Brons 93
Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,

Vaak sta ik stil bij de onbetaalbare waarde van onze vereniging! Oudere en jongere dragers van
Militaire Dapperheidsonderscheidingen die doorgingen waar anderen stopten. Mensen met een
verhaal! En zoals onze beschermheer onlangs zo mooi omschreef: “gewone mensen die
buitengewone dingen deden toen de situatie daarom vroeg”. De onbetaalbare waarde van onze
vereniging zit hem niet alleen in de dingen die men deed maar juist ook in de dingen die men doet.
Zo vinden onze dragers, kameraden en leden een luisterend oor bij elkaar, begrip, steun en advies.
We zijn er voor elkaar.

Terwijl ik bovenstaande schrijf weet ik dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Niet elke strijder heeft
een luisterend oor, niet elke strijder vindt begrip, krijgt steun of advies. Zo spreek ik tijdens mijn
vakantie in Spanje een grote Nederlandse man van Indische komaf. De man is atletisch gebouwd,
heeft zich gehuld in inkt en straalt trots uit. De man was ons al een paar keer gepasseerd en iets in
mij zei dat ik met hem moest gaan praten. Binnen tien seconden stond ik stil bij de ongekende
waarde van onze vereniging! De man is 52 en heeft als legionair gedurende de eerste Golfoorlog
gediend in Irak. Sinds twee jaar kampt hij met een traumatisch stresssyndroom en weet zich weinig
tot geen raad. Ik luister naar de man en hoor en zie herkenbare zaken waarop hij zei dat dit wel
toevallig was. Het enige wat ik op dat moment zei was: “toeval bestaat niet”.

Een paar dagen later loop ik langs het zwembad en hoor op afstand een klein kind vrij irritant krijsen.
Met irritant bedoel ik dat het lang duurt en je elk moment een luchtaanval zou verwachten. Ik kijk
naar links en zie de legionair waakzaam met een holle blik in de richting van het krijsende kind staren
om vervolgens het zwembad te verlaten. Zodra hij mij bijna passeert raken we voor de tweede keer
aan de praat. Het krijsende kind is zijn trigger en hij moet snel rust opzoeken en afkoelen. Voor de
tweede keer hebben we het over zijn syndroom, over zijn ervaringen en kwelgeesten. Ik luister en
absorbeer.

Ik sluit af, de legionair heb ik mijn hulp aangeboden. Het is belangrijk om elkaar te steunen. Het is de
kracht van onze vereniging dat we er voor elkaar zijn. Zodra ik van hem hoor, ga ik ook jullie vragen
om hulp!

Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
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1. Drager Bronzen Kruis Cornelis Oversier overleden
Op 14 juli jongstleden is dhr. Cornelis Oversier, drager van het Bronzen Kruis en het
Verzetsherdenkingskruis, overleden. Hij bereikte de indrukwekkende leeftijd van 98 jaar. De
vereniging leeft mee met de nabestaanden en wensen allen sterkte toe bij de verwerking van dit
verlies. Op verzoek van de familie werd het Koninklijk Besluit van dhr. Oversier op zijn uitvaart
voorgedragen door lid Jacob van Velsen.

`

Cornelis Oversier werd het Verzetsherdenkingskruis toegekend wegens zijn deelname aan het verzet
in Dordrecht. Het Koninklijk Besluit van 24 augustus 1946 no. 6 behorende bij zijn Bronzen Kruis
vermeldt het volgende:

Cornelis Laurens ('Kees') Oversier
"Oversier, C.L." , geb. 2 okt. 1920, reserve-tweede luitenant van het wapen der infanterie.
Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 als
Commandant van twee sectiën Grenadiers op eigen initiatief en niettegenstaande vijandelijk
mitrailleurvuur het voortgaan moeilijk maakte, zich meester te maken van de Belvédère aan den
weg van LOOSDUINEN naar MONSTER, waarvan de bezetting den aanval op Ockenburg zeer ernstig
belemmerde.
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Artikel uit het Algemeen Dagblad
van Dordrecht van dinsdag 23 juli
2019.
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2. Ereteken voor Orde en Vrede
Kapitein-vlieger b.d. Leo Hendrikx heeft begin augustus het Ereteken voor Orde en Vrede ontvangen
uit handen van Kapitein Ad Potters. Leo ontving het Ereteken als erkenning voor zijn daden in
Nederlands-Indië, waarnaar hij in 1946 werd uitgezonden als vlieger bij het eerste Nederlandse
squadron Spitfires.
Leo Hendrikx is Engelandvaarder, drager van het Kruis van Verdienste en voormalig vlieger bij de
Koninklijke Luchtmacht.
In een interview dat uitgezonden is op L1 vertelt hij over zijn inzet in Nederlands-Indië en de zin van
herdenken.

Foto: Roel Rijks.
De vereniging feliciteert dhr. Hendrikx met de ontvangst van het Ereteken en is er trots op dat hij
daden laat leven.
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3. Waardering voor vier dappere veteranen
Minister van Defensie Ank Bijleveld reikte donderdag 4 juli vierdapperheidsonderscheidingen uit op
het Binnenhof in Den Haag. De minister speldde driemaal het Bronzen Kruis en eenmaal het Kruis
van Verdienste op. De decorandi zijn drie veteranen die zich onder zware gevechtsomstandigheden
hebben

onderscheiden

in

Afghanistan.

Daarnaast

wordt

voor

het

eerst

een

dapperheidsonderscheiding uitgereikt aan een militair die diende in Mali.

Drie van de te decoreren (oud-)militairen zijn afkomstig van de landmacht, de vierde diende bij het
Korps Mariniers. De (oud-)militairen hebben fysiek zware en soms levensgevaarlijke missies
uitgevoerd. In plaats van terug te deinzen, schroomden de militairen niet om het gevecht aan te
gaan. De vier decorandi deden wat zij zelf als ‘vanzelfsprekend’ bestempelen. Dat is het echter niet;
met gevaar voor eigen leven deden zij wat nodig was voor hun kameraden, de lokale bevolking en de
veiligheid in het algemeen.
Het is bijzonder dat dergelijke militaire onderscheidingen worden uitgereikt, want een militair komt
niet zomaar in aanmerking voor een dapperheidsonderscheiding. Hier gaat een uitgebreid
onderzoek aan vooraf. Hierbij wordt gelet op kwaliteiten als moed, beleid, trouw, initiatief, inzicht,
vakmanschap en de mate van zelfopoffering. Zijne Majesteit de Koning kent de decoraties toe. De
uitreiking gaat vervolgens gepaard met militair ceremonieel en vindt plaats in het bijzijn van familie,
vrienden, collega’s en autoriteiten.
Bron: ministerie van Defensie
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4. Toespraak Minister van Defensie
Toespraak Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schoutenter gelegenheid van de uitreiking van
dapperheidsonderscheidingen

Ridders der Militaire Willems-Orde,
Excellenties, vlag- en opperofficieren,
Aangetreden troepen,
Geachte decorandi,
Dames en heren,

A special word of welcome to the distinguished guests of our allies here today.
I am very pleased to have you with us on this memorable day.

Honoring those who stood side by side with your troops…
As brothers in arms.
I am grateful you share the gratitude and pride
for the courage of our men with me.
Thank you for being here today.
That means a lot.
Please allow me to continue in Dutch.

Wat maakt, …dat je meer doet dan iemand van je mag verwachten?
Wat maakt, …dat je meer geeft dan je ooit voor mogelijk hield?
Wat maakt, …dat je het hogere belang voor dat van jezelf laat gaan?

Deze vragen fascineren ons mensen al eeuwenlang.
Wetenschappers hebben geprobeerd om menselijke moed te onderzoeken, definiëren, …met
woorden te vangen.
Maar ergens blijft het ongrijpbaar.

Wij Nederlanders houden eigenlijk niet zo van het karakteriseren van moed.
Of het verheerlijken daarvan.
Wij doen het liefst ‘gewoon normaal’.
7
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Op onze eigen wijze, dat wel.
Die is al gek genoeg.

Maar soms is dat ‘normale’ helemaal niet zo gewoon…
Soms doet iemand meer dan iedereen van hem verwacht.
Soms presteert iemand ver boven het niveau dat hij ooit heeft laten zien.
Soms zet iemand zijn eigen leven in de waagschaal om dat van iemand anders te beschermen.
Dat is verre van normaal…
Daar is moed voor nodig.

Moed uit zich in daden.
Het gevolg van in split-second gemaakte keuzes…
…onder de soms extreme omstandigheden die je in je leven meemaakt.

Ik ben ervan overtuigd dat er een stukje moed in ons allemaal zit.
Een stukje, dat op de meest cruciale momenten in je leven naar boven komt.
Een soort oer-mechanisme dat je drijft tot acties die groter zijn dan jezelf.
Hoe klein die actie aanvankelijk ook lijkt…
Het effect is groots.
En maakt je groter dan jezelf.

Dat brengt mij bij de vier mannen waarvoor we hier zijn vandaag.
Zij bevonden zich op missie, samen met hun collega’s, in zeer gevaarlijke en complexe situaties.
Situaties die zonder hun daden, heel anders waren afgelopen.
Situaties, waarin zij lieten zien wat moed betekent.
Destijds, oer-Nederlands gezien, voor hen‘gewoon normaal’.
Maar volgens hun collega’s was het dat niet.
Verre van zelfs.

Het is mij een eer om deze mannen vandaag, in uw gezelschap, een dapperheidsonderscheiding uit
te reiken.

Een onderscheiding, die symbool staat voor de waarde van hun moed… En voor hun daden, die
allesbepalend waren voor henzelf en anderen.
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Volgend op dit deel van de speech van de minister, treden de decorandi uit, opent de
paradecommandant de ban en leest de Minister van Defensie het KB voor (gezamenlijk KB voor alle
vier de decorandi).
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5. Deel 1: decorandus Thomas
Ik begin met oud-marinier der 1e klasse Thomas.
Hij maakte deel uit van onze special operations land task group van de VN-missie MINUSMA in Mali.

Een missie die wij pas twee maanden geleden beëindigden en nog vers in ons geheugen ligt.

Ik neem u vier jaar mee terug in de tijd, meer naar het begin van de missie.
Na een overnachting midden in de woestijn maken Thomas en zijn eenheid zich in alle vroegte
gereed om door te reizen naar een groep gestrande collega’s.
Uitgerekend die ochtend blijkt dat een vijandelijke strijder in een pick-up het op hen heeft gemunt.
Het verdachte voertuig verlaat plotseling de weg, draait in naar rechts…
En stevent met ongebruikelijk hoge snelheid op de eenheid af.
Recht op Thomas en zijn collega’s.
Thomas kan zich op dat moment niet verschuilen achter zijn eigen voertuig.
Hij is direct blootgesteld aan de dreiging die van de pick-up uitgaat.
De signalen wijzen op een zelfmoordaanslag.
Hij aarzelt daarom geen moment…
Pakt zijn wapen…
En terwijl hij achteruit loopt om dekking te zoeken…
Vuurt hij gericht op de geblindeerde ramen van de snel naderende auto.

Op ongeveer 25 meter voor hem ontploft het voertuig.
Door de immense kracht die daarvan uitgaat, worden Thomas en zijn collega’s omvergeblazen.
Wat overbleef van de auto wordt met geweld de lucht in geslingerd en verwondt één collega.
Thomas krabbelt overeind, bekommert zich niet om zichzelf en helpt meteen zijn gewonde collega.
Daarna rent hij naar zijn voertuig en kruipt achter het boordwapen.
Hij weet: een aanslag als deze komt zelden alleen.
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Maar gelukkig bleef het die dag bij die ene.
Een pick-up met, zo blijkt achteraf, ongeveer 100 kilo springstof aan boord.
U kunt zich voorstellen wat een enorme explosie dat moet zijn geweest.
Laat staan wat er moet zijn gebeurd als de pick-up dichterbij Thomas en zijn mannen zou zijn
ontploft.

De situatie was moeilijk in te schatten.
Gebruik je je wapen wel, of toch niet?

Een lastige keuze die je binnen enkele
seconden moet maken, recht in de
baan van de zelfmoordterrorist.

Thomas koos.

En zorgde ervoor dat de levens van zijn
collega’s en hemzelf gespaard bleven.

En dat de eenheid later die dag hun
collega’s verderop kon helpen.
Volgens plan.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning
behaagd om Thomas voor zijn moedig
en

beleidvol

optreden

te

onderscheiden met het Kruis van
Verdienste.
Ik speld deze heel graag en vol trots op.
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6. Deel 2 en 3: decorandi Arjen en Harm
Vanuit het Afrikaanse Mali breng ik u naar het zuiden van Afghanistan, naar het jaar 2007.
Voor mij staan sergeant-majoor Harm en sergeant der eerste klasse Arjen.
Beiden maakten deel uit van de Task Force Uruzgan.

Harm en Arjen krijgen gedurende hun uitzending
vaak te maken met zwaar vuur.
Maar zo heftig als toen, die ochtend in september
2007…
Dat was voor iedereen vooraf ondenkbaar.

De eenheid is op dat moment onderweg naar een
vooruitgeschoven basis.

Arjen in Afghanistan

Dwars door een gebied waar de vijand zich mogelijk schuilhoudt.
Absolute alertheid is daarom geboden.
Arjen loopt met zijn groep een patrouille, ten oosten van de weg.
En Harm geeft al rijdend leiding aan de groep voertuigen die zich over de weg zelf verplaatst.

De eerste kilometer verloopt voorspoedig.

Maar al gauw ziet de eenheid meer en meer vrouwen en kinderen lopen in de richting waar zij
oorspronkelijk vandaan kwamen…
…een voorbode voor dreigend onheil.
Niet veel later opent de vijand dan ook het vuur op de patrouillerende groepen.

Het gevecht barst in alle hevigheid los.
En het zicht is beperkt, vanwege de volgroeide maisvelden en hoge gewassen.
Ze komen erachter dat de vijand zich op zeer korte afstand voor hen bevindt…
Zo’n 25 meter.
De spanning loopt op.
En omdat de leiding in de groep van Arjen niet meer in staat is sturing te geven, neemt Arjen de
leiding over.
Hij weet zijn groep sprongsgewijs terug te trekken tot ze een klein en laag muurtje bereiken.
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Gebukt vanachter dat muurtje, terwijl het vuur onverminderd doorgaat, controleert Arjen hoe zijn
mannen ervoor staan.

Ondertussen beseffen ook de collega’s in de voertuigen hoe benard de situatie voor de groepen is.
De inslagen zijn op de radio hoorbaar…
De stofwolken in het voorterrein zichtbaar.

Harm gaat met zijn voertuig voorwaarts om
poolshoogte te nemen.
Er is overzicht nodig in deze onoverzichtelijke situatie.
En de groepen kunnen elke vorm van ondersteuning
goed gebruiken.
Hij neemt een strategische positie in, twintig minuten
lang, midden in de vuurlinie.
Het boordwapen van zijn voertuig wordt meerdere
malen intensief gebruikt.
Om tussendoor geen pauzes te laten vallen, komt
Harm zelf bovenluiks om met zijn persoonlijk wapen te
vuren in de tijd dat het boordwapen herladen wordt.
De hete hulzen belanden in zijn nek.
Harm in Afghanistan
Harms voertuig neemt de grootste druk voor de groepen weg en speelt daarmee, in het zwaartepunt
van de strijd, een cruciale rol.
Dankzij de steun van Harm, kan Arjen zijn groep terugleiden naar de rest van het peloton.
Er vallen die dag geen gewonden, …geen enkel slachtoffer aan eigen zijde.
Uit de schade aan de voertuigen blijkt echter hoezeer de eenheid door het oog van de naald is
gekropen.

Dankzij het beheerste optreden van Arjen en Harm werd de vijand teruggedrongen.
Maar belangrijker nog: deze mannen namen de juiste besluiten, toen de nood het hoogst was.
Arjen in de rol die hem vooraf niet was toebedeeld, maar hem uiteindelijk perfect paste.
Harm vanwege zijn leiderschap en door een groot persoonlijk risico te nemen.
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Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Harm en Arjen, voor hun moedig en beleidvol
optreden, het Bronzen Kruis toe te kennen.
En ik ga ze met plezier en trots opspelden.
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7. Deel 4: decorandus Jeroen
Ik blijf in Afghanistan, maar ga nu als laatste met u twee jaar vooruit in de tijd, naar het jaar 2009.
De periode waarin sergeant der eerste klasse Jeroen, nu buiten dienst, als forward air controller was
toegevoegd aan rotatie 2 van de Task Force 55.
In zijn rol als forward air controller coördineerde hij de luchtsteun die zijn eenheid nodig had bij de
gevechten op de grond.

“In the middle of nowhere, ben ik niet.
Maar ik kan het zien, vanaf hier.”
Dit zijn de eerste regels van een gedicht dat Jeroen zelf heeft geschreven.
Ik citeer hem, omdat zijn woorden het belang onderstrepen van onzichtbare zichtbaarheid in de
strijd tussen leven en dood.

Eigenlijk is Jeroen uitgezonden als junior.
Maar door omstandigheden vervult hij in meerdere situaties de rol van eerste man aan de radio.
Dat gebeurt onder andere in september 2009, als zijn eenheid ineens zwaar onder vuur komt te
liggen.
Jeroens eenheid zit verspreid in een onoverzichtelijk terrein, omklemd tussen bergketens.
De vijand vuurt heel gericht.
Ze lijkt precies te weten waar Jeroen en zijn collega’s zich schuilhouden.

Binnen korte tijd slaan enkele mortiergranaten in op slechts 100 meter van één groep.
Ze kunnen geen kant op.
Luchtsteun is hun enige uitweg.
En Jeroen beseft maar al te goed dat zijn collega’s van hem en de vliegers in de lucht afhankelijk zijn.
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Door de glooiingen in het terrein kan hij echter niet zien waar al zijn collega’s zich bevinden.
Hij moet naar posities waar hij het kan overzien.
Zichtbaar en dan weer onzichtbaar voor de vijand.
Meerdere keren wordt er op hem gevuurd.

Met het complete plaatje nu in zijn hoofd, kan hij de Nederlandse Apaches aanwijzingen geven hoe
ze zijn collega’s zo goed mogelijk kunnen helpen in het gevecht.
…En later ook zorgen dat zijn collega’s op zoek kunnen gaan naar hun dierbare collega Kevin van de
Rijdt, die op dat moment vermist is.
Jeroens samenwerking met de Apache-vliegers was voor het slagen van dit cruciale moment
bepalend.

Ik citeer:
“En nee, de oorlog haal je niet uit de
man, jammer dan.
Voor één ding is het altijd goed.
Aan

beide

zijden

van

de

linie:

brotherhood.”
Dit schreef Jeroen aan zijn vriend in de
Apache.
Omdat zij samen, als onlosmakelijk
verbonden

twee-eenheid,

tot

het

uiterste zijn gegaan om de eenheid te redden.

Opzettelijk de vijand op hem laten vuren, is wat Jeroen ook in een andere operatie heeft gedaan.
Tijdens een beschieting in rotsachtig gebied in november 2009 blijft het voor zijn eenheid lastig om
te zien waar de linies van de vijand zich nu precies bevinden.
Daarom verlaat hij, samen met een collega, zijn veilige positie.
Samen komen zij boven op een bergkam.
Hard en onvoorspelbaar rennen zij heen en weer, om de vele kogels te ontwijken.
Het plan werkt: …de vijand hapt toe.
En nu ze diens posities kennen, kunnen zijn collega’s de vijand met succes verslaan.
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U kunt zich misschien voorstellen dat achteraf niet iedereen even gelukkig was met Jeroens grote
opofferingsvermogen…
Hij is een collega, maar bovenal een vriend, die
niemand zo had willen verliezen.
Op papier is Jeroen nog altijd junior, maar in de
praktijk vervult hij wederom een hoofdrol
tijdens een meerdaagse operatie in november
2009.
Hij is dagen achter elkaar non-stop in touw om
in zijn eentje alle luchtsteun te coördineren.
De druk is hoog.Het werk intensief.
Geen enkel moment mag hij de aandacht verliezen.
De veiligheid van de eenheid ligt in zijn handen.
En die gaat voor Jeroen op dat moment voor zijn eigen belang en welzijn.De opdracht moet slagen.
Iedereen moet weer mee naar huis.
En dat lukt.

In drie operaties bleek Jeroen van levensbelang voor zijn collega’s.
In de voorste linies van het gevecht, veelal binnen schootsafstand van de vijand.

Om af te ronden, gebruik ik graag nog eenmaal zijn eigen woorden:
“Buiten het harde licht van schijnwerpers schuil ik in de schaduw.”
Zijn moed brengt hem vandaag echter hier bij ons. Uit de schaduw, in de schijnwerpers van het
daglicht.
Om die reden heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Jeroen voor zijn moedig en beleidvol
optreden te onderscheiden met het Bronzen Kruis. Jeroen, het is zo meer dan verdiend.
Ik ga ‘m met liefde opspelden.
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8. Deel 5: afsluiting ceremonie
Dames en heren,

De daden van deze vier mannen waren tekenend voor de afloop van enkele uitzonderlijke
momenten in de geschiedenis van onze krijgsmacht.
Dat maakt mij, hun collega’s en zeker ook u allen hier vandaag zeer dankbaar en trots.

Moed is niet ‘gewoon normaal’.
Moed is de meest krachtige uitkomst vanuit het diepste van ieder mens.
En moed is waarmee wij het verschil maken in de meest dreigende situaties, waar ook ter wereld.

Laten we dat ons vandaag weer eens realiseren!
Fijn dat u er allemaal bij was.

Einde speech van Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten
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9. Fotoreportage uitreiking dapperheidsonderscheidingen
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10. VDMD feliciteert de nieuwe dragers

11. Mededeling van het bestuur
Van de vier nieuwe dragers hebben we er twee mogen verwelkomen als lid van de vereniging. Ons
oudste lid is weduwe A. Van Zanen- van Nes uit 1915. Onze oudste drager is de heer P.J.J. Jonker uit
1917 en onze jongste drager is V.B. Vader uit 1989.

Op dit moment heeft de vereniging 100 dragers als lid waaronder onze ridders Marco en Gijs en Jean
Paul met Bronze Star with V. Daarnaast zijn er 16 weduwen lid, kennen we 19 buitengewone leden,
5 ereleden en een zevental abonnee leden.

Kent u een drager van een militaire dapperheidsonderscheiding die nog niet bekend is met onze
vereniging? Maak hem of haar enthousiast en laat ze contact opnemen met de secretaris.
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12. Uitnodiging Korpsconcert van het Korps Mariniers
De commandant van het Korps Mariniers, Brigadegeneraal der Mariniers Mac Mootry, nodigt met
groot genoegen de leden van de VDMD uit voor het jaarlijkse Korpsconcert van het Korps Mariniers.

Het concert wordt verzorgd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Tamboers en
Pijpers van het Korps Mariniers. Als lid van de VDMD bent u van harte uitgenodigd om op 27
november te gast te zijn bij dit concert. Brigadegeneraal Mac Mootry nodigt alle leden uit om samen
met een partner of begeleider te genieten van een avond vol muziek.

Vul de bijgevoegde antwoordbrief in en laat alvast weten dat u aanwezig bent. Er volgt nog een
formele uitnodiging met nadere details, maar noteert u alvast:
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•

Korpsconcert van het Korps Mariniers

•

Wie: VDMD-leden, met partner of begeleider

•

Locatie: De Doelen in Rotterdam

•

Datum: 27 november 2019 van 19.00 uur tot 22.30 uur
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13. Uitnodiging eindejaarsactiviteit 2019
Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. Waarbij we op grote schaal stilstaan bij de inzet
die voor onze vrijheid is en wordt geleverd. Het bestuur heeft nagedacht over manieren waarop de
VDMD hierbij een waardige en relevante rol kan spelen.

Ons motto is ‘daden laten leven’. Daarom willen we u, onze leden, de gelegenheid bieden om hun
eigen verhaal te vertellen in diverse media. U kunt denken aan interviews op TV, radio en internet
maar ook in de schrijvende pers. Bovendien kunt u uw verhaal, zelfstandig of met een buddy,
rechtstreeks vertellen tijdens herdenkingen of activiteiten met het bedrijfsleven, jongeren of
collega’s.

Naar goed militair gebruik laten we u niet aan uw lot over maar zorgen we voor een gedegen
voorbereiding en begeleiding om uw verhaal op goede en inspirerende wijze uit te kunnen dragen.
Hiervoor gaan we een workshop storytelling verzorgen waarbij u op professionele wijze leert uw
verhaal voor te bereiden en te presenteren. Wilt u graag meedoen met de workshop storytelling
samen met een buddy? Geen probleem, zet het op het antwoordformulier en wij houden er
rekening mee.

Deze workshop storytelling zullen we combineren met een Diner de Corps. Bij het Diner de Corps zijn
ook partners of begeleiders welkom1. Vul de bijgevoegde antwoordbrief in en laat alvast weten dat u
aanwezig bent. Er volgt nog een formele uitnodiging met nadere details, maar noteert u alvast:

•

Diner de Corps en workshop storytelling

•

Wie: VDMD-leden, met partner en begeleider

•

Locatie: Vliegbasis Gilze Rijen

•

Datum: 15 november 2019

Als vicevoorzitter kijk ik uit naar uw reacties!

Joep Grispen

1

Zoals altijd verwelkomen we graag 1 partner of begeleider per verenigingslid

23

Brons 93

14. Hulp gezocht!
Vele handen maken licht werk, daarom zoekt de Vereniging
Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen enthousiaste
vrijwilligers die zo nu en dan willen helpen bij het reilen en
zeilen van de vereniging. Het liefst is het bestuur van de
vereniging een afspiegeling van de vereniging: een mengeling
van land- en luchtmacht, marine en marechaussee militairen.
We zoeken nog de volgende hulp:
•

2xbestuurslid algemeen: Jij bent degene die helpt daar waar de nood hoog is, samen met
de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester of secretaris ga je aan de slag en help je bij het
organiseren

van

evenementen

en

bied

je

ondersteuning.

Mail

naar

bestuur@verenigingdmd.nl
•

Redacteur BRONS:3x per jaar wordt de BRONS uitgegeven. Vind jij het leuk om verhalen te
verzamelen? Kun jij van allerlei verschillende verhalen en foto’s een mooi, kloppend geheel
maken? Lijkt het je leuk om samen met het bestuur daden te laten leven? Dan horen we
graag van jou. Mail naar communicatie@verenigingdmd.nl

*Bestuursleden kunnen enkel dragers van dapperheidsonderscheidingen zijn, maar ben je geen
drager en wil je toch graag helpen? Laat het ons dan vooral weten!

15. Oproep van de vicevoorzitter

Oproep
Ons ledenbestand is toe aan actualisatie! En daarvoor kunnen
we wel wat hulp gebruiken...Wil jij je samen met de secretaris
en vicevoorzitter een keertje kwaad maken en alle 3000
ledengegevens nalopen, controleren en actualiseren? Dan
zitten wij met hoge nood te wachten op jou.
Mail naar
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vicevoorzitter@verenigingdmd.nl
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16. Veteranendag
De afgelopen NLVD19 was een mooie dag met helaas wat onduidelijkheid. Als bestuur nemen we
dat ter harte en zullen in de toekomst nog duidelijker communiceren met en naar de leden. Eigen
initiatief is goed maar voor een vereniging als de VDMD is het belangrijk om de gelederen gesloten
te houden en dus te communiceren met het bestuur. Zoals jullie weten zijn we druk voor de
vereniging om zaken voor elkaar te krijgen waarbij miscommunicatie naar buiten ons van beoogde
doelen kan verwijderen.

17. BBQ bij de IGK
Op 17 juli j.l. waren de leden van de VDMD te gast bij een barbecue verzorgd door onze
beschermheer de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal H. van Griensven.

Generaal Van Griensven:
“Afgelopen week was het weer zover, de jaarlijkse ontvangst op de Zwaluwenberg van de leden van
de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD...) en hun relaties. Als
beschermheer steun ik het bestuur waar nodig en treed ik op als ambassadeur voor deze bijzondere
groep mensen. Recentelijk zijn er nog 4 bij gekomen. Het is een diverse groep van mensen, die
worden verenigd door het dragen van een dapperheidsonderscheiding en het gevoel van trots dat ze
daarbij hebben. Een diverse verzameling van actief-dienende en post-actieve collega’s die ooit
‘doorgingen waar anderen stopten’. Gewone mensen die buitengewone dingen deden toen de
situatie daar om vroeg.
Altijd indrukwekkend om te luisteren naar hun belevingen. Zij hebben verhalen te vertellen en
daarom is er nu ook een initiatief om dat te gaan vastleggen in een boek. Dat kan dan dienen als een
inspiratiebron voor de nu nog onbekende held. Uiteindelijk schuilt die namelijk in ons allen.”
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18. Fotoreportage BBQ IGK
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19. 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.
September
• 7 september: Herdenking bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond;
November
• 15 november: Eindejaarsactiviteit: Workshop storytelling gevolgd door het Diner de Corps;
• 27 november: Korpsconcert van het Korps Mariniers;
Februari
• 19 februari: ALV en samenzijn met onze Minister van Defensie;
April
•

Viering van onze 50ste verjaardag;

Mei
•

Herdenken en vieren op diverse locaties in Nederland;

•
•

Lezing door onze onderofficieren aan de onderofficieren van de Nederlandse krijgsmacht op
de Nationale Onderofficiers Conferentie;
Nederlandse veteranendag 2020;

•

Jaarlijkse happening van en bij onze beschermheer;

Juni

Juli

Augustus
• Indiëherdenking Den Haag;
September
• Herdenking bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond;
November
• Eindejaarsafsluiting VDMD met thema.
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20. Indiëherdenking Roermond
Secretaris van de VDMD, Erik van der Meijde:
We

waren

weer

vertegenwoordigd

met

sterk
een

delegatie van tien leden en
bestuursleden bijgestaan door
hun

partner.

Er

werd

gesproken door onder andere
onze Minister van Defensie en
de veteranenombudsman. Ook
werd er muziek gespeeld door
de JWF kapel en werden er een
aantal gedichten opgedragen door dichters, kinderen en de aalmoezenier. Vervolgens was er nog de
flyby in missing man formationmet vier f-16’s van de Koninklijke Luchtmacht.
De krans namens onze vereniging werd dit jaar gelegd door onze voorzitter Frans Erkelens samen
met John Boon. Na afloop werd er nog een samenzijn aangeboden door de burgemeester, onder het
genot van een hapje en een drankje in het prachtige kasteeltje van Hattem.
Kortom: het was weer een prachtige gedenkwaardige dag voor onze leden aanwezig aldaar.
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Toespraak Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten bij de herdenking bij het nationaal
Indiëmonument 1945-1962

Excellenties,
Veteranen,
Nabestaanden van de omgekomen en overleden militairen,
Dames en heren,

Ik wil mijn toespraak beginnen met de woorden van een Indië-veteraan die deze herdenking vaak
heeft bijgewoond, maar die ons helaas afgelopen zomer is ontvallen. Ik ben blij dat twee van zijn
dochters – Patty en Frederique – vandaag hier aanwezig zijn. Ik citeer: “De zon zal altijd schijnen,
mam. Voor ons allemaal. Probeer je geen zorgen te maken. Blijf geloven dat alles goed zal komen.
Blijf altijd hopen op betere tijden. Hoop. Verlies nooit de hoop. Beloof je dat?”
Dat waren de woorden die Dick Büchel van Steenbergen tegen zijn moeder zei, toen zij in paniek
naar het hek van het Japanse
interneringskamp was
gekomen waar hij opgesloten
zat.

77 zomers geleden. In 1942,
kort na de Japanse bezetting.
Voor het eerst begon het de
krijgsgevangenen en hun
familie door te dringen dat het
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de Japanners ernst was. De heer Büchel van Steenbergen maakte in het kamp vele verschrikkingen
mee.
Honger, geweld, vernedering…Haast meer dan een mens kan verdragen. En tot overmaat van ramp
bleek dit slechts het begin te zijn van in totaal 3,5 jaar krijgsgevangenschap.
Hij ging van kamp naar kamp. Bandoeng… Tjimahi… Batavia…Soerabaja... Achter al deze namen
schuilt een wereld van verdriet.

Uiteindelijk werd hij op het schip gezet naar Singapore, naar kamp Changi. Als gekooide dieren
werden de gevangenen vervoerd. Met als verschil dat het voor de vervoerders geen verschil maakte
of ze de bestemming levend of dood zouden bereiken...
Eenmaal aangekomen zei hij tegen zijn broer: “Wij zijn onder vrienden. Trotse soldaten van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de luchtmacht en de marine. En ik zeg je dat we allemaal zullen
terugkeren.”

In de diepste ellende vonden zij troost in saamhorigheid en putten zij kracht uit hun militaire
identiteit. De onderlinge kameraadschap was sterker dan welke onderdrukking dan ook.

De heer Büchel van Steenbergen werd daarna naar Nagasaki vervoerd, om te werken op de
scheepswerf van Mitsubishi.
Slechts gehuld in versleten kleding
die bedoeld was voor de tropen,
werkte hij in de ijskoude winter
aan de bouw van een Japanse
tanker.
Het was loodzwaar werk.

En dan – op 9 augustus 1945 –
valt de dood uit de lucht. Een alles verwoestende bom legt de hele stad plat. Als door een wonder
overleeft de heer Büchel van Steenbergen de klap.

Kort daarna worden de krijgsgevangenen bevrijd. “Het is vrede, maar ik ben nog niet thuis” denkt de
heer Büchel van Steenbergen. Dagen later zit hij op een Amerikaans vliegkampschip bij te komen.
Uitgeput en uitgemergeld.
Nog nauwelijks bevattend wat hem was overkomen. Aan boord krijgt hij voor het eerst in jaren een
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fatsoenlijk stuk kleding in zijn handen gedrukt.
Het is een uniform…

Onmiddellijk na zijn bevrijding wordt van hem verwacht dat hij zijn militaire beroep weer oppakt.
Alsof er nooit iets is gebeurd. Van een terugkeer naar zijn dierbaren is voorlopig nog geen sprake.

Zijn reis brengt hem eerst nog naar Manilla, Balikpapan en Australië. Daar hoort hij dat hij wordt
geplaatst op het militaire vliegveld bij Batavia. Het is inmiddels 1946 en hij heeft al die tijd nog geen
kans gekregen om zijn ouders te zien. En dus overtuigt hij de piloot om op weg naar Batavia een
tussenstop te maken in Bandung. Pas als de piloot hoort
dat hij een atoombom heeft overleefd, stemt hij in.
Het wordt een tussenstop van 3 uur, wat betekent dat de
heer Büchel van Steenbergen slechts 1,5 uur de tijd heeft
om zijn ouders te zien. 1,5 uur… om 3,5 jaar hel met
elkaar te delen.
In de daaropvolgende 4 jaar wordt hij als KNIL-militair
ingezet om in Nederlands-Indië de orde en rust te
herstellen. Het land van zijn jeugd is in een diepe chaos
gestort en is – naar later zou blijken – voorgoed
veranderd. Het is een ingewikkelde en meedogenloze
strijd tegen een vaak onbekende vijand, zonder uniform.
Dick Büchel van Steenbergen is bepaald niet de enige voormalig krijgsgevangene die aan deze strijd
deelnam. Al voor eind 1945 waren zo’n 10.000 oud-krijgsgevangenen in nieuwe KNIL-eenheden
georganiseerd. Verlost van de bezetter, maar nog altijd niet thuis. Wachtend op de echte vrijheid,
die voor sommigen nooit aan zou breken.

Zonder fatsoenlijke medische of psychische keuring werden zij gemobiliseerd. Jonge jongens, die
soms nog maar 30 tot 40 kilo wogen. Met een zeer korte opleiding en gebrekkige uitrusting werden
zij de strijd ingestuurd. Al snel vergezeld door de eerste Nederlandse oorlogsvrijwilligers. En later
ook door de vele duizenden dienstplichtige Nederlanders, die de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog nog vers in het geheugen hadden. In totaal hebben tussen 1945 en 1962 meer dan
200.000 Nederlandse militairen gevochten in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea.
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In opdracht van de Nederlandse regering. Uit naam van het Nederlandse volk.
Er is veel onbegrip over wat tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daarna in NederlandsIndië is gebeurd. Zelfs nu, decennia later, zijn wij nog steeds bezig om de puzzelstukken bij elkaar te
vegen. Eén ding is helder: deze geschiedenis is niet zwart-wit, ook al doen de beelden anders
vermoeden. Het is een collectie persoonlijke verhalen. En ieder detail doet ertoe. Daarom moeten ze
verteld blijven worden. Want dat helpt ons om de context van toen te begrijpen. Het helpt ons om
begrip te krijgen voor de wereld áchter de feiten en cijfers.

Ik heb u vandaag een deel van het persoonlijke verhaal van veteraan Dick Büchel van Steenbergen
verteld. De heer Büchel van Steenbergen is nog tot 1968 in dienst geweest. Hij is nooit de hoop
verloren. En heeft zelfs nog twee keer kunnen terugkeren naar Nagasaki. Hij heeft zijn verhaal
kunnen delen in interviews. Vorig jaar is er zelfs een boek over hem uitgebracht. De 6200 namen die
in de zuilen van dit monument zijn gekerfd… hebben die kans niet gehad. Zij hebben bij de uitvoering
van hun opdracht het hoogste offer gebracht wat een mens kan brengen.

De tekst op de roestvrijstalen zuil luidt: PALMAM QUI MERUIT FERAT. Deze Latijnse spreuk houdt in
dat als je erkenning wilt, je er hard voor moet werken. Deze militairen verdienen onze erkenning.
Ons respect. En onze waardering. Zij hebben ongekende veerkracht getoond. Zij hebben hun plicht
gedaan, toen hun land dat van hen vroeg. Wij zijn het aan hen verschuldigd om stil te staan bij de
offers die zij hebben gebracht. En om in onze conclusies over die tijd altijd oog te blijven houden
voor de omstandigheden waarin zij hun opdracht hebben vervuld.

Dát is de waarde van deze herdenking. En die boodschap moeten wij ook met toekomstige
generaties blijven delen.
Dank u wel.
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