijn
uitgekozen en niet hun collega’s. Zij hebben dit immers met z’n allen gedaan. En er zijn zóveel factoren
die invloed hebben op een militaire operatie… Je kunt ook met de beste voorbereiding, vol moed en
toewijding een missie uitvoeren die niet slaagt. Sterker nog: juist door de dingen die niet lukken,
ontstaat cruciale informatie waardoor het een volgende keer wel lukt.
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Ik hecht er dan ook aan om hier op deze plaats te zeggen dat deze onderscheidingen een erkenning
zijn voor het werk van de hele eenheid. Want zonder elkaars hulp, was dit nooit gelukt. Dit is een
trotse dag voor jullie eenheid, en eigenlijk voor alle Nederlandse kikvorsmannen.
De plaats en de timing had wat dat betreft niet beter kunnen zijn. We staan hier op de Van
Ghentkazerne: de bakermat van alle mariniers. En dit jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste twee
kikvorsmannen werden opgeleid binnen het Korps Mariniers. Een loodzware opleiding, één van de
zwaarste binnen onze krijgsmacht. Maar die loodzware opleiding zou hard nodig blijken, zoals u straks
zult horen…
Omdat het om vertrouwelijke missies gaat, zal ik alle decorandi aanspreken met hun voornaam.

11. Deel 1: Decorandi Harm en Tim
Sergeant-majoor Harm, sergeant Tim,
In het najaar van 2011 hebben jullie een operatie uitgevoerd die jullie je hele leven niet meer zullen
vergeten.
Jullie waren duikmaatjes. Buddy’s. Door jullie uitgebreide training samen, konden jullie lezen en
schrijven met elkaar. En ook al hadden jullie uitvoerig geoefend op meerdere plekken in de wereld…
de praktijk is toch altijd net even anders.
Want op het moment dat je met je nachtkijker ziet dat er gewapende wachtposten aan boord staan,
weet je: het is menens.
Jullie doel was om een piratenmoederschip te naderen dat voor anker lag in de buurt van een
piratenkamp op de kust. De nadering er naartoe was lastig. Het was bijna volle maan en licht bewolkt,
dus het zicht was goed. Bovendien schenen de piraten van tijd tot tijd met schijnwerpers op het water,
omdat ze door een eerdere sabotageactie alert waren geworden. Het geheel creëerde een
spookachtige sfeer.
Op grote afstand werden jullie te water gelaten. Er was geen directe vuurdekking mogelijk. Dus als er
iets zou gebeuren, waren jullie volledig op jezelf aangewezen. Tijdens de verplaatsing naar het
piratenschip kwamen jullie kort aan de oppervlakte om te navigeren. Op dat moment scheen er vanaf
het schip een schijnwerper in jullie richting. Of jullie ontdekt waren, wisten jullie niet.
Teruggaan was een optie… maar jullie kozen ervoor om door te gaan en een alternatieve route te
zoeken.
20

Brons 94
Geruisloos en onzichtbaar naderden jullie het schip. Jullie kwamen zó dichtbij, dat jullie de
voetstappen van de piraten konden horen. Bij het minste of geringste geluid van jullie kant, zouden
de piraten een handgranaat overboord kunnen gooien of de schroef kunnen laten draaien.
Er moest dus snel en stil gehandeld worden. Terwijl Tim met één hand op het schip en met de andere
hand de mini-onderzeeër in positie hield, zocht Harm naar een plek om het explosief te plaatsen.
De plek waar jullie het hadden willen bevestigen, bleek ongeschikt. Ook dit was weer een moment
waarop jullie hadden kunnen besluiten om terug te gaan. Maar vastbesloten en doelgericht gingen
jullie door. Het schip moest en zou uit de vaart. Op 1 á 2 meter van de vijand… middenin de stroming
en turbulentie… hielden jullie het hoofd koel. Jullie wisten rust en coördinatie te brengen in een
chaotische en stressvolle situatie. Dat was de sleutel voor succes. Harm plaatste het explosief en Tim
controleerde het moment van ontsteking. Toen maakten jullie je snel uit de voeten.
Op de terugtocht naar het pick up point hoorden jullie na 20 minuten onder water een enorme klap.
Jullie wisten: “Dit was ‘em.” Er volgde een boks onder water. Een fractie van een seconde kijk je elkaar
aan… En dan weer door… Tegen de stroming in, op weg naar het bootje dat jullie in veiligheid kan
brengen.
Ondertussen wordt er vanaf het schip en vanaf de kust volop geschoten door de piraten. Ook in jullie
richting… Maar godzijdank weet geen enkele kogel jullie te treffen. En staan jullie hier - veilig - voor
mij. Het is jullie gelukt. Door de geslaagde actie kon het gesaboteerde schip langdurig niet meer
worden ingezet als piratenmoederschip of als logistiek schip. Het maximale resultaat was behaald.
Maar minstens zo belangrijk: jullie hebben – ook toen de spanning hoog op liep – telkens de juiste
beslissingen gemaakt. En groot doorzettings- en improvisatievermogen getoond. Het heeft Zijne
Majesteit de Koning behaagd om jullie voor jullie moedig en beleidvol optreden te onderscheiden met
het Kruis van Verdienste.
Het is mij een eer om die straks aan jullie te mogen uitreiken. Mag ik jullie verzoeken om een stap
naar achteren te doen?
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12. Deel 2: Decorandi Dennis en Alex
Sergeant Dennis, sergeant Alex,
Jullie actie speelde zich af in de nacht hiervoor. Jullie zwommen al meerdere jaren samen en waren
ook samen uitgezonden geweest in Afghanistan. Jullie konden elkaars gedachtes raden. Haast
telepathisch. Onder water bewogen jullie als één. Net zoals een school vissen dat doet.
Ook jullie doel was een piratenmoederschip dat voor anker lag in de buurt van een piratenkamp op
de kust. Aan boord waren ongeveer twintig piraten, die 12 Iraanse vissers in gijzeling hielden.
Het schip had recentelijk op volle zee een confrontatie gehad met een Duits fregat, waarbij een
beschieting plaatsvond en de piraten dreigden om de gijzelaars te doden. De piraten waren dus
extra alert… Bij het minste of geringste vermoeden van onraad, zouden zij binnen enkele minuten
versterking kunnen oproepen. Vlak in de buurt lag nóg een piratenschip. Dit was het hart van het
piratennest…
Landoperaties en zee-operaties laten zich lastig vergelijken.
Maar je zou kunnen zeggen dat jullie geblinddoekt door de woestijn gingen…
… dwars door zandverschuivingen…
… langs hongerige leeuwen…
… naar de binnenste ring van een terroristenkamp…
… om een voertuig te saboteren.
En ook jullie waren – toen jullie eenmaal onder water waren – volledig op jezelf aangewezen.
Aangekomen bij het schip, merkten jullie dat er een enorme deining was. Die zorgde ervoor dat jullie
het ene moment met de mini-onderzeeër tegen het schip aan klapten en het andere moment juist
met een enorme ruk van het schip werden weggetrokken. Alex hield met al zijn kracht jullie voertuig
– van meer dan 100 kilo – op zijn plaats. En werd ondertussen geëlektrocuteerd door de shark shield
die Dennis om had. (Je zou bijna overwegen om het ding uit te zetten… maar dan had je weer een
heel ander probleem.) Dennis probeerde het explosief te plaatsen, maar ook hier bleek dat het
vooraf ontwikkelde plan in de praktijk niet uitvoerbaar was.
De bevestigingsplek bleek van metaal, in plaats van hout. En daar was het bevestigingsmiddel niet op
berekend. Met veel moeite vond Dennis een oplossing. Ondertussen raakten de zuurstofflessen
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leger en leger… Er was geen tijd te verliezen. Dennis plaatste het explosief en Alex controleerde het
moment van ontsteking.
Onder dekking van de duisternis begaven jullie je naar het pick up point. Maar ook nu gebeurde er
weer iets onverwachts. Alex kwam erachter dat zijn radio niet functioneerde en dat ze dus geen
contact konden maken met hun collega’s. En dan ben je met z’n tweeën op open zee even héél erg
alleen…
Door met zijn benen om het onderwatervoertuig te klemmen, gaf hij aan Dennis door dat er iets mis
was. En gelukkig kon Dennis daarna met zijn radio wél verbinding maken. Toen jullie eindelijk in
veiligheid waren, wisselden jullie geen grote woorden. Maar een simpel: “Ging lekker he? Peukie
doen?”
Uiteindelijk zagen jullie lichtflitsen in de buurt van het piratenschip. Maar of het gelukt was, wisten
jullie nog niet. Want één van de dingen die deze missie zo complex maakten, was dat je precies de
goede hoeveelheid springstof moest gebruiken. Te veel… en het hele schip zou ten onder gaan. Met
alle menselijke en politieke gevolgen van dien. Te weinig… en alles zou voor niets zijn geweest.
Gelukkig werd er de volgende dag geconstateerd dat het schip op het strand lag en leeg was
gemaakt. Het kon niet meer worden ingezet. Door het succes van de missie was deze gijzeling
beëindigd en zijn toekomstige kapingen voorkomen. Missie geslaagd. En hoe.
Een missie is een reeks van verrassingen en tegenslagen. Bij iedere gebeurtenis sta je voor de keuze:
doorgaan of stoppen? Jullie maakten telkens de keuze om door te gaan. Opgeven is geen optie. Dat
zit niet in het kikvors-bloed.
Bij iedere beslissing die je maakt, val je terug op je opleiding, je ervaring en je karakter. En op je
grenzeloze vertrouwen in elkaar. Jullie hebben laten zien dat jullie op al die fronten excelleren.
Ik ben ongelofelijk trots op wat jullie samen hebben bereikt. En ik ben blij om jullie te mogen melden
dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jullie voor jullie moedig en beleidvol optreden
te onderscheiden met het Kruis van Verdienste.
Dan vraag ik nu aan mijn adjudant om het Koninklijk Besluit voor te lezen.
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Dames en heren,
Met de anti-piraterijoperaties in Somalië keerde het Korps Mariniers terug zijn wortels. Terug naar
één van hun kerntaken: het beveiligen van de koopvaardijvloot. Na ruim 350 jaar was de cirkel dus
eigenlijk rond.
Uit de acties van de Taskforce Barracuda blijkt glashelder: het meest geavanceerde wapensysteem ter
wereld… dat zijn onze militairen zelf. Als er één ding is waarvan ik hoop dat u het onthoudt na afloop
van deze bijeenkomst, dan is dat het.
Het meest geavanceerde wapensysteem ter wereld zijn onze militairen zelf. Deze eenheid heeft
geschiedenis geschreven. In de donkere diepte van de oceaan hebben zij grenzen verlegd. Dapperheid
getoond. En het maximaal haalbare bereikt.
En dat alles onder extreme druk… onder ‘suboptimale’ omstandigheden… in het hol van de leeuw.
Koelbloedig, maar niet koud. Zonder vrees en zonder overmoed. Hun daden zijn een voorbeeld
voor ons allemaal.

Paradecommandant, wilt u het Wilhelmus doen spelen?
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13. COIN voor de minister
Tijdens de feestelijke lunch na afloop van de uitreiking van de vier Dapperheidsonderscheidingen,
wachtte de minister Bijleveld-Schouten zelf een verassing. Uit handen van onze voorzitter en in het
bijzijn van twee van de jongste dragers, ontving de minister COIN 66.
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14. Eindejaarsactiviteit 2019, Workshop en Diner
Op vrijdag 15 november hebben 18 leden van onze vereniging deelgenomen aan de Workshop
Storytelling. De workshop werd verzorgd door een teamcoach van het Expertisecentrum Leiderschap
Defensie en op vliegbasis Gilze-Rijen gehouden. De bedoeling van de workshop was om de deelnemers
technische tips en tools aan te reiken om de verhalen die aan hun dapperheidsonderscheiding ten
grondslag liggen op inspirerende wijze uit te kunnen dragen.
Na de opening van de workshop bleek al snel dat de deelnemers uiteenlopende ervaringen hadden
met het vertellen van hun verhaal. Waar de één geen aansluiting kon vinden met zijn publiek kreeg de
ander een staande ovatie.
Voor anderen bleek de workshop net te laat te komen omdat ze recentelijk hun verhaal voor een
breder publiek hadden voorgedragen. Tevens hadden meerdere leden hun verhaal nog nooit voor een
breder publiek uit de doeken gedaan.

Genoeg aanleiding dus om de tips en tools van de workshop toe te passen op de verhalen die binnen
de vereniging leven. Mede doordat diverse leden van de vereniging het komende jaar in de
gelegenheid zijn om hun verhaal in diverse media te doen. We willen als vereniging namelijk onze
Daden laten Leven.
Als eerste werd de theoretische achtergrond van het fenomeen Storytelling uit de doeken gedaan en
werd ingezoomd op diverse aspecten zoals Ethos, Logos en Pathos. Ook de opbouw van een goed
verhaal werd uitgelegd aan de hand van Exposition, Rising Action, Climax, Falling Action en
Denounement.
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Daarna volgde het praktische gedeelte waarbij de opdracht werd verstrekt om hun verhaal op papier
te zetten en te focussen op de inleiding. Hiervoor bleken enkele van de deelnemers reeds voor de
workshop thuis aan de slag te zijn gegaan en kwamen hele boekwerken tevoorschijn.
Aan het eind van het praktijkgedeelte werden de eerste verhalen binnen de buddyparen gedeeld en
konden aanvullende tips en tools verder verwerkt worden.
Conclusie aan het eind van de workshop was dat het een goede eerste aanzet was om onze verhalen
op papier te zetten en om met de buitenwereld te delen. Ook werd vanuit het ECLD het aanbod
gedaan om in de toekomst betrokken te blijven bij de vereniging en daar waar nodig als spiegel te
dienen bij de totstandkoming van onze verhalen.
Aansluitend aan de workshop kwamen de aanwezige partners en overige gasten, waaronder de
generaals Van Griensven en De Rijke, binnenstromen om ‘s avonds te genieten van een uitgebreid
Italiaanse Buffet.

Al met al een geslaagde dag en avond voor onze vereniging waarbij de perfecte en gastvrije
ondersteuning van de Paresto medewerkers en de sponsoring vanuit CLSK onmisbaar waren.
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15. Op zoek naar het verhaal achter de luchthelden
Op 16 november was onze voorzitter aanwezig bij de boekpresentatie van het boek Missie F-16
geweest. Het boek werd op symbolische wijze door een vlieger overhandigd die net was geland op de
vliegbasis Volkel. Het boek Missie F16 beschrijft daden van, door en met de F16 in de afgelopen 40
jaar! Missie F16, ook hier laten dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen daden leven.
Een boek dat je werkelijk boven jezelf laat uitstijgen. Een gang naar de boekhandel is zeker de moeite
waard! Veel leesplezier gewenst!

Een van beide schrijvers van het boek heeft de moeite genomen voor BRONS op te schrijven hoe
Missie F-16 tot stand is gekomen. Het woord is aan Silvan Schoonhoven:
De Nederlandse militaire geschiedenis is vol verhalen over helden, verliezers, triomf en tragedie. Voor
ons boek ‘Missie F-16’, dat in november verscheen, gingen Olof van Joolen en ondergetekende, beiden
verslaggevers voor dagblad De Telegraaf, op zoek naar het verhaal achter het gestroomlijnde
jachtvliegtuig. Nederlandse jachtvliegers in dat toestel kregen de afgelopen jaren te maken met
alsmaar heftiger missies.
Dat

bracht

ons

bij

opmerkelijke

hoofdrolspelers

wiens

verhaal

zelden

of

nooit

eerder werden gehoord. Neem het heldenverhaal van majoor Peter ‘Wobble’ Tankink, de vlieger die
tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een vijandelijk
vliegtuig neerhaalde. Hij en zijn wingman zagen het Servische toestel en schoten er een raket op af.
De kist ontplofte, de piloot trok zijn schietstoel en Wobble kreeg thuis een medaille. Het is een mijlpaal
in de Nederlandse krijgsgeschiedenis.
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Maar hoe liep het af met de arme Servische vlieger die opeens aan zijn parachute hing? De zoektocht
voerde naar een skihut in de Servische bergen, waar Predrag Milutinovićde dagen na zijn pensioen
zou hebben gesleten tussen de MiG-posters en slivovitzdrinkende wintersporttoeristen.
De bar was echter failliet. Milutinović bleek nu in een visrestaurant te werken. Nog steeds vertelde hij
graag oer wat hem was overkomen die noodlottige nacht. De grote verrassing was dat hij bij hoog en
bij laag volhoudt dat het geen Nederlandse raket is geweest die zijn toestel neerhaalde. Hij houdt het
erop dat het eigen Servisch luchtafweergeschut was waardoor zijn vliegtuig opeens in brand stond.
‘Ineens zat ik in een vuurbal, de neus ging naar beneden en de rechtermotor stond in brand. Het
vliegtuig begon op zeshonderd meter hoogte uit elkaar te vallen. Op vierhonderd meter trok ik aan de
hendel. Neergeschoten worden door eigen vuur is een grotere schande dan neergehaald worden door
de vijand, dus waarom zou ik daarover liegen?’
Zo wordt een Nederlands heldenverhaal toch weer een klein mysterie. Wie liegt er? Bij de Serviërs
gaat de alternatieve versie erin als zoete koek, maar in Nederland verwijzen ze die naar het rijk der
fabelen. Voor Wobble en de luchtmachttop staat onomstotelijk vast dat het wel degelijk een
Nederlandse ‘kill’ was. Van het inleveren van de medaille is nog geen sprake.
Zo

kwamen

mijn

Telegraaf-collega

en

ik

voortdurend intrigerende verhalen tegen van het
slagveld. We spraken Frans Erkelens, die een
heldenrol speelde toen een Nederlandse F-16
vlieger (Manja Blok) bommen liet vallen op Serviërs,
vlak voor de inname van Srebrenica. Erkelens
ontkwam op een haar na aan een schot van een
Servische

tank,

werd

bijna

door

Bosniërs

neergeschoten en praatte vanuit een moeilijke
positie de F-16-pilote via de radio naar het doelwit. Zo redde hij waarschijnlijk vele levens van Bosniërs,
die aan genocide bij Srebrenica ontkwamen.
Buitengewoon intrigerend zijn de belevenissen van de jongste F-16-vliegers die strijd hebben geleverd
tegen ISIS boven Irak en Syrië. Nooit eerder spraken ze zo openlijk over hoe het is om tientallen
strijders tegelijk te doden met één enkele bom. We hadden het met hen over knellende mandaten en
het voortdurende risico om burgerslachtoffers te maken.
Uniek was onze ontmoeting met de vlieger die door verkeerde Amerikaanse intell een woonhuis
vernietigde met zijn 500-ponder. De hele aanval was opgezet omdat hier een ISIS-hoofdkwartier zou
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zijn. De vlieger, die in het boek Stefan wordt genoemd, moet de rest van zijn leven door met de
gedachte dat hij een dochter, moeder, broer en neef heeft weggevaagd. We spraken ook met de man
die als enige levend uit de puinhopen kwam.
‘Mijn leven en het leven van mijn familie is verpletterd,’ vertelt hij, ‘voor altijd. Ik ben mijn hele
verleden kwijt, mijn vrouw, dochter, mijn broer, mijn neef, mijn huis, mijn baan. Ik kan slecht lopen,
ben snel moe en kan niet langer werken dan een kwartier. Voortdurend moet ik pijnstillers slikken
voor mijn rug. We hadden ook een appartement van vier verdiepingen in downtown Mosul, dat is ook
vernietigd. Omdat die video een jaar lang op YouTube heeft gestaan, denken mensen nog steeds dat
ik iets met ISIS te maken heb. Een officiële brief die mijn naam zuivert, heb ik nog steeds niet gehad.
Sjiitische milities zitten op het terrein van mijn huis, ik kan niet eens terug naar de ruïnes, waar alles
nog zo ligt als het lag.’
Woest is Basim vooral op de mannen die de foute
inlichtingen leverden. Maar wat zou Basim zeggen als hij
tegenover de Nederlandse vlieger Stefan zou zitten?
‘Waarschijnlijk zou ik vijf minuten woedend op hem zijn en
daarna met hem meevoelen. Hij heeft verkeerde informatie
gekregen, dus ik kan hem moeilijk beschuldigen van
nalatigheid. Ik weet honderd procent zeker dat hij het niet
gedaan zou hebben als hij andere informatie had. Die jongen
deed gewoon zijn werk.’
Het werk van de Nederlandse luchtmachters ligt deze
maanden weer onder vuur ligt dankzij het tumult rondom de
burgerslachtoffers bij de aanval op een ander Iraaks doel,
Hawija. Wij zochten naar de werkelijkheid achter al die ophef
– en vonden die.
Missie F-16 Nederlandse jachtvliegers boven brandhaarden
Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
224 pagina’s
20 euro
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16.

‘Mythe en Werkelijkheid’

Tijdens de bijeenkomst bij onze IGK op 12 november werd ik
voorzitter

door

Leo

Reawaruw

gevraagd

naar

de

boekpresentatie te komen. Voor mij een bijzondere uitnodiging
daar mijn opa de CSM van Kapitein Westerling is geweest
gedurende de Indië periode. Tevens was ons lid AOOI b.d. W.P.
den Engelsman BK een van de onderofficieren van kapitein
Westerling. Genoeg redenen om van deze dag een bijzondere
dag te gaan maken.
Leo, de voorvechter van Maluku 4 Maluku en vele veteranen
waaronder onze KNIL Molukkers, heeft AOOI b.d. W.P den Engelsman en mij op voortreffelijke wijze
begeleid gedurende de dag. Het was mede bijzonder omdat AOOI b.d. W.P den Engelsman, over het
algemeen aan bed gekluisterd, een dag met zijn zoon en dochter op pad is geweest. Naast de
interessante presentatie heeft Leo de AOOI b.d. W. den Engelsman en zijn dochter in contact gebracht
met personen die hun kunnen helpen met benodigde zorg.
Als voorzitter van de VDMD bedank ik Leo Reawaruw! Naast voorvechter van en voor diverse
veteranen ben je een waar kameraad.
Op gevoegde foto ziet u de schrijver Bauke Geersing, Leo Reawaruw, AOOI b.d. W.P den Engelsman
en zijn dochter Emmy. Over het boek ga ik u niets vertellen, lees de tekst van de schrijver Bauke en
analyseer of een weg naar de boekhandel de moeite waard is.
Veel leesplezier gewenst, uw voorzitter,
Frans Erkelens
PS – Na afloop van de boekuitreiking ontving ik onderstaande e-mail van Emmy (dochter de AOOI
b.d. W.P den Engelsman). Dit onderschrijft nog eens het belang van onze Vereniging om jonge en
oude leden te verbinden!
Lieve Frans
Bedankt dat je zo goed gisteren voor opa hebt gezorgd. Hij is je erg
dankbaar. Zoals hij zegt mijn zoon. Je hebt mij een dagje vrij
bezorgd. Dank je wel! Heel veel liefs voor het thuisfront.
Opa den Engelsman & Emmy
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Het woord is aan de schrijver,
Mijn boek is het verslag van een ontdekkingsreis. Een reis die begon met het lezen van veel boeken
en documenten over de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië, de dekolonisatie. Veel dagen bracht
ik door in het Nationaal Archief.
Vooral het verhaal over het optreden van kapitein Raymond Westerling op Zuid-Celebes tussen
december 1946 en maart 1947 trok mijn aandacht.
Een militair die door historici als Willem IJzereef, J.A. de Moor en Remy Limpach wordt omschreven
als verantwoordelijk voor een militair exces. Die een massamoordenaar en oorlogsmisdadiger zou zijn.
Hij zou 30 tot 40.000 doden op zijn geweten hebben. Dat intrigeerde mij als militair opgeleide.
Een militair handelt op basis van opdrachten van meerderen en gaat normaal gesproken nooit op
eigen houtje een expeditie opzetten of uitvoeren.
Als ik de historici als IJzereef, De Moor en Limpach moest geloven zou de hoogste politieke en militaire
leiding op Zuid-Celebes met hun handen in het haar hebben gezeten over de extreme terreur situatie
daar [– moordpartijen, wreedheden, plunderingen, brandstichting, bedreiging van de bevolking,
leugenachtige propaganda en het praktisch onmogelijk maken van normaal bestuur - ] en tegen een
reserve eerste luitenant van 26 jaar hebben gezegd: ‘Je moet zorgen voor rust en orde op ZuidCelebes, en zoek zelf maar uit hoe je dat doet’. Westerling zou een carte blanche hebben gekregen.
Dat kon ik niet rijmen met dat wat ik op de KMA en in de militaire praktijk had geleerd over militair
optreden. Een succesvol militair commandant als Westerling die destijds een soort heldenstatus had,
werd door politici, media en historici getransformeerd tot schurk, ja zelfs tot oorlogsmisdadiger.
Wat was de historische waarheid? Waardoor was deze opmerkelijke draaiing veroorzaakt?
Zo begon ik aan mijn zoektocht, die een ontdekkingsreis bleek.
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Deze ontdekkingsreis vereiste een zorgvuldige voorbereiding. Ik zou immers het delicate terrein van
de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 gaan betreden en verkennen, op zoek naar de
historische waarheid.
Een onderzoeksplan en een kompasrichting leken mij vereist. Ik
ontwikkelde een onderzoeksmodel dat mij zou moeten behoeden
voor eenzijdigheid, vooringenomenheid en de invloed van de
politieke ideologie van antikolonialisme. Dit model zou mij ook
moeten behoeden voor het vellen van eigen morele en/of politieke
oordelen. Het vinden van de historische waarheid was mijn doel.
Zo ging ik op zoek naar de feiten. Ik was benieuwd waar ik zou
uitkomen.
Ik bestudeerde ook de officiële onderzoeksrapporten van de
commissie-Enthoven (1948) en -Van Rij/Stam (1954) Rapporten die tientallen jaren geheim waren.
Met een onderzoeksvoorstel zijn ze nu in te zien in het Nationaal Archief. Ik kwam primaire bronnen
op het spoor die andere historici niet hadden geraadpleegd. Mijn verbazing steeg.
Uit het onderzoek van de commissie-Enthoven bleek dat het optreden van Westerling ‘geboden’ was.
Uit andere primaire bronnen bleek dat de missie van Westerling was gebaseerd op een weloverwogen
en omschreven opdracht tot het uitvoeren van een contraguerrilla om op Zuid-Celebes de rust, orde,
rechtsorde en het normale economische leven te herstellen.
Er was daar sprake van extreme terreur van bendes, rampokkers en andere groepen die zelfs dreigde
te ontaarden in een Bersiap zoals die op Java had plaatsgevonden. Er was geen sprake meer van een
justitiële keten. De politie was corrupt en het openbaar ministerie functioneerde niet naar behoren.
Er was geen daadwerkelijk gezag meer.
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Deze context had ik echter niet gelezen bij de genoemde historici. Zij hebben het in hun boeken over
een soort ‘volksopstand’ tegen het Nederlandse gezag, dat volgens hen de koloniale situatie wilde
herstellen.

Wat speelde er destijds? Tijdens de extreme terreur op Zuid-Celebes onderhandelde de regering
Soekarno-Hatta met een vertegenwoordiging van het Nederlandse kabinet over het akkoord van
Linggardjatti (november 1946). Daarin werd de onafhankelijkheid van een federaal staten verband
Indonesië overeengekomen. Een van die deelstaten was Oost-Indonesië met Celebes als hoofdeiland.
Tegelijkertijd stuurden Soekarno & Hatta echter bewapende infiltranten om Celebes gewapenderhand
te veroveren voor het vestigen van een eenheidstaat o.l.v. Java. Dat is dubbel spel.
Om steun te verwerven voor die eenheidstaat werd zelfs geen middel ongebruikt gelaten.
Leugenachtige propaganda, samenwerking met misdadigers en rampokkende bendes, het op extreme
wijze onderdrukken van de plaatselijke bevolking. In betrouwbare primaire bronnen vond ik dat er
sprake was van ‘rood-witte-terreur’, aldus duidde Lambers, de vertegenwoordiger van de procureurgeneraal op Zuid-Celebes, de situatie.
Ik ontdekte dat deze ‘rood-witte-terreur’ rond Makassar een heuse Bersiap aan het optuigen was. Van
een echte onafhankelijkheidsbeweging was geen sprake aldus de beide onderzoeksrapporten en tal
van primaire bronnen.
De beweringen van IJzereef en Limpach dat sprake was van een volksopstand tegen koloniserende
macht Nederland zijn daar dan ook mee in strijd.
Maar het werd nog veel ernstiger.
Door mijn zoektocht kwam ik in contact met Peter Schumacher, oud-journalist, die Westerling
persoonlijk heeft gekend en meermalen heeft gesproken. Hij gaf mij zijn omvangrijke Westerling34
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dossier. Uit de briefwisseling tussen hem en IJzereef blijkt dat IJzereef een vooringenomen, eenzijdige
en antikoloniale opvatting had over de Zuid-Celebes-affaire.
In het complete dossier IJzereef, dat in het UB Leiden ligt, blijkt dat hij een uitvoerige correspondentie
heeft gevoerd met de secretaris-resident van Zuid-Celebes, H.J. Koerts. Koerts was een groot kenner
van de verhoudingen van destijds op Zuid-Celebes. Hij informeert IJzereef uitvoerig en legt de
betekenis van het ‘bendewezen’ op Zuid-Celebes uit. Volgens Koerts dé sleutel om de situatie daar
goed te kunnen begrijpen.
IJzereef verbreekt plotseling het contact met Koerts. Negeert in zijn boek de betekenis van het
bendewezen en afficheert Koerts als ‘oud-koloniaal denker’. Dat is een doorzichtige manier om de
opvatting van Koerts terzijde te kunnen schuiven.
De volgende etappe in mijn ontdekkingsreis brengt mij bij het
intensieve overleg van het hoogste politieke en militaire gezag in
Batavia over de ‘kokende’ situatie op Zuid-Celebes en over de vraag
welke maatregelen moeten worden getroffen om een eind te
maken aan de ‘rood-witte-terreur’ op Zuid-Celebes.
Op 13 november 1946 wordt besloten een speciale militaire actie te
starten op Zuid-Celebes. Een extra bataljon manschappen en de
elite-eenheid het Depot Speciale Troepen onder leiding van
Raymond

Westerling

wordt

ingezet.

Dat

duidt

op

een

contraguerrilla actie tegen de extreem wrede guerrilla van de kant
van onderscheiden Indonesische groepen.
Westerling was daarvoor weloverwogen en speciaal geselecteerd.
Luitenant Gouverneur-generaal Van Mook, generaal Spoor en generaal-majoor Engles waren op de
hoogte (gebracht) van zijn capaciteiten en zijn aanpak eerder op Sumatra.
Op grond van mijn studie blijkt dat Westerling is belast met een duidelijke opdracht, met duidelijke
richtlijnen en een duidelijk doel. Onderdeel van zijn mandaat was het uitoefenen van het standrecht.
Standrecht was in die tijd een gebruikelijk onderdeel van gewapende acties in het kader van guerrilla
en contraguerrilla. Anders dan nu.
Ook blijkt dat Westerling zich uitvoerig heeft voorbereid op zijn acties en dat zijn aanpak in overleg
met de operationeel commandant op Zuid-Celebes, kolonel H.J. de Vries, is vastgesteld.
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In een aantal primaire bronnen wordt het optreden van Westerling geprezen door de beheerste wijze
waarop hij te werk ging. Zijn optreden was gebaseerd op uitvoerige informatieverwerving vooraf. Dus
geen willekeur zoals in de historische literatuur wordt gesuggereerd. Aan de bevolking werd duidelijk
uitgelegd wat de bedoeling van de militaire acties was. Er werd ingespeeld op de adat en de
geloofsovertuiging (de islam) van de bevolking. Vrouwen en kinderen werden geen haar gekrenkt. De
bevolking werd actief betrokken bij het beteugelen van de ‘rood-witte-terreur’. Zij vormden op
initiatief van Westerling kampongpolities om zichzelf tegen de terroristen te beschermen en die zelfs
te achtervolgen.

De methode-Westerling noemt IJzereef echter een militair exces. Limpach heeft het zelfs over een
macabere show met een hoge mate van willekeur, wreedheid en intimidatie.
Beide opvattingen zijn in tegenspraak met de rapporten van de onderzoekscommissie-Enthoven
(1948) en – Van Rij/Stam (1954) en primaire bronnen. De commissie Van Rij/Stam duidt de methodeWesterling aan als een plechtige methode die grote indruk maakte op de plaatselijke bevolking. Deze
commissie spreekt tegen dat Westerling maar wat deed en willekeurig opereerde. Opnieuw blijkt dat
IJzereef en Limpach maar wat verzinnen.
In de boeken van IJzereef en Limpach wordt ook mr. Bernard Jan Lambers betrokken. Hij was in die
tijd de vertegenwoordiger van de procureur-generaal op Zuid-Celebes. Hij wordt door IJzereef en
Limpach beschreven als een betrouwbare primaire bron. Dat was Lambers zeker.
Op mijn ontdekkingsreis kom ik uit bij de kleindochter van Lambers, Justine Kaasjager. Zij heeft mij het
persoonlijke dossier van haar opa ter beschikking gesteld.
En wat blijkt? IJzereef en Limpach halen Lambers op onjuiste wijze aan in hun boeken. Lambers
spreekt namelijk hun opvatting over de gebeurtenissen op Zuid-Celebes en over de methodeWesterling tegen.
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IJzereef meent zich hieruit te kunnen redden door te schrijven dat Lambers geïmponeerd was door
Westerling en daarom meent hij van Lambers’ opvatting te kunnen afwijken. Limpach meent zich te
kunnen redden door te schrijven dat Lambers tijdelijk zijn politieke opvatting zou hebben gewijzigd en
daarom van ‘rood-witte-terreur’ sprak.
Beide historici zuigen dit echter uit hun duim. Uit het privé dossier van Lambers blijkt dat er geen
onderbouwing is voor wat zij beweren.
Ook de persoon van Westerling komt bij Limpach uitgebreid aan de orde.
Volgens hem een avonturier, een zelfbenoemde kenner van de Oosterse ziel, een simplistische figuur
als het gaat over de complexe Indonesische revolutie, een eigengereide uitvinder van de methodeWesterling die in feite neerkwam op massamoord, een eigengereide houwdegen, een wreedaard,
auteur van twee op kritiekloze – heroïsche toon geschreven, of opgetekende boeken met memoires
In de primaire bronnen mr. B.J. Lambers, kolonel H.J. de Vries, de commissies Enthoven en Van
Rij/Stam, generaal Spoor, generaal-majoor Engles, mr. H.J. Koerts, Indië veteraan Henk Volders, zijn
manschappen etc. blijkt van een diametraal ander beeld van Westerling.
Limpach geeft in zijn boek voor dit fundamentele verschil tussen zijn opvatting en die van zoveel
primaire bronnen geen verklaring. Hij spreekt er alleen zijn verbazing over uit. Een historicus die de
feiten van zoveel primaire bronnen negeert schrijft geen baanbekend, maar een schokkend boek.
Spontaan uitgeleide gedaan door duizenden Indonesiërs die hem een afscheidsfeest bereiden,
vertrekt Westerling op 3 maart 1947 met zijn mannen naar Batavia. Daar wordt hij feestelijk onthaald
door de politieke en militaire top.
De zogenoemde ‘nationalisten’ zien hun terreuraanpak op Zuid-Celebes mislukken en starten een
propaganda tegenoffensief. Daar waren de Indonesiërs ‘meesters’ in. Zeker in vergelijking met de
onhandig en bangelijk optredende Nederlanders. Tot in de Veiligheidsraad toe met officieel uitziende
rapporten, verspreiden zij hun leugens. Zij beweren dat Westerling verantwoordelijk is voor 30.000,
later 40.000, dodelijke slachtoffers. Een fabeltje uit de koker van Kahar Muzakkar, adjudant van
Soekarno.
Een anekdote. Tijdens een overleg tussen Soekarno, diens adjudant Muzakkar en enkele andere
personen komt er iemand binnenstormen en roept opgewonden dat er bij een aanslag door
Nederlanders op een trein veertig doden zijn gevallen. Muzakkar roept: ‘Veertig! Als dat er nu eens
4.000 of 40.000 waren zoals op Zuid-Celebes, dan gaat het ergens over!’ Waarop Soekarno zou hebben
geroepen dat die 40.000 moet worden gebruikt in de propagandaslag tegen de Nederlanders.
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De media volgen deze propaganda en publiceren die. Ook Nederlandse media. Op grond van
beweerde excessen op Zuid-Celebes stelt Van Mook de onderzoekscommissie-Enthoven in. Die
rapporteert (1948) dat het optreden van Westerling geboden was.
De onderzoekscommissie Van Rij/Stam (1954) bevestigt de feitelijke gang van zaken op Zuid-Celebes,
maar meent dat contraguerrilla in feite oneigenlijke rechtspraak is en dus niet gerechtvaardigd. Zij
houden daar de politieke en militaire opdrachtgevers voor verantwoordelijk.
In mijn boek bespreek ik die opmerkelijke draai van Van Rij/Stam die van een militaire actie als
contraguerrilla oneigenlijke rechtspraak maakt.
Uit verslagen van de ministerraad uit 1949 blijkt dat Drees pogingen doet om van Westerling de
zondebok van de Zuid-Celebes-affaire te maken. Terwijl hij beter wist uit de onderzoeksrapporten en
van zijn collega Götzen.
In de Excessennota (1969) rapporteert het kabinet-De Jong ook over de Zuid-Celebes-affaire. Niet
Westerling maar onderluitenant Vermeulen, majoor Stufkens en kapitein Rijborz die zelfstandig acties
uitvoerden in het noordwesten van Zuid-Celebes worden verantwoordelijk gehouden voor de militaire
excessen aldaar.
In het kader van de ‘onthullingen’ van Hueting (1969) komt Drees op de tv bij de VARA en verklaart
dat hem twee oorlogsmisdaden zijn gerapporteerd, de treinramp van Bondowoso en het optreden
van Westerling op Zuid-Celebes. Drees liegt hierover dat het gedrukt staat.
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In 2016 doet Limpach er in zijn boek, De brandende kampongs van generaal Spoor, nog een schep
bovenop en speurt alleen naar ‘zwarte bladzijden’ en creëert zelf dergelijke bladzijden. Hij beschrijft
Westerling in alle mogelijke negatieve toonaarden beschreven. Ik wees daar eerder op. Hij lijkt een
bloedhekel aan de man te hebben.
Ik vroeg mij af hoe deze verdraaiing in de
geschiedschrijving van Westerling en de Zuid-Celebesaffaire is ontstaan. Het is mij opgevallen dat noch
IJzereef, noch Limpach gewag maken van de juridische
en militaire aspecten.
Intussen schrijft Limpach als het over Westerling gaat:
massageweld, massaslachting, bloedbaden, collectief
exces, extreem geweld. Echter zonder onderbouwing.
In zijn boek hanteert Limpach een eigen morele
omschrijving van ‘massageweld’ en ‘extreem geweld’
als: ‘gebruik van fysiek geweld dat overwegend buiten
directie reguliere gevechtssituaties werd toegepast
tegen

non-combattanten

(burgers)

of

tegen

combattanten (militairen of strijders) die na hun
gevangenneming of overgave werden ontwapend. [Dit extreme geweld vond doorgaans plaats zonder
directe militaire noodzaak of zonder duidelijk afgebakend militair doel.’], aldus Limpach.
Later, tijdens een commerciële boekpresentatie in Indonesië d.d. 10 oktober 2019 komt Limpach uit
op de volgende begrippen. ‘Extreme violence is different than normal violence.’, aldus Limpach. Hij
vervolgt dan met: ‘Extreme violence is the execution of prisoners or villagers, rape, torture and looting
without a clear military goal. While normal violence is when two sides are shooting each other.’
Deze uitlating van hem lijkt er op te duiden dat volgens hem met een ‘clear military goal’ de ‘execution
of prisoners or villagers, rape, torture and looting’ geen ‘extreme violence’ zou zijn. Dat zou dan in
tegenspraak zijn met wat hij in zijn boek schrijft. Ik denk dat Limpach zich hier heeft vergist.
Ik meen dat Limpach hier door deze eigen morele benadering op een verkeerd spoor zit. Om geweld
door militairen te kunnen beoordelen is het van belang dat het feitencomplex wordt afgewogen tegen
de geldende juridische beginselen en regels, dat de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit
worden toegepast en wordt nagegaan of er sprake was van een overmacht- of noodsituatie. Limpach
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beschrijft dergelijke analyses niet. En hij laat zelfs na op de feiten van de Zuid-Celebes-affaire zijn eigen
morele begrippen toe te passen.
IJzereef en Limpach baseren hun geschiedschrijving veeleer op eigen politieke en morele oordelen.
Dat leidt mijns inziens tot eenzijdigheid, vooringenomenheid en beïnvloeding door de politieke
ideologie van het antikolonialisme.
Ik neem daar nadrukkelijk, uitvoerig en onderbouwd afstand van in mijn boek, omdat ik meen dat
historici zich moeten baseren op ‘facts, evidence and truth.’ Het behoort niet tot de taak van een
historicus behoort politieke of morele oordelen te vellen.
Ik heb gezocht naar een verklaring voor deze opmerkelijke verdraaiing van deze geschiedenis. Waarom
is Westerling, die van een succesvol militair commandant die zelfs een soort heldenstatus had, later
aangemerkt als schurk, ja zelfs oorlogsmisdadiger?
De methode van geschiedschrijving van Limpach en tal van andere ideologische historici die
participeren in het zogenoemde Meerjarenonderzoek is mijns inziens een belangrijke oorzaak. Zij
hanteren een eenzijdige, vooringenomen aanpak en gaan uit van de antikoloniale politieke opvatting.
Een van die onderzoekers, Nicole L. Immler stelt zelfs dat geen objectieve en evenwichtige
geschiedschrijving mogelijk zou zijn. De grootste Nederlandse historicus Johan Huizinga meent
daarentegen dat de kern van geschiedschrijving is dat het verleden objectief en evenwichtig wordt
beschreven. Alleen op die manier kunnen we het verleden begrijpen.
Andere ideologische historici gebruiken de beschrijving van de geschiedenis zelfs om de historische
waarheid te vertroebelen, kiezen vaak voor ronkende statements en het plaatsen van zwart tegenover
wit en kiezen voor het ideologische model kolonisator – gekoloniseerde en scheppen een schisma in
onze samenleving.
De geschiedenis is niet zwart – wit, kent niet alleen helden en schurken. De geschiedenis is
genuanceerd en kent veel actoren, aspecten en facetten. Dat is in het bijzonder het geval bij de
beschrijving van de dekolonisatieperiode van Nederlands-Indië 1945 – 1950.
Deze ideologische historici stellen: Nederland heeft zich heeft misdragen, Nederland heeft extreem
geweld gepleegd, Nederland wilde re-koloniseren, Nederland heeft ten onrechte de onafhankelijkheid
van Indonesië niet erkend op 17 augustus 1945 toen Soekarno de onafhankelijkheid proclameerde.
Wij Nederlanders moeten volgens hen daarover schuld, schaamte en afschuw gevoelen.
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Een schuldgevoel maakt ons echter kwetsbaar voor moedwillige manipulatie van de geschiedenis. Is
dat het oogmerk van deze historici?

Ondertussen wordt ons een eeuwigdurende erfzonde

aangepraat.
In 1511 schreef Erasmus al dat schaamte een van de bijzondere obstakels is voor het verwerven van
kennis, omdat ‘die mist in het hoofd veroorzaakt’. Aan wat de Indonesiërs allemaal deden besteden
deze ideologische historici nauwelijks aandacht. Berisap genocidaal geweld? Dat moet je in die tijd
zien volgens hen. Het waren vrijheidsstrijders die tegen de koloniale macht vochten voor de
onafhankelijkheid van Indonesië.
Zo ontkennen zij de historische waarheid. De verscheidene Bersiaps waren uitingen van genocidaal
geweld vaak gericht tegen weerloze vrouwen en kinderen. Misdaden tegen de menselijkheid van
Indonesische zijde. Deze ontkenning leidt tot een gevoel van miskenning voor dit aangedane leed bij
onze Indisch-Nederlandse landgenoten.
Tegenover de stellingen van de ideologische historici noem ik enkele belangrijke feiten.
Er bestond op 17 augustus 1945 geen onafhankelijke staat de Republiek Indonesië. Er bestond destijds
in Nederlands-Indië geen simplistisch model van vrijheidsstrijders tegen de koloniale macht. Dat is een
ideologisch construct.
Nederland streefde niet naar rekolonisatie maar naar dekolonisatie van Nederlands-Indië. De
Nederlandse militairen hebben duizenden mensen het leven gered in Nederlands-Indië.
Zij hebben de opdrachten van de hoogste politieke en militaire leiding naar beste vermogen
uitgevoerd onder uitermate moeilijke omstandigheden. Zij vochten tegen wrede guerrilla acties van
Indonesische kant.
Op Zuid-Celebes herstelden zij de rust, orde en rechtsorde en het normale economische leven en
bevorderden zij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van de deelstaat Oost-Indonesië. Zij
deden dat met succes.
Aan Nederlandse zijde was ook sprake van militaire excessen. Ook op Zuid-Celebes. Aan Indonesische
zijde was sprake van niet zelden extreme geweldsexcessen. Ook op Zuid-Celebes. De onderscheiden
Bersiaps getuigen daarvan.
Tijdens mijn ontdekkingsreis zag ik dit hersenschim van de ideologische geschiedschrijving. Het werkt
als een religie. In mijn boek roep ik de Nederlanders op dit hersenschim te verslaan.
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Ideologische historici hebben Westerling en de Zuid-Celebes-affaire verdraaid en vertekend.
Nederlandse politici hebben hem gebruikt als zondebok om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen
afwentelen. Media hebben aan deze negatieve beeldvorming bijgedragen.
Westerling blijkt op Zuid-Celebes in werkelijkheid een voortreffelijk militair commandant te zijn
geweest die een bijzondere contraguerrilla actie tot een goed einde heeft gebracht.
Hij heeft veel mensen daar het leven gered en de onafhankelijkheid van de deelstaat Oost-Indonesië
bevorderd. Hij heeft de hem gegeven opdracht onder bijzonder moeilijke omstandigheden op
voortreffelijke en effectieve wijze met moed, beleid en trouw uitgevoerd. Dat daarbij ook fouten zijn
gemaakt erkende hij zelf.
Dus is Westerling een massamoordenaar of een schurk? Nee, dat is ‘onhistorische kletskoek’ van
ideologisch historici.
Tot slot wil ik nog een opmerking maken over het Meerjarenonderzoek naar de dekolonisatie periode
in Nederlands-Indië 1945 - 1950. Ik meen dat het van groot belang is dat daarbij – uitgaande van de
historische context, op basis van de feiten en omstandigheden, de politiek-maatschappelijke
opvattingen en de militaire en juridische normen van destijds – de rol van alle actoren (bestuurders,
politici, militairen, gewapende Indonesische groepen, plegers van onrechtmatig geweld aan beide
zijden) evenwichtig wordt beschreven. En niet te vergeten dat ook de belangen en gevoelens van de
Indische-Nederlanders die zich destijds daar bevonden en die
doorleven in de tweede en derde generatie in ons land, op
evenwichtige wijze daarbij worden betrokken.
Ik hoop dat ik met dit boek daar een bijdrage aan heb kunnen
leveren.
Mr. Bauke Geersing.
Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire
(1946-1947) Mythe en werkelijkheid
Mr. Bauke Geersing
Uitgeverij Aspect
508 pagina’s
29,95 euro
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17. Contributie 2020 en achterstallige betalingen 2019
Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2020 te voldoen voor maart
2020. U kunt dit doen op twee manieren;
-

Door het verschuldigde bedrag over te maken naar onze zakelijke rekening (IBAN) NL92 INGB
0001 6678 31, ten name van Vereniging BL-BK onder vermelding van Contributie 2020.

-

Of u wacht met het overmaken van de contributie totdat u een betaalverzoek middels een
‘TIKKIE’ ontvangt in onze WhatsApp groep.

Let op leden van het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), actieve en post-actieve
veteranen, behoeven geen contributie te betalen daar deze door CLSK wordt voldaan.
De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal €22,00 en voor buitengewone leden
(=weduwleden) €15. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding van de kosten wordt een hogere
bijdrage zeer op prijs gesteld.
De vereniging heeft een fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd. Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen (indien bij het
bestuur bekend). In de kolom mededelingen van uw overschrijving kunt aangeven hoeveel geld u wilt
bestemmen voor dit fonds.
Van alle gewone leden hebben maar 47 leden hun contributie betaald voor het jaar 2019. Zo goed als
de helft heeft dus nog niet betaald. Controleer uw administratie a.u.b. en behoort u tot die leden die
nog niet betaald hebben, dan zo snel als mogelijk alsnog uw contributie voor 2019 doch voor maart
2020 te voldoen.
Mocht u vragen hebben kunt u zich tot uw penningmeester Maurice Becks richten:
penningmeester@verenigingdmd.nl
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18. Resultaten communicatie-onderzoek
Tijdens de laatste ALV, in BRONS 92 en als bijlage bij BRONS 93 is er aan de leden gevraagd hoe zij
wensen te communiceren, met het bestuur. Wat opvalt is dat ook onze leden moderniseren. Veel
meer leden dan wij konden vermoeden vertrouwen op Whatsapp, mail en Facebook. Hierin zien we
geen verschil in leeftijd of duur van het lidmaatschap, wel in betrokkenheid: onze actieve leden stellen
mail en WhatsApp op prijs om het bestuur te bereiken, ongeacht hun leeftijd. Onze minder actieve
leden reageren evenmin op mail als op post.
Daarom heeft het bestuur de stap gezet om de WhatsAppgroep Daden laten Leven op te starten. Daar
zijn nu 65 leden in opgenomen. Op de brieven (brief inclusief retourenveloppe) zijn er 16 retour
gekomen. Uitgaande van 93 gewone leden, 5 ere leden (2 dragers), 9 buitengewone leden (1 MWO
en 1 BS w V), 16 weduwe leden en 7 abonnee leden hebben we 97 dragers van een Militaire
Dapperheidsonderscheiding en in totaal worden er dus 123 leden actief meegenomen in de mailingen.
Van de 65 leden in de WhatsApp groep zijn er 3 geen drager. Dus 62 dragers zitten er in de WhatsApp
groep.
Kortom: met WhatsApp bereiken we nu 64% van onze dragers en 50% van onze leden ten opzichte
van 13% met de brieven. Via Facebook worden momenteel zo’n 1500 mensen bereikt. Het is nog niet
duidelijk hoeveel van leden ook op Facebook actief is. Facebook is daarom meer geschikt voor onze
communicatie met geïnteresseerden buiten de VDMD, en om daden te laten leven bij een groter
publiek.
Conclusie: het bestuur bereikt de leden het beste via WhatsApp en mail en zal verder insteken op
modernisering door meer gebruik te maken van social media, mailingen en de ontwikkeling van een
interactieve site.
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19. Voornemens en plannen
Het komende jaar zal het bestuur met hulp van professionele vertellers een aantal daden van dragers
laten leven. Zo wordt er nu gewerkt aan een vijftal audiovisuele portretten waarin dragers aan het
woord komen. Zij vertellen hun verhaal, in hun eigen woorden. De eerste interviews zijn afgenomen,
maar de meeste opnames volgen eind februari. Wij zijn erg blij dat DCo de producenten van het
succesvolle ‘Dagboek van onze Helden’ bereid heeft gevonden om de portretten te maken. Het
resultaat zal in première gaan op onze Verenigingsverjaardag in april.
Het voorbereidende werk aan het boek ‘Daden laten leven’ is in volle gang. Een boek vullen met
verhalen klinkt eenvoudiger dan het is. Uit verschillende gesprekken met onder meer het NIMH en de
schrijvers van Missie F-16, zijn een aantal keuzes naar voren gekomen die de komende weken verder
worden onderzocht en uitgewerkt. Een uitgebreid historisch naslagwerk, waarin zoveel mogelijk
dragers hun verhaal vertellen is een groter en langdurig project. Minder omvangrijk is het om een
selectie van verhalen te maken, waarin bijvoorbeeld de verschillende tijdvakken en
dapperheidsonderscheidingen aan bod komen. Dat kan leiden tot een boek dat bij wijze van spreken
bij de AKO kan liggen. Hiermee wordt dan ook een breder publiek bereikt. Eenzelfde keuze is te maken
op het gebied van vorm en taalgebruik. Kiezen we voor vlot en spannend, of academisch en compleet.
Tijdens de ALV zullen we een aantal gedetailleerde voorstellen ter bespreking voorleggen.
Tenslotte heeft het bestuur een webdesigner aangetrokken om te helpen met de ontwikkeling van de
verenigingswebsite. Dit project is nog in de ontwerpfase.
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20. Verhalen gezocht!

Met de viering van 75 jaar vrijheid voor de deur en de komst van de Invictus Games naar Nederland
in 2020 is er een groot podium gekomen voor verhalen van veteranen en de offers die gemaakt zijn
en worden voor vrijheid...
Op nationale schaal zijn journalisten, videomakers, schrijvers, fotografen en nog veel meer op zoek
naar verhalen om allerlei media te vullen: denk aan kranten, videoprogramma’s, tijdschriften en
‘podcasts’ (gesproken fragmenten die enorm populair zijn omdat mensen ze in de auto of op de fiets
kunnen luisteren onder het rijden!).
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar in onze huidige maatschappij is dit bij lang niet iedereen meer
bekend. De verhalen lijken een stille dood te sterven… maar wij willen daden juist laten leven! Dit
kunnen we onder meer doen door de verhalen (weer) te vertellen.
Heb jij een verhaal en wil je het delen met Nederland? Laat het ons dan weten!
Mail naar: communicatie@verenigingDMD.nl
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