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1. Kerstgroet bestuur Vereniging DMD
Roosendaal, 01 december 2018
Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,
Het einde van 2018 is alweer in zicht. Dit jaar stond in het teken van
verschillende dapperheidsonderscheidingen die, vaak na jaren van onderzoek,
tijdens drie bijzondere momenten zijn uitgereikt. Meer hierover kunt u lezen in
deze editie van Brons.
De verhalen achter de vele verschillende individuele onderscheidingen zijn
indrukwekkend en inspirerend te noemen. Voor de maatschappij is het echter
niet altijd even zichtbaar wat Defensie en onze militairen voor Nederland
betekenen. Daarom is het van belang onze verhalen te blijven delen. De
Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen biedt hier een
uitstekend platform voor.
Wij willen u en iedereen die u dierbaar is vanuit het bestuur behaaglijke en
gezellige dagen toewensen. Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig
nieuwjaar!
Het bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen,
Frans, Ben, Jacob, Maurice, Bart, Dick en Erik
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2. Voorwoord Minister van Defensie Ank Bijleveld
Daden laten leven. Dat is het motto (en de missie) van de
Vereniging Dragers van Militaire Dapperheidsonderscheidingen.
Een bijzonder gezelschap van militairen die indrukwekkende
daden op hun naam hebben staan. Allemaal hebben zij hun
eigen, unieke verhaal.
Wij moeten de verhalen van deze militairen vertellen en laten leven.
Want waar helden zijn, is hoop. Zij herinneren ons aan waar wij als mensen toe
in staat zijn. Aan de moed en dapperheid die in ieder van ons schuilen, maar die
slechts bij enkelen van ons naar boven komen als het er op aan komt.
Als ik u - de dragers van een militaire dapperheidsonderscheiding - hiernaar
vraag, dan zult u zeggen dat u voor uw gevoel gewoon uw werk deed. Maar uw
daden zijn allesbehalve normaal. U steeg boven zichzelf uit en verrichtte
heldendaden.
Een held word je niet. Het is niet iets wat je plant. Het is iets wat je bent.
Een held ben je omdat je in een fractie van een seconde, te midden van chaos en
onder extreme druk, een besluit neemt. Een besluit waarvan je nog niet weet
hoe het uit zal pakken. Dat mogelijk slecht afloopt. En waarmee je misschien wel
je leven op het spel zet.
Maar je neemt het, omdat je in die fractie van een seconde de innerlijke kracht
hebt om het belang van anderen en het belang van de missie voorop te stellen.
Dat kan niet iedereen. Dat vergt een dapperheid die van heel diep van binnen
komt. En je weet pas dat je dat kunt, op het moment dat het er op aan komt.
Die dapperheid . die onbaatzuchtigheid en die toewijding zijn een voorbeeld
voor ons allemaal.
En daarom is het belangrijk dat wij uw daden laten leven.
Dit mooie blad draagt daar aan bij. Maar het gaat er vooral ook om dat deze
verhalen buiten de vereniging verteld worden.
Ik moedig u dan ook aan om uw verhaal te delen, liefst ook buiten Defensie.
Want met uw voorbeeld kunt u anderen niet alleen wat leren, maar ook
inspireren. Ik hoop van harte dat u dat doet.
Ik wens u alle goeds voor het nieuwe jaar!
Ank Bijleveld-Schouten
Minister van Defensie
Den Haag, 1 december 2018
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3. Nieuwe leden Vereniging DMD 2018
Kapitein Joep
Adjudant-onderofficier René
Adjudant-onderofficier Michel
Sergeant-majoor Jeff
Sergeant der eerste klasse Hans
Sergeant van de mariniers Ante
Kolonel-vlieger Erik
Kolonel-vlieger Peter
Kolonel-vlieger Jack
Luitenant-kolonel-vlieger Rien
Luitenant-kolonel-vlieger Joost
Majoor-vlieger b.d. Pleun

-

Bronzen Leeuw
Bronzen Kruis
Kruis van Verdienste
Kruis van Verdienste
Kruis van Verdienste
Kruis van Verdienste
Vliegerkruis
Vliegerkruis
Vliegerkruis
Vliegerkruis
Vliegerkruis
Vliegerkruis

De acties waarvoor de verschillende Militaire Dapperheidsonderscheidingen zijn
uitgereikt worden in het volgende hoofdstuk omschreven.
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4. Uitreiking militaire dapperheidsonderscheidingen
Te midden van chaos, onder extreme druk en met gevaar voor eigen leven
stelden zij het belang van de missie en dat van anderen voorop. Dat zei minister
Ank Bijleveld-Schouten 2 juli op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn, waar
ze 14 militairen eerde met een dapperheidsonderscheiding. De militairen
verrichtten hun heldendaden in Afghanistan, voor de kust van Somalië, boven
Kosovo en in Zuid-Soedan.

Defensie, 2018
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Bronzen Leeuw voor kapitein Joep
Wie:
Decoratie:
Voor inzet:
Wegens:

kapitein Joep, Koninklijke Landmacht
Bronzen Leeuw
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit
'Bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de
vijand.'

Deze toenmalige luitenant nam in Afghanistan als ploegcommandant deel aan
verschillende grote operaties.
Bij een van deze operaties komen hij en de 2 ploegen waar hij leiding over heeft
in een hinderlaag terecht. Met geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers worden
zij bestookt. De communicatie gaat moeilijk door de heftigheid van het gevecht.
Daarop besluit de luitenant zijn voertuig te verlaten en te voet langs de voorste
voertuigen te gaan om informatie op te halen.
Een aantal dagen hierna raakt zijn ploeg in een dorpje opnieuw in een
hinderlaag. Met gevaar voor eigen leven weet de luitenant een mitrailleursnest
uit te schakelen.
Hij stelt vast dat het voorterrein waarschijnlijk vol ligt met explosieven, de
munitie dreigt op te raken en besluit in overleg met de hogere commandant het
gevecht af te breken. Een aantal dagen hierna raakt zijn ploeg in een dorpje
opnieuw in een hinderlaag. Met gevaar voor eigen leven weet de luitenant een
mitrailleursnest uit te schakelen. Ook redt hij het leven van een manschap, door
hem weg te trekken vlak voordat hij door een raketgranaat zou worden
getroffen.
Een paar maanden later leidt de luitenant een zeer gevaarlijke en complexe
nachtelijke voetpatrouille. Daarbij werden inlichtingen gewonnen, soms op 25
meter afstand van de vijand.
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Bronzen Kruis voor kapitein der mariniers Jack
Wie:
Decoratie:
Voor inzet:
Wegens:

kapitein der mariniers Jack, Korps Mariniers
Bronzen Kruis
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit
'Moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand.'

Deze toenmalige sergeant van de mariniers nam in Afghanistan als
ploegcommandant deel aan verschillende grote operaties.
Tijdens een van deze operaties neemt de sergeant vrijwillig de leiding van een
voetpatrouille naar een door de vijand bezet gebied. De patrouille loopt in een
hinderlaag en wordt bestookt met geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers. De
sergeant van de mariniers komt verschillende keren uit zijn relatief veilige
stelling om het vuur naar zich toe te trekken, zodat zijn ploegleden het gevecht
ongeschonden kunnen verlaten.
Een maand later krijgt de sergeant opdracht met zijn ploeg een observatiepost in
te richten. Vanaf hier wordt een aanstaande operatie van de battle group
ondersteund. Op de 2e dag komt de ploeg erachter dat ze zijn ontdekt en is een
confrontatie met de vijand niet te voorkomen. Vervolgens maakt hij de
weloverwogen beslissing de opdracht voort te zetten en biedt de sergeant en zijn
ploeg tot het einde van de operatie ondersteuning aan de battle group.
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Bronzen Kruis voor adjudant René
Wie:
Decoratie:
Voor inzet:
Wegens:

adjudant René, Koninklijke Landmacht
Bronzen Kruis
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit
'Moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.'

De toenmalige sergeant-majoor was in Afghanistan commandant van het
Advanced Search Team. Samen met zijn team genieverkenners had hij de taak
explosieven op te sporen en te ruimen zodat de Special Operations Forces (SOF)
zich konden verplaatsen. Hij was zelf niet getraind als SOF-operator.
Tijdens een van de operaties loopt het vijfkoppige verkenningselement, waar de
sergeant-majoor deel van uitmaakt, in een hinderlaag. Ze komen onder zwaar
vuur te liggen en raken geïsoleerd. Alleen via een smal afwateringskanaal
kunnen ze misschien ontkomen. De eerste die op deze manier doorsteekt, heeft
door het verrassingseffect de grootste kans op ontsnappen. Toch slaat de
sergeant-majoor het aanbod om als eerste te gaan af. Hij vindt dat de aanwezige
SOF-operators later nog hard nodig zijn en laat hen voorgaan.
Twee maanden later neemt de sergeant-majoor deel aan een meerdaagse
operatie. Twaalf keer is er gevechtscontact en ook de sergeant-majoor geeft met
gevaar voor eigen leven vuur af. Hij vecht volwaardig mee zonder zijn kerntaak
uit het oog te verliezen.
Regelmatig ruimt hij explosieven onder direct vuur. Ook s nachts voert hij
opsporingsacties uit. Iets wat normaal niet is toegestaan, maar de sergeantmajoor acht dit wegens het verrassingseffect noodzakelijk.
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Kruis van Verdienste voor sergeant der eerste klasse Hans
Wie:
Decoratie:
Voor inzet:
Wegens:

sergeant der eerste klasse b.d. Hans, Koninklijke Landmacht
Kruis van Verdienste
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit
'Moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.'

Als ploeglid nam de toenmalige sergeant deel aan verschillende grote operaties
in Afghanistan.
Tijdens een van de operaties loopt de sergeant en zijn ploeg in een hinderlaag in
een dorp. Hij verlaat regelmatig zijn relatief veilige positie om zijn ploeggenoten
vuurdekking te geven en handgranaten te werpen. Later neemt de sergeant
vrijwillig deel aan een complexe nachtelijke voetpatrouille. Kans op ontdekking is
groot en dan zou de patrouille volledig op zichzelf zijn aangewezen.
Vlak voor het invallen van de duisternis opent de vijand de aanval op de
mitrailleurpost. De sergeant ligt onder direct vijandelijk vuur.
Een maand later bevindt de sergeant zich in een vooruitgeschoven
mitrailleurpost van een verstrekte positie, die al de hele dag door de vijand
onder vuur was genomen met raketten en mortiergranaten. Vlak voor het
invallen van de duisternis opent de vijand de aanval op de mitrailleurpost. De
sergeant ligt onder direct vijandelijk vuur. Zijn munitievoorraad raakt op en hij
besluit daarop, met gevaar voor eigen leven, herhaaldelijk naar de ongeveer 35
meter terug gelegen versterkte positie terug te gaan om munitie te halen.
Hierdoor kan de mitrailleur blijven vuren. Het vuuroverwicht blijft behouden en
de vijand wordt afgeslagen.
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Kruis van Verdienste voor sergeant-majoor Jeff
Wie:
Decoratie:
Voor inzet:
Wegens:

sergeant-majoor Jeff, Koninklijke Landmacht
Kruis van Verdienste
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit
'Moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand.'

Als plaatsvervangend ploegcommandant nam de toenmalige sergeant der 1e
klasse deel aan verschillende grote operaties in Afghanistan.
Tijdens een van de operaties meldt de sergeant-1 zich vrijwillig als voorste
verkenner van een voetpatrouille naar een door de vijand bezet gebied. De
patrouille loopt in een hinderlaag en wordt van zeer dichtbij zwaar bestookt met
geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers. Een geïmproviseerd explosief ontploft
op nog geen 50 meter van de sergeant en kost hem bijna het leven.
De sergeant-1 verlaat regelmatig zijn relatief veilige positie om handgranaten te
werpen en zijn ploeggenoten dekkingsvuur te geven. Desondanks kan hij precies
aangeven waar het vuur en de raketwerpers vandaan komen, zijn ploeg
beantwoordt dit gericht en kan zo terugtrekken
Diezelfde maand komt de sergeant-1 met 2 ploegen opnieuw in een hinderlaag
terecht. Op eigen initiatief voert hij in zijn ongepantserd voertuig een
routeverkenning uit naar een uitweg. Hij neemt daarbij een goede positie in om
de vijand met vuur te onderdrukken en zo kunnen de ploegen het gevecht veilig
afbreken. Een aantal dagen later is er weer een hinderlaag in een dorp. De
sergeant-1 verlaat regelmatig zijn relatief veilige positie om handgranaten te
werpen en zijn ploeggenoten dekkingsvuur te geven.
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Kruis van Verdienste voor sergeant van de mariniers Martin en sergeant
van de mariniers Ante
Wie:
sergeant van de mariniers Martin en sergeant van de mariniers Ante
Decoratie: Kruis van Verdienste
Voor inzet: Inzet voor de kust van Somalië 2014,
Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF)
Wegens:
Moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.
Op een nacht krijgen twee kikvorsmannen opdracht een piratenschip voor de
kust van Somalië te saboteren. De kans op ontdekking is groot. Mede ook door
het ondiepe water, een koraalrif als onverwacht obstakel en oplichtend plankton.
Op de terugweg krijgen de mannen ook nog te maken met een verraderlijke
onderstroom. Op het moment dat zij aankomen bij de oppikboot worden zij
beschoten door de piraten. Dankzij de geslaagde sabotage zijn nieuwe kapingen
en gijzelingen voorkomen.
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Kruis van Verdienste voor adjudant-onderofficier Michel en Adjudantonderofficier Martin
Wie:

adjudant-onderofficier Michel en adjudant-onderofficier b.d. Martin
(adjudant-onderofficier b.d. Martin is op een later moment
gedecoreerd)
Decoratie: Kruis van Verdienste
Voor inzet: tijdens VN-missie Soedan 2007
Wegens:
'Moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.'
De toenmalige opperwachtmeesters Michel en Martin nemen als ongewapende
United Nations Police Officer Advisor deel aan de VN-missie in Soedan. Als een
Soedanese soldaat wordt vermoord, krijgen zij de opdracht de plaats delict te
onderzoeken.
De verdachte van de moord zit dan al in een cel van de plaatselijke politiepost.
Maar als Michel zich met zijn collega hier meldt, zien zij dat hij wordt vrijgelaten
door militairen van het Soedanese beveiligingsleger. Later zien de
opperwachtmeesters een deel van deze Soedanese militairen opnieuw
verschijnen en dan gaat het goed mis. De militairen schieten van dichtbij 3 hoge
politieofficieren dood.
Ze beseffen dat zij als getuigen nu groot gevaar lopen en vluchten. Ze klimmen
over de prikkeldraadomheining van de politiepost, maar worden achtervolgd en
beschoten. Aangekomen bij een naastgelegen post van het International Medical
Corps zien zij 3 VN-medewerksters die volkomen in paniek zijn. De twee
opperwachtmeesters vrezen voor de levens van de vrouwen en besluiten ze mee
te nemen op hun vlucht naar het 500 meter verderop gelegen VN-kamp. De
vrouwen vertragen de vlucht behoorlijk. Door de grote paniek gaan zij opeens
stijf van angst op de grond liggen. Michel en zijn collega liggen nog steeds onder
vuur, maar laten de vrouwen niet achter. Ze sleuren ze nu mee.
De mannen en vrouwen halen de hoofdpoort van het VN kamp onder vuur van
het Bangladese beveiligingsbataljon die over hun heen op de achtervolgers
schieten. Het VN beveiligingsbataljon voert nog zeker 20 minuten lang een hevig
vuurgevecht met de achtervolgers.
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Vliegerkruis voor kolonel-vlieger Erik en kolonel-vlieger Peter
Wie:
kolonel-vlieger Erik en kolonel-vlieger Peter, Koninklijke Luchtmacht
Decoratie: Vliegerkruis
Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties tegen het voormalig
Joegoslavië) 1999
Wegens:
'Daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand.'
In de nacht van 24 maart 1999 vindt de eerste luchtaanval van operatie Allied
Force (tegen het voormalige Joegoslavië) plaats. De vijandelijke Servische
luchtverdediging zal zich met volle kracht laten gelden, zo waarschuwen de
inlichtingendiensten.
Destijds kapitein Erik krijgt de leiding over een formatie van 4 F-16 s ter
bescherming van coalitievliegtuigen boven het vijandelijke gebied. Destijds
majoor-vlieger Peter is tweede leidinggevende. In het gebied bevinden zich 3
Servische MIG-29 s, zo krijgen de F-16-vliegers te horen als zij het
operatiegebied binnenvliegen.
Dichter bij de vijand
Erik vliegt in de richting van een vermoedelijk vijandelijk radarcontact en kan
vuren. Maar omdat het contact nog niet als vijandelijk is geïdentificeerd, mag
Erik niets doen. De formatie loopt een toenemend risico om te worden beschoten
door een van de MIG s of een grond-luchtdoelraket. Erik komt intussen steeds
dichterbij het mogelijke vijandelijke contact. Nu is het tijd om zijn vooraf
ontwikkelde tactiek toe te passen. Hij draait weg van het radarcontact en draagt
de aanval en tactische leiding over aan Peter, die nu in een betere positie is om
te vuren. Door weg te draaien komt Erik in een zeer kwetsbare positie met zijn
rug in de richting van de dreiging. Het radarcontact wordt in de tussentijd als een
vijandelijke MIG-29 geïdentificeerd en Peter schiet met succes het toestel neer.
De missie wordt vervolgd, maar nu beschieten grond-luchtdoelrakketten de
formatie. Reden genoeg om terug te keren, maar er wordt besloten de
luchtverdedigingsmissie te vervolgen. Daarmee maakten Erik en Peter groot
persoonlijk risico ondergeschikt aan het belang van de missie.
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Vliegerkruis voor luitenant-kolonel-vlieger Joost en majoor-vlieger b.d.
Pleun
Wie:

luitenant-kolonel-vlieger Joost en majoor-vlieger b.d. Pleun,
Koninklijke Luchtmacht
Decoratie: Vliegerkruis
Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties tegen het voormalig
Joegoslavië) 1999
Wegens:
'Daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand.'
Op 29 april 1999 krijgen destijds kapitein-vlieger Joost en majoor-vlieger Pleun
de opdracht de startbaan van het militaire vliegveld Ponikve in Servië
onbruikbaar te maken. Het weer boven het doelgebied is slecht en conform de
geldende operationele instructies kunnen zij de missie afbreken.
Toch wordt de aanval doorgezet met het uitvoeren van precisiegeleiding op lage
hoogte onder de wolken. Daarmee maken Pleun en Joost groot persoonlijk risico
ondergeschikt aan het belang van de missie. Beide vliegers worden tijdens de
aanval intensief en gericht beschoten door vijandelijk luchtafweer.
Het verrassingseffect is nu weg, de aanvliegroute voorspelbaar en de dreiging
daardoor zeer hoog.
Het lukt ze uiteindelijk wel om het vliegveld te raken, maar de vijand weet de
schade te herstellen. Later in de week zijn daarom meer aanvallen nodig. Het
verrassingseffect is nu echter weg, de aanvliegroute voorspelbaar en de dreiging
daardoor zeer hoog. Toch voeren Pleun en Joost ook deze aanvallen uit en
maken na een derde succesvolle aanval het vliegveld onbruikbaar.
Joost vliegt in totaal 30 gevechtsmissies. Pleun 22. De vluchten zijn meestal s
nachts, boven vijandelijk gebied. Beide vliegers hebben veelal de tactische
leiding over het verloop van de luchtaanvallen. Zowel Pleun als Joost verblijven
daardoor langere tijd boven het doelgebied, binnen schootsafstand van de vijand
en lopen dus regelmatig verhoogd risico te worden neergeschoten.
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Vliegerkruis voor kolonel-vlieger Jack
Wie:
kolonel-vlieger Jack, Koninklijke Luchtmacht
Decoratie: Vliegerkruis
Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties tegen het voormalig
Joegoslavië) 1999
Wegens:
'Daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand.'
Toenmalig majoor-vlieger Jack heeft 31 gevechtsmissies tijdens operatie Allied
Force op zijn naam staan. Hij heeft daarbij regelmatig de tactische leiding over
het verloop van de luchtaanvallen.
Tijdens een van zijn missies verkeert hij in groot gevaar. Enkele essentiële
systemen van zijn F-16 vallen uit. In plaats van de missie af te breken, wat
volgens de operationele richtlijnen gerechtvaardigd is, zet hij de aanval door.
Enkele essentiële systemen van zijn F-16 vallen uit maar Jack zet de aanval toch
door.
Hij laat een andere vlieger uit zijn formatie de precisiegeleiding uitvoeren en
weet zo zijn wapens alsnog in te zetten. Jack maakt groot persoonlijk risico
ondergeschikt aan het belang van de missie. Hierdoor wordt de missie alsnog
succesvol voltooid.
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Vliegerkruis voor luitenant-kolonel vlieger Rien
Wie:
luitenant-kolonel vlieger Rien, Koninklijke Luchtmacht
Decoratie: Vliegerkruis
Voor inzet: tijdens operatie Allied Force (luchtacties tegen het voormalig
Joegoslavië) 1999
Wegens:
'Daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand.'
Op 11 mei 1999 krijgt toenmalig kapitein-vlieger Rien opdracht om schade te
fotograferen die kort ervoor door NAVO-aanvalsvliegtuigen op doelen in de
omgeving van Belgrado is aangebracht. Het doelgebied is zwaar verdedigd en de
vijand is door de eerdere aanval op de hoogte van de alarmfase. Een bijzonder
gevaarlijke situatie.
Hij wordt door een vijandelijke luchtdoelraket gericht beschoten.
Ook een tweede vlieger gaat mee, maar door een technisch mankement kan
deze niet fotograferen. Rien neemt daarom alle te fotograferen doelen voor zijn
rekening. In het belang van de missie neemt hij groot persoonlijk risico. Hij
wordt door een vijandelijke luchtdoelraket gericht beschoten, maar weet deze
van zich af te schudden. Uiteindelijk fotografeert hij alle geplande doelen.
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5. Uitreiking Militaire Willems-Orde
Een ferme slag op de linkerschouder gevolgd door een "dank u wel, majesteit".
Reserve-majoor Roy de Ruiter is zojuist op het Binnenhof in Den Haag door
koning Willem-Alexander tot Ridder Militaire Willems-Orde geslagen. De
voormalige Apachevlieger kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn optreden
in Afghanistan, tussen 2007 en 2009.
De daden waarvoor De Ruiter is onderscheiden spreken voor zich, en maken
indruk. Ze zijn verweven met moed, beleid en trouw; de vereisten om in
aanmerking te komen voor de Militaire Willems-Orde. Met gevaar voor eigen
leven ondersteunde hij grondtroepen, ging onverschrokken door in het heetst
van de strijd en nam veelvuldig initiatieven om operaties te laten slagen.

Wapenfeiten De Ruiter
Zo ook op kerstavond 2007. De Ruiter heeft dan al ongebruikelijke keuzes
gemaakt om de grondtroepen te verzekeren van luchtsteun. Als zijn co-piloot wil
wegdraaien nadat een vijandelijke mortier rakelings langs hun Apache scheert,
legt De Ruiter zijn hand op het besturingspaneel. Hij heeft de mortieropstelling
gespot en wil deze dreiging wegnemen voor de grondtroepen. De co-piloot
vertrouwt zijn gezagvoerder blindelings en zet een duikvlucht in richting de
mortieropstelling. Ze zitten nu in de vuurlinie van de vijandelijke mortier. Om
burgerslachtoffers te voorkomen, wijzigt De Ruiter tijdens het inzetten van de
duik nog snel het type raket. Hij vuurt. Raak!
6 september 2009. De Nederlandse commando korporaal Kevin van de Rijdt
sneuvelt. Vanuit de lucht en onder risicovolle omstandigheden toont De Ruiter
trouw en onvoorwaardelijke loyaliteit aan zijn collega s op de grond. Zonder zijn
inzet was het risico groot dat er meer slachtoffers zouden vallen onder de
Nederlandse militairen. Zonder De Ruiter had korporaal Van de Rijdt niet
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geëvacueerd kunnen worden en zou zijn ops-vest met geheime informatie
mogelijk in vijandelijke handen vallen.
De acties
Deze en 3 andere daden van De Ruiter hebben bijgedragen aan zijn voordracht:
Doorgaan met gevaar voor eigen leven.
Van plan A naar plan B: mission accomplished.
Onderscheidend door alert en doortastend optreden.
Cruciaal in levensbedreigende omstandigheden.
Overtuigende leider buiten de gebaande paden.
De uitleg van deze daden zijn terug te vinden op:
defensie.nl/onderwerpen/ridder-miltaire-willems-orde-roy-de-ruiter

3 Nederlandse ridders
De aanwezige ridders majoor Marco Kroon en luitenant-kolonel Gijs Tuinman
heetten De Ruiter na de ridderslag welkom in de Orde. Ook zij kregen hun
onderscheiding voor de inzet in Afghanistan, vanaf 2006. De enige andere en nog
in levende zijnde ridder is de 101-jarige Britse majoor Kenneth Mayhew. Hij
onderscheidde zich door zijn wapenfeiten bij de bevrijding van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog.
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Alle eer
Bij de ceremonie op het Binnenhof waren ook koningin Máxima, premier Mark
Rutte, Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten en Commandant der
Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.
Diverse militaire eenheden stonden aangetreden. Onder andere een collectieve
vaandelwacht van alle eenheden aan wie in het verleden een Militaire WillemsOrde is toegekend. Ook de commandanten van de marine, landmacht,
luchtmacht en marechaussee waren met een delegatie present om de nieuwe
ridder vandaag op het schild te heffen.

Defensie, 2018
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6. Alles over de Militaire Willems-Orde
Wie krijgt deze onderscheiding en waarom?
Alleen voor uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Voor unieke
prestaties. Voor hen die echt het verschil hebben gemaakt. De Militaire WillemsOrde is maar voor enkelen weggelegd. Voormalig Apache-vlieger Roy de Ruiter is
de volgende die dit bijzondere eremetaal volgende week uitgereikt krijgt.
Hieronder alles wat u moet weten over deze hoogste dapperheidsonderscheiding
van ons land.
1. Waarom krijgt majoor-vlieger Roy de Ruiter de Militaire WillemsOrde?
Dat is een goede vraag, waar nu nog bijna niemand antwoord op heeft. Waarom
de voormalig Apache-piloot wordt verheven tot ridder in de Militaire WillemsOrde wordt tijdens de uitreiking op 31 augustus door Koning Willem-Alexander
bekend gemaakt. Uit z n cv blijkt in ieder geval dat de 36-jarige majoor-vlieger
tussen 2004 en 2009, 6 keer is uitgezonden naar Afghanistan. Of hij daar de
dappere dingen heeft gedaan die aanleiding zijn voor de ridderorde durft De
Ruiter zelf niet te zeggen. Hij vindt het allemaal maar vreemd. De familieman
staat niet graag in de belangstelling. Ik heb getwijfeld of ik m zou accepteren.
Ik wilde liever dat ze hem aan het squadron gaven, maar dat kon niet. Ik
accepteer m nu als een stukje erkenning voor hen , zei De Ruiter eerder in de
Vliegende Hollander.

2. Wat is de Militaire Willems-Orde precies?
De Militaire Willems-Orde werd ingesteld in 1815 en is de oudste en hoogste
ridderorde van ons land. Militairen die moed, beleid en trouw hebben getoond
tijdens militaire operaties komen ervoor in aanmerking. Sinds 1940 is ie ook
toegankelijk voor burgers. De kans dat zij de onderscheiding ook daadwerkelijk
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krijgen is alleen klein, aangezien zij niet zo snel in oorlogssituaties terecht
komen.
Tot begin jaren 50 van de vorige eeuw werd de Willems-Orde nog met enige
regelmaat uitgereikt, maar daarna kwam de klad erin. Nederland kwam weinig
meer in oorlogssituaties terecht. Er waren wel vredesmissies, maar volgens de
letter van de wet kun je alleen een ridderorde ontvangen in tijden van oorlog.
Majoor Marco Kroon was in 2009 de eerste in ruim 50 jaar die de hoogste
onderscheiding weer opgespeld kreeg. Majoor Gijs Tuinman volgde in 2014 en
het Korps Commandotroepen in 2016.

3. Wie bepaalt wie deze prestigieuze onderscheiding krijgt?
Het begint allemaal met een dappere daad, die gemeld moet worden. In theorie
kan een militair of burger zo'n melding zelf doen, maar dat is on-Hollands. In het
geval van Roy de Ruiter hebben militairen van de landmacht, die veel steun van
de luchtmachter hebben gehad, hem voorgedragen. Die aanvraag moet door de
betreffende commandant getekend worden en wordt doorgestuurd naar de
Commissie Dapperheidsonderscheidingen van, in dit geval, de luchtmacht. Ieder
krijgsmachtdeel heeft zo'n commissie. Zij oordelen of de betreffende daad een
onderscheiding waard is en bouwen een dossier op. Welke onderscheiding dat
dan zou moeten worden, is op dat moment nog onbekend.
Vervolgens gaat de Commissie Dapperheidsonderscheidingen Defensie ermee
aan de slag. Zij doen verder onderzoek en bepalen of iemand inderdaad
onderscheiden moet worden. En zo ja, met welke onderscheiding.
Kiest deze commissie voor een Militaire Willems-Orde? Dan gaat het pakketje
met informatie dat tot dusver vergaard is naar de minister van Defensie. Die
hakt de knoop door, maar vraagt hiervoor eigenlijk altijd advies aan het Kapittel
der Militaire Willems-Orde. Een club van hoge, oud-militairen.
Het Kapittel doet een laatste keer onderzoek naar het, tot dan toe opgebouwde,
dossier. Is de daad wel echt dapper (moed), zijn er bewust keuzes gemaakt met
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vrees voor eigen leven (beleid), blijf je trouw aan beslissingen (trouw). Maar ook
of er volgens de regels is gewerkt, of er fouten zijn gemaakt en of er
buitenproportioneel oorlogsgeweld is gebruikt.
Als ook het Kapittel concludeert dat de daad Willems-Orde waardig is, wordt de
minister daarvan op de hoogte gebracht. In dit geval heeft minister Ank Bijleveld
groen licht gegeven en het ontwerp Koninklijk Besluit opgesteld, waarna gestart
wordt met de voorbereidingen.

Kanselarij der Nederlandse Orden
De Kanselarij der Nederlandse Orden is opgericht in 1815 en onderzoekt
aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen in ons land. Ze adviseren wie,
welke onderscheiding moet ontvangen. Ook houden ze bij wie in ons land
allemaal al een 'lintje' hebben ontvangen. Aan het hoofd van de Kanselarij staat
de Kanselier, op dit moment generaal-majoor buiten dienst Henk Morsink.
Het Kapittel der Militaire Willems-Orde is een aparte tak van de Kanselarij en
adviseert de minister van Defensie of een voorgedragen militair de Militaire
Willems-Orde moet ontvangen. Hierin zitten 8 oud-militairen. 2 van ieder
krijgsmachtdeel.
4. Wanneer is besloten dat Roy de Ruiter deze Willems-Orde uitgereikt
krijgt?
De luchtmachter werd eind 2013 voorgedragen door collega s van de landmacht.
In augustus 2017 ging het Kapittel der Militaire Willems-Orde ermee aan de slag.
De 8 oud-militairen hadden 4 maanden nodig om te onderzoeken of Roy de
Ruiter de Willems-Orde inderdaad verdiende. Hun positieve advies is eind vorig
jaar naar de minister gestuurd. Het nieuws werd op 18 juni bekend gemaakt en
op 31 augustus wordt 'ie daadwerkelijk uitgereikt.
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5. Wie reikt de Militaire Willems-Orde uit?
Dat doet de 'Grootmeester van de Militaire Willems-Orde'. Het is bij wet
vastgelegd dat dit het Nederlandse staatshoofd is. Het staatshoofd is zelf ook
drager van de Militaire Willems-Orde. In de geschiedenis waren dit dus Willem I,
II en III. Koningin Wilhelmina, Juliana en Beatrix en Willem-Alexander.

6. Zijn er verschillende soorten Militaire Willems-Orde?
In principe is er maar één Militaire Willems-Orde, maar er zijn wel verschillende
gradaties. Wie de Willems-Orde voor het eerst krijgt wordt Ridder der 4e Klasse.
Daarna volgt Ridder der 3e Klasse, Commandeur en de hoogste kwalificatie is het
Ridder Grootkruis. Deze laatste is tot nu toe slechts 51 keer uitgereikt. Inclusief
de Grootmeesters van de Militaire Willems-Orde zijn dat er 58. Koning WillemAlexander was in 2013 de laatste. De kans dat één van de 2 hoogste graden
anno 2018 nog een keer wordt uitgereikt is niet groot. Dan zou iemand in z'n
eentje een heel volk moeten redden. Een upgrade naar de 3e klasse zou nog
kunnen, als bijvoorbeeld Gijs Tuinman opnieuw een bijzondere daad pleegt.

Defensie, 2018
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7. BBQ Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Speech van de voorzitter
Allereerst wil ik de IGK en zijn secretariaat bedanken voor de grote steun die wij
als vereniging elke keer weer krijgen. Natasja en Janine bedankt!
Dan, voordat ik verder ga is er ook een heugelijk feit te melden! In ons midden is
een ware wereldkampioen! INA hartelijk gefeliciteerd met jouw wereldtitel!
Terwijl wij hier staan ligt BRONS 90 gereed voor verzending. Dit keer met onze
nieuwe folder! De verzendlijst is 224 adressen groot. Dat waren er 225 maar
helaas hebben we vandaag moeten vernemen dat op 01 mei 2018 Ben Hendriks
KV woonachtig te Canada door een noodlottige val is overleden. Onze gedachten
gaan uit naar zijn ziel en familie.
Kort terug naar de 224 adressen. We zijn gestart met het opzetten van een
stakeholders bestand naast het ledenbestand. Reden hiervoor is de focus van de
vereniging: binden en verbonden houden van de oude en jonge dragers en
daden laten leven .
Daarnaast communiceren wij naar buiten:
De VDMD: ZICHTBAAR WAAR MOGELIJK EN AANWEZIG WAAR NODIG

Afgelopen maandag hebben Bart en ik 9 nieuwe dragers en een aantal
stakeholders kunnen toespreken over onze vereniging en hopen hun te mogen
begroeten als leden. Aanstaande maandag 2 juli worden 14 militairen geëerd
met een Militaire Dapperheidsonderscheiding. Een unicum, de CDS heeft alle
leden uitgenodigd om aanwezig te zijn.
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Zaterdag zijn we zichtbaar en aanwezig in Den Haag! In de Ridderzaal, als
speaker, op de tribune, in de spits van het Defilé, op het malieveld en in de tent.
Voor meer vragen kunnen jullie bij Jacob en Erik terecht.
Ook wil ik hier vermelden dat de band met de afdeling decoraties van onze
krijgsmacht hechter aan het worden is. Wij komen tezamen op het malieveld
waar de afdeling het VERZET centraal heeft staan en wij naast hun met onze
folders en standaard aanwezig zijn.
Het bestuur ervaart een grote uitdaging m.b.t. de DB. Nog steeds blijven reacties
uit van sommige leden. Dat kan betekenen dat de adressen niet kloppen, dat
leden niet meer in leven zijn of dat men onbewust niet reageert op verzonden
correspondentie. Indien leden zich geroepen voelen om vrijwillig, vrijblijvend en
vooral gratis het ledenbestand te gaan controleren dan hoor ik dat graag.
Voor de komende BRONS is het mijn intentie om onze dragers te verbinden met
hun regimenten, korpsen en krijgsmachtdelen. Wij hebben geconstateerd dat
hier een groot grijsgebied bestaat. Ook hier vraag ik jullie hulp.
Tijdens de ALV is er kort gesproken over het opzetten van een boek en mogelijk
audio visueel materiaal van onze dragers. Bart is er druk mee om dit voor elkaar
te krijgen maar, eerlijkheid gebied, het is en blijft defensie die we hier hard voor
nodig hebben.

Afgelopen week ben ik benaderd door de stichting NU of NOOIT.
De inzet van stichting NU of NOOIT wordt geleverd door onbetaalde vrijwilligers.
De stichting organiseert eendaagse riviercruises op de Nederlandse wateren voor
personen die hindernissen ervaren in hun sociale functioneren. Dit ten gevolge
van traumatische ervaringen, lichamelijke en/of verdere beperkingen of hun
financiële situatie.
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De doelgroep is/zijn:
Ouderen en jongeren afkomstig uit (veelal) geüniformeerde kringen (zoals
militairen, politie, brandweer en ambulance e.d.) meestal niet meer actief
dienend (incl. voormalig dienstplichtigen) en die:
Mentaal en/of lichamelijk gehandicapt zijn (zo nodig met begeleiding);
Partner van tijdens de dienst overledenen (zo nodig met begeleiding);
Partner zijn van (1) met thuiswonende kinderen (ook welkom)
Indien U interesse heeft of iemand kent die hier wellicht voor in aanmerking
komt heb ik een gerichte folder bij mij.

Ik sluit af met facts and figures:
Sinds 1940 zijn er 8262 Militaire Dapperheidsonderscheidingen waarvan 1038
postuum uitgereikt!
Dat zouden er dan 86 per jaar zijn, ware het niet dat na 1953 er maar 250 zijn
uitgereikt en dat er in de laatste 10 jaar maar 36 zijn uitgereikt.
Dus een gemiddelde van 3,6 tussen 2008 en 2018, een gemiddelde van 4,5
tussen 1953 en 2008 en een gemiddelde van 555 tussen 1940 en 1953.
Onze Vereniging bestaat momenteel uit: 5 abonnee leden; 5 ere leden; 7
bijzondere leden; 17 weduwe leden en 86 gewone leden.
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8. Daden laten leven: Wim Elgers
HELMOND - In 1962 is er een journaalploeg in Nieuw-Guinea
om verslag te doen van de strijd die Nederlandse militairen
leveren met Indonesische infiltranten. Wij hadden gehoopt een
goedlopende reportage te maken , zegt de verslaggever wat
teleurgesteld. Maar het bos van Nieuw-Guinea bleek een
onoverkomelijke hindernis voor camera en geluidsapparatuur .
Er zijn wat beelden van een heet, vochtig en duister oerwoud en een
Nederlandse patrouille. De mariniers lopen zwijgend achter elkaar, eentje rookt
een sigaret. Dan verdwijnen ze uit beeld.
Klopt, we hadden vaak een sigaretje in de mond, en niet voor niks , zegt Wim
Elgers. Als je werd gebeten door een lintah hield je de sigaret tegen z n kont.
Dan viel-ie eraf. Als je zo n bloedzuiger er zomaar aftrok, kreeg je een etterende
tropenzweer. En dan heeft de oud-marinier het nog niet over de mijnwormen,
dysenterie, schurft en andere kwalen die op de loer lagen op de Raja Ampateilanden. Plus de klamme hitte. Je liep in de natte rotzooi. Als je een keer aan je
jas trok, scheurde die af. De jungleboots waren van kunststof. Die krompen. Je
moest de voorkant eraf snijden.
Elgers is nu 77 en oogt onvervalst militair. Vorig jaar nam hij na 40 jaar afscheid
als bestuurslid van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen,
tussendoor was hij tien jaar penningmeester van het Veteranen Platform.
Gedrongen postuur, rechte rug, gedisciplineerde pas. Als de fotograaf zich meldt
in het appartement langs de Helmondse Kasteel-Traverse, komt er een doos
tevoorschijn met drie baretten: de lichtblauwe van de VN (Beiroet 1990-1991),
de groene van het Korps Commando Troepen en de donkerblauwe van de
mariniers. Hij zet de mariniersbaret op en zwelt de borst waarop negen medailles
prijken.
Veruit de belangrijkste is de militaire dapperheidsonderscheiding het Bronzen
Kruis. Heeft zich in de periode van 9 mei tot 18 augustus 1962 meermalen
onderscheiden door moedig gedrag tegenover de vijand in Nederlands NieuwGuinea , aldus het Koninklijk Besluit dat in het bijzonder memoreert aan hetgeen
voorviel op 14 augustus.
Die dag is Elgers levenslang bijgebleven. Hoe dichter we naar 14 augustus
gaan, hoe meer problemen. Ieder jaar. Ik heb wel vaker ernstige dingen
meegemaakt, maar dit heeft de grootste indruk gemaakt. Iemand zomaar
verliezen.
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Jungle
Marinier der Eerste Klasse Elgers zat in een Verkennings- en Inlichtingenpeloton
van de mariniers. Het had als taak Indonesische troepen die werden gedropt met
vliegtuigen en motorboten, op te sporen en uit te schakelen. We waren heel
jong, flexibel en goed opgeleid. De drill was: als je vuur krijgt, direct in de
aanval.
Zo zwerft het vlijmscherpe peloton soms wekenlang rond in de jungle. Ze hebben
wat rijst, maar leven vooral van het land: vis, wilde varkens, inheemse groenten
zoals kangoon ( smaakte als spinazie ) en meripapalm ( daaruit kon je wit spul
halen met een bloemkoolsmaak ). Soms, als ze dicht bij de kust zijn, zet een
marineschip blikgroenten en versgebakken brood aan wal.
Op 14 augustus krijgt het peloton informatie dat er Indonesiërs zijn gesignaleerd
bij kampong Weij op Zuid-Missool. De kampong bleek zo goed als verlaten, de
Papoea s waren gevlucht voor de Indonesi rs. Wij kregen opdracht achter die lui
aan te gaan; vanuit de kampong, achter elkaar over een smal geitenpaadje de
berg op.
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Hinderlaag
Na twee uur treffen de 23 Nederlanders een verlaten bivak. Maar de Indonesiërs
liggen even verderop in een hinderlaag. Bij het vuurgevecht dat volgt worden
twee Nederlanders getroffen: luitenant der mariniers Hans Woortman raakt
zwaargewond, marinier Peter Mannie sneuvelt. Onder vuurdekking slaagt de
twintigjarige Elgers erin zijn leeftijdgenoot Mannie te bereiken in de hoop zijn
leven te kunnen redden. Hij lag op zijn buik, toen ik hem omdraaide ontsnapte
hem nog een zucht. Ik weet vrijwel zeker dat hij direct gedood was. De
mariniers slagen erin Mannie over een boomstam heen te trekken en terug te
halen. Daarna neemt Elgers hem in de brandweergreep op zijn nek en draagt het
lichaam het smalle pad af, terug naar de kampong. De Indonesische commando s
intussen zijn op de vlucht geslagen.

Zinloos?
Wat het peloton niet weet is dat er hoog boven hun hoofden in Washington, Den
Haag en Jakarta al weken daarvoor een voorlopig akkoord is gesmeed. Dat zou
de volgende dag worden ondertekend. Was de dood van Peter Mannie - de
laatste Nederlander die sneuvelde op Nieuw-Guinea - dus zinloos? Elgers: Dat is
een onmogelijke vraag, want de zin konden wij niet beoordelen. Wij wisten niets
van de politieke situatie, hooguit dat er werd onderhandeld.
Toch blijkt ook hij zichzelf die vraag te hebben gesteld. Ik heb
compagniescommandant Romijn gevraagd: jij stuurde ons op 14 augustus die
heuvel op, wist je dat er een staakt-het-vuren aan zat te komen? Nee, zei hij,
anders had ik jullie niet omhoog gestuurd.
Veel later komt Elgers in contact met de familie Mannie en hoort hij over het
verwoestende effect op de nabestaanden. Peter Mannie kwam uit de
Marconistraat in Tilburg, de oudste uit een gezin met zeven kinderen waarvan de
moeder was overleden. Toen de pastoor zijn vader vertelde dat zijn zoon een
dag voor het akkoord was gesneuveld, stortte hij in. Een zus van zijn overleden
moeder heeft het gezin verder grootgebracht. De vader was er niet meer toe in
staat.
Wat Elgers kon doen, was de familie geruststellen, vele jaren later: Peter Mannie
had niet geleden nadat hij in de kop van de patrouille plotseling onder vuur was
genomen. In diezelfde periode nam Elgers het initiatief voor een herbegrafenis
van Peter Mannie op Ereveld Loenen in 2002.
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Nachtmerries
Bij Wim Elgers werd in 2008 een chronisch posttraumatische stressstoornis met
verlaat begin vastgesteld. In een lezing voor de Commissie
Dapperheidsonderscheidingen omschreef hij het zo: Ik heb wel eens
slaapproblemen en soms nachtmerries. Ook ben ik altijd overmatig alert bij het
observeren van mijn omgeving. Tenslotte kan ik niet naar oorlogsfilms kijken die
zich afspelen in de jungle. Een serie als Tour of Duty -die zich afspeelt in
Vietnam- moet ik niet aanzetten. Doe ik dat wel, dan komt alles in mijn slaap
weer boven . Elgers wijst naar de stoel die bij het raam staat. ,,Daar zit ik wel
eens te janken. Mijn vrouw kan daar goed mee omgaan, die laat mij dan zitten.
Zo hebben we het ook afgesproken; laat mij maar in mijn vet gaar koken, niet te
veel vragen stellen. Het droogt vanzelf wel weer op.

ED.nl, Helmond, Leo de Boer 2018
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9. Herdenking nationaal Indië monument 1945 - 1962
1 September 2018: Traditiegetrouw vindt op de eerste zaterdag in september, de
jaarlijkse herdenking bij het nationaal Indië monument 1945-1962 plaats. De
dag begon al vroeg met een aantal lezingen over Cambodja in hotel de Oranjerie.
Het verhaal van de twee mariniers die met hun voertuig op een mijn waren
gereden heeft grote indruk gemaakt en beiden verdienen ons respect.
Vervolgens de ontvangst in het pittoreske kasteeltje Hattem van waaruit de
waardige herdenking traditiegetrouw begint. Ook dit jaar was de vereniging sterk
vertegenwoordigd in personen als onze voorzitter, de penningmeester, een
bestuurslid, een viertal leden en niet te vergeten hun partners.

Het monument kent een lange en bijzondere geschiedenis met onze vereniging,
het werd onthuld door ons erelid en oud-secretaris/penningmeester Wim Elgers.
Dit jaar is de brug geslagen tussen het Nationaal Indië Monument 1945-1962 en
het Monument voor Vredesoperaties. In dit kader is een nieuw monument
onthuld, een monument dat precies tussen de beide monumenten in staat, als
symbool tussen verleden, heden en de toekomst. Hier zal voortaan de
herdenking dan ook plaats vinden. Het was een waardige ceremonie met tal van
toespraken en een prachtige muzikale omlijsting in handen van de
marinierskapel en een groot koor. Namens de vereniging heeft de voorzitter
Frans Erkelens en bestuurslid Erik van der Meijde de krans gelegd. Alle
aanwezige leden stonden met respect in de houding tijdens deze kranslegging.

32

Brons 91

De Koninklijke luchtmacht was spot on met vier F-16 s in de missing man
formation. Aansluitend waren alle leden te gast op het kasteel en hebben allen
genoten van een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Samenvattend: het was een mooi dagje Roermond met de vereniging.
Erik van der Meijde, KV
Foto: Angelien Göbbels-www.agphotoart.nl
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10. Bestuursleden gezocht
Begin 2019 zal een bestuurswissel plaatsvinden. De functie van secretaris zal
worden overgenomen door aooi Marc Hamming KV. Hij zal daarbij geassisteerd
worden door bestuurslid kpl td Erik van der Meijde KV. De functie van bestuurslid
communicatie en redacteur Brons zal worden overgenomen door Anouk
Beijleveld.
Naast deze functionarissen zijn er nog twee aankondigingen van bestuurswissel
waar nog opvolgers voor gezicht worden. Dit betreft de bestuursfunctie van
Vice-Voorzitter en Algemeen bestuurslid.
Mocht u interesse hebben in een van de vernoemde functies dan kunt u een mail
sturen naar het bestuur van de vereniging DMD op: bestuur@verenigingdmd.nl
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11. Contributie 2019 en achterstallige betaling 2018
Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2019 te
voldoen voor april 2019. U kunt dit doen door het verschuldigde bedrag zo
spoedig mogelijk over te maken op de Zakelijke Rekening (IBAN) NL92 INGB
0001 6678 31 ten name van Vereniging BL-BK. Onder vermelding van:
Contributie 2019.
Wilt u geen andere naam invullen of toevoegingen gebruiken, de banken
accepteren dit niet, onze naam bij de ING BANK is tot nader bericht niet
gewijzigd.
De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal 22, - en voor buitengewone
leden (= weduweleden) 15, -. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding
van de kosten wordt op een hogere bijdrage zeer veel prijs gesteld.
De verschuldigde contributie dient via een bankoverschrijving of via
internetbankieren betaald te worden op de zakelijke rekening van onze
Vereniging. (ZIE HIERBOVEN)
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). U kunt in de kolom
mededelingen van uw overschrijving aangeven hoeveel geld u wilt bestemmen
voor dit Fonds.
Een aantal Leden hebben hun contributie over het verenigingsjaar 2018
nog niet voldaan, controleer uw administratie a.u.b. en hoort u bij die
leden, betaal dan zo snel als mogelijk gelijk met de contributie over
2019 voor april 2019.
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12. Hoe de hulphond helpt bij PTSS
Een hulphond is vaak van grote waarde voor veteranen met PTSS. Over hoe dat
werkt is echter weinig bekend. Een vierjarig onderzoek door de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht moet bijdragen aan inzicht.
We zijn het veteranen verplicht om hen zo goed mogelijk te helpen.
Gegil, chaos en lawaai, en daar tussenin ligt een militair op de grond. De meeste
mensen kennen deze televisiespot van KNFG Geleidehonden wel. Na verloop van
tijd komt de kijker erachter dat de militair niet in oorlogsgebied is. Hij heeft
slechts een nachtmerrie. De labrador die de militair helpt om uit zijn boze
droom te ontwaken is een perfect voorbeeld van hoe een hulphond te werk gaat,
zo zeggen onderzoekers Joris Wijnker en Emmy van Houtert van het VeteranenPTSS-Werkhonden-Research Project (V-PWR).

Hulphond Nederland
Sinds 2012 is Hulphond Nederland bezig met het opleiden en plaatsen van
hulphonden bij veteranen met PTSS. Eind vorig jaar is Wijnker, majoordierenarts bij Defensie, een onderzoeksgroep gestart naar de effectiviteit. Als
veteraan en door mijn werk als reservist raakte ik in contact met mensen die
PTSS-klachten hebben. Toen ik via mijn defensienetwerk bij Hulphond Nederland
terechtkwam voelde het gelijk goed.
“Hier moet ik meer mee doen, dacht ik.”
Het is inmiddels aangetoond dat een mens-dier relatie stresshormonen
onderdrukt en het vrijkomen van bindingshormonen bevorderd. De resultaten
van stichting Hulphond Nederland zijn dan ook positief. Toch gaat het hierbij om
bevindingen die volgens Wijnker subjectief zijn.
“De resultaten zijn waardevol.”
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Maar er zijn objectieve metingen nodig om een behandelmethode te
ontwikkelen. Met het onderzoek willen we het mechanisme van deze mens-dier
relatie vaststellen. Op die manier kunnen we een behandelmethode ontwikkelen
die op zoveel mogelijk veteranen van toepassing is.
Hulphond als spiegel
De precieze wisselwerking tussen veteraan en hulphond is dus nog onduidelijk.
Dat er vaak wordt gekozen voor een hond als hulpmiddel is beslist geen toeval.
Volgens Emmy van Houtert, die als promovenda aansluit bij het onderzoek, is
het een van de weinige diersoorten die menselijke signalen ook daadwerkelijk
kan leren begrijpen. Mensen ervaren dat een hond terug-communiceert . Maar
omdat het geen mens is, wordt het als minder bedreigend beschouwd. Het dier
luistert, maar zal nooit iets doorvertellen.
“Het kan niet praten of oordelen zoals een mens. Het is te vertrouwen.”
De functie van een hulphond voor veteranen met PTSS is dat de persoon in
kwestie zelfstandig kan omgaan met wat hem is overkomen. En, niet te
vergeten, met wat hij in het dagelijks leven tegenkomt. Een hulphond heeft de
capaciteit om de signalen van zijn baas op te pikken , vertelt Van Houtert. Als je
bijvoorbeeld in paniek raakt, kan de hond dit detecteren en vervolgens
aangeven. Voor de patiënt is het dan de opdracht om te onderzoeken waar het
dier hem alert op wil maken.
“Zo helpt de hond het bewustzijn te vergroten dat een bepaalde situatie een
potentieel risico vormt. Een hulphond werkt eigenlijk als een spiegel.”
Op de vraag of een veteraan die een hulphond krijgt hier niet te afhankelijk van
wordt, maakt van Houtert de vergelijking met een wandelstok. Iemand die in
een revalidatietraject zit, kun je een wandelstok aanbieden zodat hij steun heeft
tijdens het lopen. Het einddoel is om uiteindelijk zelfstandig te bewegen, zodat
de stok niet meer nodig is, Uiteraard wordt er per persoon bekeken of dit doel
realistisch is. De hulphond heeft een soortgelijke functie.
Patiënten moeten zich dus goed beseffen dat ook zij inspanning moeten leveren.
Het is niet alleen de hond die het werk doet.
Een lange wachtlijst
Naast het dienen van de veteranen hopen Wijnker en Van Houtert ook een ander
doel te bereiken. Momenteel wordt het opleiden en aanschaffen van een
hulphond niet tot nauwelijks vergoed. Hierdoor worden er jaarlijks zo n vijftien
PTSS-hulphonden opgeleid bij Hulphond Nederland. En dit met een wachtlijst van
honderden mensen. Er zijn ook grote verschillen in de kwaliteitsniveaus doordat
er van verschillende visies en trainingsmethoden gebruik wordt gemaakt. Met
als gevolg dat de ervaringen uiteenlopen van zwaar teleurstellend tot
fantastisch.
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“Er moet een professionalisering en standaardisatie plaatsvinden van de
opleidingen. Zo blijft er een kern over van mensen en instituten die weten wat ze
doen.”
Verzekeringen zullen dan ook eerder bereid zijn financi le steun te bieden ,
aldus Wijnker.
Afhankelijk van donateurs
Voor de komende vier jaar is het onderzoek bekostigd. Het streven van Wijnker
en Van Houtert is om de effectiviteit van de hulphond in totaal tien jaar lang te
onderzoeken. Of dat gaat lukken is nog onzeker. Het project wordt niet
gefinancierd door de overheid. We zijn dus afhankelijk van donateurs om het
project voort te zetten.
“Een project dat we, moreel gezien, verplicht zijn af te maken voor alle
veteranen die een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen in dienst
van ons allemaal.”
Over V-PWR
V-PWR is een initiatief van Joris Wijnker en Nienke Endenburg. Het wordt
uitgevoerd in samenwerking met Hulphond Nederland en het Ministerie van
Defensie. Hoogleraren Eric Vermetten en Bas Rodenburg zijn vanuit hun functie
ook nauw betrokken bij het onderzoek. Het project wordt onder andere gesteund
door het Karel Doorman Fonds, diervoedingsfabrikant Royal Canin, Triodos
foundation en het K.F. Hein fonds. Ook het Utrechts Universiteitsfonds draagt bij.
Wil je ook bijdragen aan betere zorg voor veteranen met PTSS door inzet van
hulphonden? Ga dan naar onderstaande website en steun het onderzoek:
https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/hulphonden

veteraneninstituut.nl, 2018
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13. Mobilisatie Oorlogskruis op voordracht
Al geruime tijd zet luitenant-kolonel b.d. Jacques Brijl BL zich
in om te eren wie ere toekomt. Het doel is om de moedige
mannen te eren die tijdens WOII hun leven voor hun vaderland
hebben gegeven. Door zijn inzet kunnen nabestaanden vaak
alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) in
ontvangst nemen. Jacques, bedankt voor jouw onverzettelijke
en toegewijde inzet!
Frans Hugo van Sandick
Het Mobilisatie Oorlogskruis is toegekend aan Frans Hugo van Sandick, in het
burgerleven was hij landbouwingenieur. Zijn militaire functie was reserve 1e
luitenant militaire administratie en intendance K.N.I.L.
In het jappenkamp Tan Toei, Ambon werd hij mishandeld en gemarteld.
Waardoor hij 13 juli 1942 overleed. Zijn echtgenote Maria Coldenhoff overleed
juli 1945 in jappenkamp Kampili te Celebes.
Jan Johannes Bout
Jan Johannes Bout werd in november 1944 te Hainan in Japan geëxecuteerd. Dit
als straf voor een vluchtpoging. Hij was sergeant infanterie als beroepsmilitair.
Hem werd onlangs het Mobilisatie Oorlogskruis postuum toegekend.
Pieter Stapenséa
Pieter Stapenséa, geboren 1909 te Sneek was commandant van een eenheid
pantserwagens.
Samen met andere eenheden was hun taak de Japanse opmars naar Padang te
vertragen. Zodat via Padanghaven te verwachten versterkingen konden
binnenvaren. Hij sneuvelde 23 maart 1942 te Kota Bulog Benteng bij Lau
Goenoeng. Ook hem werd het Mobilisatie Oorlogskruis postuum toegekend.
Indisch4ever, 2018
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14. In memoriam
Overlijden Benedictus (Ben) Hendriks, Kruis van Verdienste

Bij K.B. no. 32 van 20 oktober 1949 werd door H.M. Koningin Juliana aan
B.M. Hendriks, geb. 27 juli 1916, marinier der 3e klasse (48951),
het Kruis van Verdienste toegekend
Wegens:
Heeft zich door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het
belang van het Koninkrijk gediend, door op 24 Januari 1949 nabij Ngimbang
(Oost-Java), toen de truck, waarop hij was ingedeeld, op een door terroristen
ingegraven vliegtuigbom was gereden en in brand was geraakt, tezamen met
een andere marinier, zonder op eigen levensgevaar te letten, temidden van om
hem heen vliegende scherven van de zich op de truck bevindende exploderende
munitie en ondanks de grote hitte van de brandende benzine, in de laadbak van
de truck te klimmen teneinde een zwaar gewonde marinier, wiens uniform reeds
had vlam gevat er uit te redden, waarbij hij zelf brandwonden aan zijn handen
opliep.
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Overlijden Johannes Bertus de Rode, Bronzen Kruis

Besluit houdende te verlenen onderscheidingen in verband met bijzondere
verdiensten gedurende vijandelijke acties in Nederlands Nieuw-Guinea in 1962.
Op voordracht van Onze Minister van defensie van 25 maart 1963 no.
854683/852287;
Toe te kennen het Bronzen Kruis aan korporaal der mariniers J.B. de Rode
(26420)
Wegens:
Heeft in zijn functie als groepscommandant zich onderscheiden door beleidvol
optreden tegen de vijand in Nederlands Nieuw-Guinea in de omgeving van
kampong MANELEK, door bij een overval op een vijandelijk bivak, onder hevig
vijandelijk vuur, zijn groep zodanig op te stellen, en het vuur zo te leiden, dat
voorkomen werd dat de vijand een omtrekkende beweging kon maken en
uiteindelijk gedwongen werd het gevecht af te breken.
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15. Activiteitenkalender
April
Algemene Leden vergadering
Mei
4
5

Kranslegging - Grebbenberg
Bevrijdingsdag defilé - Wageningen

Vereniging DMD aanwezig tijdens de Nationale Veteranendag 2018
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