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De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht, toen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en
Bronzen Kruis, als een gezelschap van personen met één gemeenschappelijke kenmerk: een militaire
dapperheidsonderscheiding. Leden zijn drager, zijn weduwe van een drager of hebben zich
buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse groep personen
van verschillende generaties met uiteenlopende bijzondere verdiensten ten behoeve van het
Koninkrijk der Nederlanden.

Beschermheer
Sinds de oprichting is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht de beschermheer van de vereniging.
Deze traditie is begonnen door Prins Bernhard en wordt voortgezet door de huidige IGK, luitenantgeneraal der mariniers Frank van Sprang.

Ereleden
Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen
Kapitein der mariniers b.d. W.F.J. Elgers BK
Dhr. H.J. Huisman
Mevr. W.M. Hardon
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1. Van de voorzitter: Dankbaar maar ik wist het niet
Vianen, 17 november 2020
Kameraden, leden, begunstigers en lezers van BRONS,
In april heb ik het gehad over de ‘andere’ betekenis van vrijheid, vrijheid die wij allen tot op heden
mogelijk anders kunnen ervaren. Gelukkig weet ook u dat de vrijheid die wij allen koesteren vraagt om
offers, toewijding en vertrouwen. Ik heb er vertrouwen in dat, als we de gevraagde offers met
toewijding brengen, onze gekoesterde vrijheid sterker en warmer dan ooit tevoren zal terugkomen.
De afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van veel kameraden en weduweleden. Daar
waar mogelijk hebben we u en de vereniging vertegenwoordigd en eervol afscheid genomen. In een
aantal gevallen heeft de vereniging de families bijgestaan ten einde de laatste wens van onze
kameraden te eren. Het is door het overlijden van onze leden dat wij als bestuur extra aandacht gaan
besteden aan de rechten van - en de militaire eer die de dragers van een Militaire
Dapperheidsonderscheiding toekomen. In deze editie van BRONS wordt daarop ingegaan.
Met het overlijden van adjudant b.d. Willem Pieter den Engelsman BK heb ik afscheid genomen van
mijn opa. Voordat ik het Koninklijk Besluit voordroeg heb ik een paar woorden tot de familie gericht.

“Familie, generaal, kolonel, kameraden en genodigden. Ik sta hier voor u om twee
redenen. Allereerst dankbaar maar ik wist het niet. Toen mij opa overleed in mijn jeugd
wist ik niet dat ik er weer een opa bij zou krijgen.
Maar vier jaar geleden kreeg ik er een opa bij, niet wetende dat de oude Den Engelsman
samen met mijn opa en Raymond Westerling veel werk heeft verzet in Nederlands-Indië.
Het is dat hij op de Zwaluwenberg op een gegeven moment tegen mij riep, nadat ik iets
had geroepen tegen de aanwezigen, “je bent net je opa”. Toen pas leerden wij elkaar
kennen.
Dus ik ben dankbaar. Dankbaar voor het feit dat ik hem in de laatste jaren heb mogen
leren kennen, door hem ook veel van mijn opa heb leren kennen. Veel heb leren kennen
van de dingen die zij hebben gedaan. Ongelofelijk want ik wist het niet.
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In zijn laatste maanden werd opa erg geplaagd door de dingen die zij hebben meegemaakt
in Nederlands-Indië, ik zei toen tegen hem “dat had opa ook”. We waren samen
overeengekomen dat een gebed wellicht zou helpen en zo geschiede. Eric (aalmoezenier)
dankjewel dat jij er was. Sindsdien heeft opa rustig geslapen.
Alles heeft een reden, ik ben dankbaar. Ik ben ook dankbaar dat ik hier voor de laatste
keer

het

Koninklijk

Besluit

mag

voorlezen

dat

hoort

bij

zijn

Militaire

Dapperheidsonderscheiding.”
Als lid van de Vereniging dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen ben ik ook dankbaar om jullie
kameraad te mogen zijn. Ik hoop dat wij elkaar snel weer mogen zien en spreken, is het niet fysiek dan
virtueel.
Het gaat u allen goed, fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar toegewenst,
Frans Christiaan Erkelens
Voorzitter Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
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2. In memoriam Hein Boersma
Op 19 april is kolonel b.d. Hein Boersma, drager van de Bronzen Leeuw, overleden in Arnhem. Hij was
geen lid van onze vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven herhalen wij hieronder de tekst
van het Koninklijk Besluit waarbij hij is onderscheiden.
K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
Hein Johannes Boersma, geb. Akersloot 20 aug. 1920, kapitein van het wapen der infanterie
(legernummer 20.08.20.001).

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de
vijand onderscheiden op 13 Januari 1949 tijdens een patrouille-actie bij kampong Seladjambe (WestJava) tegen overmachtige terroristische benden.
In het bijzonder door, nadat van de vooruitgeschoven verkenners de brenschutter en -helper bij een
poging tot het overschrijden van een riviertje gelegen voor deze kampong, waren gesneuveld, terwijl
de herhaalde pogingen van de rest van de patrouille om de voorwaartse beweging te herstellen waren
mislukt, bij welke pogingen opnieuw vier zwaar- en twee lichtgewonden vielen, desondanks, teneinde
het initiatief wederom in eigen handen te kunnen krijgen, met drie man, waarvan reeds dadelijk één
man tengevolge van een zenuwschok uitviel, persoonlijk naar voren te gaan en onder zwaar vijandelijk
vuur ten dele over open terrein de overlevenden van de vooruitgeschoven verkenners te bereiken,
waarop hij de daarbij aanwezige bren van een daartoe door hem vervoerde tas met munitie voorzag.
Vervolgens door, ondanks het nog steeds aanhoudende zware vijandelijke vuur, het riviertje te
doorschrijden en een vijandelijke zware mitrailleur tot teruggaan te nopen.
Tenslotte mede door het inzetten van een mortier er in te slagen, nadat de kampong was bestormd,
de vijand geheel te verdrijven.

3. In memoriam Cor Visser
Op vrijdag 1 mei is adjudant-onderofficier van de mariniers b.d. C.J. (Cor) Visser, drager van het
Bronzen Kruis en oud-voorzitter van onze vereniging, op de leeftijd van 91 jaar overleden te Capelle
aan den IJssel. Hij is onderscheiden met het Bronzen Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede met de
gespen 1947, 1948 en 1949 en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.
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Op 8 mei is op de Van Ghentkazerne in Rotterdam met beperkte militaire eer afscheid genomen van
Cor. Onze voorzitter heeft daarbij het Koninklijk Besluit voorgelezen waarbij Cor Visser is
onderscheiden.
Om zijn daden nogmaals te laten leven, herhalen wij hier de tekst hieronder.
-K.B. no. 42 van 30 september 1950
Cornelis Johannes Visser, geb. 's-Gravenhage 2 sept. 1928, marinier der 1e klasse (25334),

Heeft zich, ingedeeld zijnde bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij Lasem (Oost-Java)
plotseling onder automatisch vuur van de tegenstander geraakte, door moedig optreden
onderscheiden op 6 Februari 1949.
In het bijzonder door onmiddellijk op goede en onverschrokken wijze handelend op te treden toen
reeds dadelijk na de aanvang van het vuurgevecht de sergeant-patrouillecommandant en twee
manschappen werden gewond.
Door dit optreden wist hij te bereiken dat de algehele vernietiging van de patrouille werd voorkomen.
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4. In memoriam Theo Zaman
Op zondag 5 juli is adjudant-onderofficier b.d. Theo J. Zaman, drager van het
Bronzen Kruis en lid van onze vereniging, op 93-jarige leeftijd overleden.
Op 10 juli is met militair ceremonieel afscheid genomen van adjudant Zaman.
Daarbij werd hem de laatste eer bewezen door een vertegenwoordiging van de
VDMD en van zijn oude regiment, 11 Infanteriebataljon Garderegiment
Grenadiers

en

Jagers.

De

regimentskapitein

heeft

de

onderscheidingen van adjudant Zaman in een eerbetoonkistje,
samen met een Nederlandse vlag, overhandigd aan de
nabestaanden.
Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsen wij hier de tekst
van het Koninklijk Besluit waarbij hij is onderscheiden.
K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
Theodorus Jacobus Zaman, geb. Amsterdam 19 okt. 1926, tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal
van het wapen der infanterie (legernummer 26.10.19.166).
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 23 Juli 1949 tijdens een
gevechtsactie tegen terroristische benden bij Tiron (Oost-Java), na reeds bij voorgaande
gevechtspatrouilles te zijn opgevallen door flinkheid en een hoog moreel.
In het bijzonder door bij vermelde gevechtsactie, behorende tot een kleine stormgroep van 7 man,
die tijdens het achtervolgen van een minstens vijfmaal zo sterke vijandelijke bende ten gevolge van
het onoverzichtelijke terrein verspreid raakte, nochtans met slechts twee man de achtervolging door
te zetten.
Vervolgens door, toen hij plotseling tegenover een zich verscholen hebbende groep terroristen kwam
te staan, welke tegenstand wilde bieden, toen hem bleek dat zowel zijn eigen sten als het geweer van
één van zijn metgezellen onklaar was geraakt, onmiddellijk zijn enige handgranaat naar de bende te
werpen en gebruik makend van de daardoor ontstane verwarring van één van de bendeleden in
handgemeen een geweer afhandig te maken en hem daarmede buiten gevecht te stellen, waarop de
overigen de vlucht namen.
Door dit moedige en snelle optreden tevens het leven van twee van zijn kameraden te redden.
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5. In memoriam Italiaander – Dare
Op 13 juli is mevrouw Freda Italiaander – Dare overleden. Mevrouw
Italiaander – Dare was weduwlid van onze vereniging sinds haar
echtgenoot, A.M.Th. Italiaander, drager van de Bronzen Leeuw, is
overleden.
Om de daden van A.M.Th. Italiaander nog eens te laten leven, plaatsen
wij hier de tekst van het KB waarbij hij is onderscheiden.

K.B. no. 29 van 12 mei 1951
Arie Migchiel Theodorus Italiaander, geb. 29 april 1914, dienstplichtig sergeant van het wapen der
infanterie (legernummer 14.04.29.015), overl. Bilthoven 28 maart 2000.

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de
vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij
een Brits zogenaamd "Commando" of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 1st British Airborne Division, na nabij WOLFHEZE uit
de lucht te zijn geland, enige dagen achtereen, steeds onder zwaar vijandelijk vuur, aan de
gevechten in de voorste lijn nabij WOLFHEZE deel te nemen totdat tengevolge van eigen zware
verliezen en van 's vijands handelingen de Britse troepen nabij OOSTERBEEK over de Rijn moesten
terugtrekken op NIJMEGEN, welke plaats op 26 September 1944 werd bereikt.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk
vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en
mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij
ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, werd
gewond.
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6. In memoriam Wolter Stroop
Op 11 augustus is adjudant van de mariniers b.d. Wolter Stroop, drager van
het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging, overleden.
Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen we hier de tekst van het
Koninklijk Besluit waarbij hij is onderscheiden.
K.B. no. 98 van 27 maart 1963
Wolter Stroop, geb. Terhorne (Fr.) 8 juli 1929, sergeant der mariniers
(29017).
Heeft zich herhaaldelijk onderscheiden door beleidvol optreden tegen de vijand in NEDERLANDSNIEUW-GUINEA, onder meer door op 5 augustus 1962 met zijn troep een numeriek sterkere vijand op
te sporen en op tactisch juiste wijze aan te vallen, waardoor de vijand op de vlucht werd gejaagd met
achterlating van een grote hoeveelheid munitie en uitrustingsstukken, terwijl achteraf bleek dat bij
dit treffen aan de vijand enige verliezen waren toegebracht.

7. In memoriam Willem Den Engelsman
Op 2 november is adjudant-onderofficier b.d. Willem Pieter den
Engelsman, drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging,
in Muiderberg overleden.
Vier leden van de VDMD vormden een erewacht tijdens zijn wake.

Onder leiding van aalmoezenier Erik van Rosmalen vond op 9 november de uitvaart van adjudant Den
Engelsman plaats in Muiderberg. Daarbij werd het beperkte militaire eerbetoon uitgevoerd door het
Korps Commandotroepen. In verband met de beperkende COVID-maatregelen zijn er enkele
protocollaire aanpassingen gedaan, zodat het militaire eerbetoon toch door kon gaan.
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Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het
Koninklijk Besluit waarbij hij destijds is onderscheiden.

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
Willem Pieter den Engelsman, geb. Axel 30 april 1925, tijdelijk aangestelde
sergeant-oorlogsvrijwilliger (legernummer 25.04.30.205).

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in
het tijdvak van 20 Februari tot en met 30 April 1949 als pelotonssergeant
bij verschillende gevechtsacties tegen terroristische benden in Oost- en Midden-Java.
In het bijzonder door op 9 Maart 1949 tijdens een actie tegen een sterke vijandelijke bende bij
Kampong Kalianjar (Oost-Java) met grote persoonlijke moed tezamen met zijn pelotonscommandant
en een derde militair een vijandelijke mitrailleur te besluipen en deze met handgranaten buiten
gevecht te stellen.
Vervolgens door op 30 April daaraanvolgende als commandant van twee flankerende secties onder
zwaar vijandelijk vuur een stormaanval te ondernemen op een in een bergstelling bij Kampong Tjikokol
(Midden-Java) verschanste vijand ter sterkte van ongeveer 60 man, deze op onverschrokken wijze aan
te grijpen en weten te verdrijven, waarbij aan 's vijands zijde 20 man sneuvelden, terwijl bovendien
enige wapenen werden buitgemaakt.
Door dit optreden steeds een grote steun voor zijn pelotonscommandant te zijn en door zijn
koelbloedig voorbeeld voortdurend zijn ondergeschikten te bezielen.

8. In memoriam Gina De Landgraaf – van den Berg
Op 6 november is mevrouw De Landgraaf overleden. Mevrouw
De Landgraaf was weduwelid van onze vereniging sinds haar
echtgenoot, Jan de Landgraaf RMWO 4, in 1978 overleed.
Om de daden van haar echtgenoot nog eens te laten leven,
plaatsten wij hier de tekst van het KB waarbij Jan de Landgraaf is onderscheiden.
K.B. no 8 van 30 augustus 1948
Jan de Landgraaf, geb. Sliedrecht 11 febr. 1921, overl. Sliedrecht 22 maart 1978.
Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door
van Januari 1945 tot de bevrijding van West-Nederland 30 malen ten behoeve van het Bureau

11

Brons 96
Inlichtingen van de Nederlandse Regering met zijn kano langs een ongeveer 18 km lange waterweg de
geheime verbinding tot stand te brengen tussen bezet en bevrijd Nederland over de Biesbosch en de
Merwede, steeds varende tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende
boten.
Voorts door op één van zijn tochten, toen zijn boot door vijandelijk vuur tot zinken werd gebracht,
zich zwemmende en lopende door vijandelijke mijnenvelden in veiligheid te stellen.
Ten slotte door, in vereniging met enige andere goedgezinde Nederlanders, waarbij hij als ondercommandant optrad, in de Biesbosch deel te nemen aan het overvallen en gevangen nemen van kleine
groepen zwaar bewapende Duitse soldaten, die daarna werden opgeborgen en bewaakt in
motorschuiten in een afgelegen deel van de Biesbosch.
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9. Bronzen Kruis Jacob Manuhuwa
Bron: Defensie.nl
Hij verdiende het Bronzen Kruis ruim 75 jaar geleden en is zelf inmiddels overleden.
Vandaag ontving de vrouw van Jacob Manuhuwa de dapperheidsonderscheiding
alsnog uit handen van minister Ank Bijleveld-Schouten.
De ceremonie volgde op een bijzondere brief die de
minister in januari ontving. Daarin schreef Ida Manuhuwa het volgende:
“Mijn vader Jacob Manuhuwa zat in het KNIL [Koninklijk Nederlandsch Indisch
Leger] en zou ooit een dapperheidsonderscheiding, een Bronzen Kruis,
hebben gekregen. Hij heeft deze echter nooit ontvangen en is inmiddels
overleden. Maar mijn moeder leeft nog. Wat kunnen wij doen om deze toch
nog voor haar te bemachtigen?”
De minister beantwoordde haar vraag vandaag persoonlijk: “Beste Ida, het sturen van je brief was
eigenlijk de belangrijkste stap.” Die zette namelijk een onderzoek in gang. Daaruit bleek dat Jacob
Manuhuwa niet alleen vele jaren diende bij het KNIL. Hij was ook nog eens drager van het
Oorlogsherinneringskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede én inderdaad het Bronzen Kruis. In de
hectiek van de na-oorlogse dagen kwam het niet tot uitreiking.
Bijleveld: “Dat jouw vraag ons juist dit jaar bereikt, beschouw ik als een mooie samenloop van
omstandigheden. Want ook al zijn we nu in de ban van het coronavirus, 2020 is ook nog steeds het
jaar waarin wij stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Een uitgelezen moment dus om alsnog eer te bewijzen aan
iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor die vrijheid.”
Want dat deed Jacob. Hij kreeg het Bronzen Kruis voor daden van moed en beleid tegenover de vijand.
Hij ontsnapte tot 2 keer toe uit een bruut krijgsgevangenschap. Vanuit de meedogenloze Burmese
jungle wist hij samen met 5 andere Molukse KNIL-militairen de Japanners zelfs actief tegen te werken.
Het is een verhaal dat wat betreft de minister zo verfilmd kan worden. Bijleveld: “Maar voor ik overga
tot de uitreiking van Jacobs postume onderscheiding, wil ik ook nog stilstaan bij de andere kant van
de medaille. Want naast het heroïsche, is er ook een donkere, persoonlijke kant aan dit verhaal.”
Jacob werd namelijk zwaar mishandeld tijdens zijn gevangenschap en kampte de rest van zijn leven
met psychische klachten. Deze kant van het verhaal gaat dus over de prijs die voor vrijheid moet
worden betaald. Bijleveld: “Die komt voor de rekening van degenen die hun leven riskeerden, maar
13
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óók op het bordje van hun dierbaren, het thuisfront. Zo’n psychische beschadiging heeft impact op de
mensen om je heen. Op u dus. En daarom ben ik dan ook ontzettend dankbaar en vereerd dat ik u,
mevrouw Annie Manuhuwa-Noersiti, nu in het bijzijn van uw (stief)dochter Ida en uw naaste familie,
het Bronzen Kruis mag overhandigen.”

10. Speech minister Bijleveld voor weduwe Manuhuwa
Toespraak Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, ter gelegenheid van de postume uitreiking
van het Bronzen Kruis aan de nabestaanden van KNIL-militair korporaal Jacob Manuhuwa
op 7 oktober 2020 te Doesburg
Goedemorgen/-middag allemaal,
Wat mooi dat ik hier vandaag bij u te gast mag zijn. En fijn om te zien dat u allen in goede gezondheid
verkeert. Daar ben ik blij om!
Ik ben hier natuurlijk niet zomaar. Ik ben hier, omdat wij eind januari een e-mail kregen met een
bijzonder persoonlijk verzoek. Ida, jij schreef ons:
“Mijn vader Jacob Manuhuwa zat in het KNIL en zou ooit een dapperheidsonderscheiding, een
Bronzen Kruis, hebben gekregen. Mijn ouders hebben hier nooit een schrijven van ontvangen. Helaas
is mijn vader overleden, maar mijn moeder leeft nog. Wat kunnen wij doen om dat toch nog voor haar
te bemachtigen?”
Beste Ida, door het sturen van je e-mail zette je eigenlijk al de belangrijkste stap. Uit ons onderzoek
bleek namelijk dat je vader niet alleen vele jaren bij het KNIL diende... Maar ook dat hij drager was van
het

Oorlogsherinneringskruis

[voor

actieve

dienst

tijdens

de

Tweede

Wereldoorlog],

het Ereteken voor Orde en Vrede [vanwege actieve dienst dekolonisatieperiode 1945–1950 in
voormalig Nederlands-Indië] én inderdaad het Bronzen Kruis. Deze hoge dapperheidsonderscheiding
werd hem toegekend bij Koninklijk Besluit in 1947.
Dat jouw vraag ons juist dit jaar bereikt, beschouw ik als een mooie samenloop van omstandigheden.
Want ook al zijn we nu in de ban van het coronavirus... 2020 is nog steeds het jaar dat wij,
op aangepaste wijze weliswaar, stil staan bij 75 jaar vrijheid.
Een uitgelezen moment dus om alsnog eer te bewijzen aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze
heeft ingezet voor die vrijheid. Korporaal Jacob Manuhuwa. Uw man en vader. Het Bronzen Kruis is
hem toegekend omdat hij zich onderscheidde door daden van moed en beleid tegenover de vijand.
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In maart 1942 werd hij op 34-jarige leeftijd door Japanners op Java krijgsgevangen gemaakt. Een jaar
later slaagde hij er, samen met 5 andere Molukse KNIL-militairen, in om tijdens een transport in Birma
te vluchten.
Na langdurige omzwervingen door een pro-Japanse landstreek werd de groep vervolgens opnieuw
gevangengenomen. En wéér lukte het Jacob en zijn kameraden om te ontsnappen. En dat niet alleen...
Samen brachten zij de Japanners waar mogelijk in een nadelige positie. Hier gingen zij mee door tot
zij zich konden aansluiten bij Britse troepen. Onder Engels bevel namen zij deel aan vele gevechtsacties
tegen de vijand, tot grote tevredenheid van hun commandant.
Als ik dit zo uit Jacobs dossier oplepel, lijkt het slechts een korte zakelijke motivatie. Een simpele
opsomming van feiten. Maar als je de woorden goed tot je door laat dringen, besef je dat er eigenlijk
heel veel staat.
En dat deze 6 Molukse strijders geen gewone jongens waren. Want hoe dapper is het als je, na ruim
een jaar in brute krijgsgevangenschap, nog de kracht en het lef hebt om te ontsnappen. Daar sta je
dan: In een totaal onbekende, ruige jungle... met alleen de gore kampkleding aan je ondervoede lijf.
In een jungle overleven zonder eten, drinken en goed materieel is zelfs in vredestijd al bijna een
onmogelijke opgave. Laat staan wanneer je, zoals dit zestal, ook nog eens de continue dreiging van de
vijand om je heen ervaart.
Jacob en zijn maten moesten onder die extreme en levensgevaarlijke omstandigheden niet alleen
overleven, maar ook nog eens wegblijven van de bewoonde wereld en enige vorm van hulp. Je kon
namelijk niemand vertrouwen. Dus moest je tegen je natuur in... en eigenlijk het tegenovergestelde
doen van wat een normaal mens het allerliefst zou willen doen!
Pijnlijk genoeg werden ze na langdurige omzwervingen weer opgepakt. Ze werden niet gedood...
Want de mankracht was waarschijnlijk hard nodig. Je kunt je voorstellen dat zij wederom allesbehalve
zachtzinnig zijn behandeld. Die vele mishandelingen wakkerden hun wilskracht aan en bracht hen op
snode plannen. Zo lukte het om samen, op een onbewaakt moment, nog een keer uit handen van de
Japanners te ontsnappen.
Ze presteren het nu om niet alleen onder meedogenloze omstandigheden in leven te blijven, maar
ook om de vijand actief tegen te werken. En als ze zich aansluiten bij de Britse troepen, tonen Jacob
en zijn maten zich moedige krijgsheren tijdens de vele gevechten die nog volgen.
Bij nader inzien bevat zo’n zakelijke tekst in een dossier dus een ongelooflijk moedig verhaal. Een
verhaal dat wat mij betreft zo verfilmd mag worden. Maar voor ik overga tot de uitreiking van Jacobs
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postume onderscheiding, wil ik eerst nog even stil staan bij de andere kant van de medaille. Want
naast het heroïsche, is er ook een donkere, persoonlijke kant aan dit verhaal.
Een kant die gaat over de prijs die voor vrijheid moet worden betaald. Die komt namelijk voor een
groot deel voor rekening van de dapperen. Voor rekening van degenen die hun leven riskeerden en er
zelfs mee betaalden. Maar het komt ook op het bordje van hun dierbaren. Het thuisfront, zoals we
tegenwoordig zeggen.
En juist vanwege die kant van Jacobs verhaal vind ik het zo goed dat jij, Ida, ons hebt geschreven. Wij
weten namelijk dat Jacob tijdens zijn gevangenschap zwaar is mishandeld door de Japanse
bewaarders... Fysiek met stokslagen en mentaal door intimidatie. Mede hierdoor kampte hij de rest
van zijn leven met psychische klachten. En zo’n psychische beschadiging heeft ook impact op de
mensen die dicht bij je staan. Op u dus.

Jacob Manuhuwa overleed in 1998. Op papier is dit dus een postume uitreiking. Maar toch voelt dat
niet helemaal zo. Dankzij mannen als Jacob staan namelijk ook volgende generaties mannen en
vrouwen op, die zich net als hij willen inzetten voor onze vrijheid en die van een ander.
De band die veteranen en militairen met elkaar delen is uniek, overstijgt generaties en blijft
voortleven. Daarom zijn onze herinneringen aan mannen als Jacob zo speciaal, en zullen we nooit
vergeten wat hij voor u en ons heeft betekend.
Ik ben dan ook ontzettend dankbaar en vereerd dat ik u, mevrouw Annie Manuhuwa-Noersiti, nu het
bijzijn van uw (stief)dochter Ida en uw naaste familie, het Bronzen Kruis mag overhandigen.
Wij zijn Jacob Manuhuwa, maar zeker ook jullie, grote dank verschuldigd.
Daarvoor zeg ik: terimah kasih banjak
Oftewel heel veel dank in het Maleis!
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11. COVID-19 zet door.
De invloed van COVID-19 heeft, zoals verwacht, nog steeds een grote invloed op ons dagelijkse leven.
Velen van ons hebben de directe- en treurige gevolgen van deze wereldwijde pandemie binnen hun
familie en vriendengroepen ondervonden. Daarnaast zien we om ons heen ook de maatschappelijke
en economische gevolgen die leiden tot frustraties en spanningen in Nederland en daarbuiten. Het
zijn onzekere tijden en zeker met de komende traditionele feestdagen vragen velen van ons zich af
hoe we met onze families de komende maanden door gaan komen.
Wel lijkt er een eind aan deze donkere periode te komen door alle medische ontwikkelingen op dit
moment. Diverse veelbelovende vaccins lijken op kortere termijn beschikbaar te komen en de
testresultaten zijn vooralsnog positief. Plannen worden nu ontwikkeld om deze voorzorgsmaatregelen
op grote schaal uit te rollen om de gehele Nederlandse samenleving weerbaarder te maken tegen
deze pandemie. Het zal echter nog enige tijd duren voordat wij weer terug kunnen keren naar een
leven zoals het was voor COVID-19.
Ook als vereniging hebben we de gevolgen van COVID-19 ondervonden. Veel van onze activiteiten die,
in dit jubileumjaar 2020, op de planning stonden hebben we helaas moeten annuleren of hebben in
aangepaste en afgeslankte vorm plaats gevonden. Toch zijn we als vereniging in staat geweest om
zichtbaar te zijn waar mogelijk en aanwezig waar nodig.
Zo is er een vertegenwoordiging van de vereniging betrokken geweest bij de Nederlandse
Veteranendag en is er namens de VDMD op 15 augustus in Den Helder een krans gelegd om stil te
staan bij de Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië. Er zijn het afgelopen jaar ook een
aantal heugelijke momenten geweest. Zoals de uitreiking van een vijftal portretten aan de
commandanten van defensieonderdelen, de uitreiking van de Prins Mauritsmedaille en de Koninklijke
Erepenning aan de VDMD. Ook is er op gepaste wijze afscheid genomen van een aantal van onze leden
door een waardig eerbetoon bij hun uitvaart.
Uw bestuur houdt alle COVID gerelateerde ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en zal daar waar
mogelijk in 2021 weer de nodige activiteiten op een veilige en verantwoorde wijze organiseren. We
zullen u hier in de komende periode tijdig over informeren. De VDMD gaat door.
Met vriendelijk groet,
Joep Grispen
Vicevoorzitter
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12. Nederlandse Veteranendag: Coin voor onze Koning en onze
premier

We kijken terug op een bijzondere en geslaagde Nederlandse Veteranendag. Door de beperkende
COVID-19 maatregelen kon de grootse viering op het Malieveld dit jaar helaas niet doorgaan.
In lijn met ons streven om aanwezig te zijn waar nodig en zichtbaar waar mogelijk, was de VDMD
nadrukkelijk aanwezig en zichtbaar tijdens de speciale uitzending van de NOS vanuit de Ridderzaal.
In het bijzonder toen minister Bijleveld de vereniging tijdens haar toespraak feliciteerde met onze
50ste verjaardag en een ontmoeting met een van onze leden memoreerde:
Daar ontmoette ik de verzetsheldin Joke Folmer. Als jonge en onverschrokken vrouw heeft zij
honderden onderduikers en geallieerde piloten geholpen. Heel riskant werk! Ze heeft er vele levens
mee gered. Nu is mevrouw Folmer 96 jaar. En zij zegt: ik zou het zo weer doen. Zij is draagster van de
Bronzen Leeuw, de op één na hoogste militaire dapperheidonderscheiding.
Dit

jaar

vieren

wij

het

50-jarig

bestaan

van

de

Vereniging

Dragers

Dapperheidsonderscheidingen. Zij laten de daden van deze dappere dragers leven.
Aan de voorzitter, majoor Frans Erkelens, zeg ik: gefeliciteerd met het jubileum!

18

Militaire

Brons 96
Tijdens de informele ontmoetingen rondom de uitzending sprak de voorzitter met onze Koning en de
minister-president en overhandigde hen de VDMD-coin.

Opperwachtmeester Dayrohn Wiesken, drager van het Kruis van Verdienste en lid van onze
vereniging, schoof ’s middags aan bij de Commandant der Strijdkrachten in een live talkshow,
uitgezonden door het Veteraneninstituut. Een mooie waardering voor dapperheid binnen de
krijgsmacht!

19

Brons 96

13. Herdenking Srebrenica en contacten vereniging DB-III
Samen met verschillende veteranen van Dutchbat-III was onze
voorzitter op 12 juli aanwezig bij de Srebrenica herdenking.
Voor zijn daden tijdens de gevechten voorafgaand aan de val
van de enclave is Frans onderscheiden met het Kruis van
Verdienste.
Voorafgaand aan de herdenking, op 5 juli, was een delegatie van de vereniging Dutchbat-III bij minister
Bijleveld om te praten over de zorgen die hen bezighouden en de mogelijke betrokkenheid van het
ministerie. Onze voorzitter was ook aanwezig bij dat gesprek. Het is mooi dat de banden tussen onze
verenigingen en het ministerie goed zijn! Daar droeg dit gesprek in alle opzichten aan bij. Samen staan
we sterker.

14. Portrettenserie: Daden laten leven
Deze zomer ging de portrettenreeks ‘Daden Laten Leven’ in première. Voor de reeks zijn vijf actief
dienende leden van onze vereniging geïnterviewd. Kolonel-vlieger Peter Tankink, luitenant-kolonel
Stephan Bossman, eerste luitenant Michel Barbier (nog afgebeeld als adjudant), adjudant van de
mariniers René Tuithof en korporaal b.d. Ruud van Dijken hebben hun verhaal verteld aan filmmakers
Sanne Kortooms en Pauke de Kok. Ondersteund door uniek beeldmateriaal zijn hun daden tot leven
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gebracht in vijf video’s. De reeks is door het ministerie van Defensie gemaakt in nauwe samenwerking
met onze vereniging.
Voorafgaand aan de publicatie van de portretten zijn Ruud en Frans samen met onze minister te gast
geweest bij de talkshow Op1, op NPO1. Daar spraken zij over erkenning en waardering voor veteranen
in aanloop naar Veteranendag.
Het bijzondere werk van militairen, die met gevaar voor eigen leven de veiligheid van Nederland en
onze democratische waarden verdedigen, is simpelweg te belangrijk om vergeten te worden. De
andere gasten en presentatoren steunden de boodschap: de verhalen van veteranen moeten verteld
blijven worden. Het is dan ook mooi dat onze vereniging daar ook op nationale televisie aan kon
bijdragen!

De portretten zijn terug te kijken via onze website www.verenigingdmd.nl en via het YouTube-kanaal
van het ministerie van Defensie.

15. Commandanten ontvangen portret drager
De commandanten van de vijf geportretteerde dragers hebben op 8 september een fysiek portret
ontvangen van de geportretteerde drager die onder hun bevel valt. Tijdens een bijeenkomst op de
Zwaluwenberg namen zij het portret in ontvangst.
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Deze vijf unieke portretten zijn volgens gemaakt volgens het historische ‘tintype’ procedé, in de studio
van de Silver Portrait Store in Amsterdam. Daarbij is de beeltenis van de drager direct geprojecteerd
op een lichtgevoelige plaat, die is gedompeld in een zilverbad. Zodra de plaat belicht is in een
grootformaat camera obscura wordt deze direct ontwikkeld en gefixeerd. Door dit proces is het
resulterende portret niet alleen haarscherp en contrastrijk, het is ook in spiegelbeeld. Dat maakt dat
de toeschouwer zich kan spiegelen aan het beeld, aan de drager en aan zijn daden.

De vijf verhalen uit de portrettenreeks zijn natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Binnen Defensie
lopen nog tientallen onderscheiden militairen rond, met nog veel meer verhalen. Verhalen over moed,
initiatief, kameraadschap en doorzettingsvermogen. Verhalen die niet alleen inspirerend zijn voor
collega’s en aankomend collega’s, maar voor de hele samenleving.
Tijdens de bijeenkomst op de Zwaluwenberg vanmiddag namen hun commandanten zich voor om
dapperheid, de verhalen over dapperheid en de dragers die ze vertellen een grotere plek in de
organisatie te geven.
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16. Vereniging ontvangt Prins Mauritsmedaille KNVOL
Op 8 september is de VDMD onderscheiden met de Prins Mauritsmedaille. De Koninklijke Nederlandse
Vereniging Ons Leger, oprichter van de onderscheiding, zegt trots te zijn op onze vereniging. Volgens
Ons Leger is de vereniging al vele jaren bezig om het beeld te verbeteren dat de samenleving heeft
van de krijgsmacht: “Zo is de vereniging zichtbaar waar nodig en aanwezig waar mogelijk voor zowel
oude als jonge veteranen.” De voorzitter van de KNVOL, luitenant-generaal b.d. Peter Striek,
overhandigde onze voorzitter de onderscheiding en sprak zijn steun uit voor onze voortdurende inzet
voor onze leden en om hun daden te laten leven.

De Prins Mauritsmedaille werd op 6 juli 1935 door Ons Leger ingesteld. De onderscheiding is voor
personen of instellingen die bijdragen aan de verhoging van het aanzien van de krijgsmacht. Ook is
van belang dat op buitengewone wijze een bijdrage wordt geleverd aan de kennis van de Nederlandse
krijgshistorie.
De Prins Mauritsmedaille wordt lang niet elk jaar uitgereikt. In 2018 kreeg Omroep MAX de
onderscheiding, terwijl het Korps Nationale Reserve de eer in 2015 ten deel viel.
Onze leden hebben reeds per post een kopie ontvangen van de bij de Prins Mauritsmedaille
behorende oorkonde. Het secretariaat van de vereniging ontving onderstaande felicitatiebrief van het
Kapittel der Militaire Willems-Orde, die wij met gepaste trots ook met u delen.
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17. Koninklijke Erepenning voor de VDMD
Op 18 november volgde een tweede bijzondere verrassing voor de VDMD. In een door COVID-19maatregelen beperkt gezelschap is de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning, voor
de inspanningen van de afgelopen 50 jaar.

De commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, reikte de penning uit aan een
compleet verraste voorzitter – die onder valse voorwendselen naar het Marine Etablissement in
Amsterdam was gelokt. In zijn speech benadrukte de commissaris van de Koning de positieve bijdrage
van de vereniging voor de waardering van dapperheid in de samenleving: “Uw vereniging is uniek,
heeft zich onderscheiden, en staat qua aard, omvang en soliditeit in aanzien.”

Namens de minister van Defensie, die graag zelf aanwezig had willen zijn, sprak de Commandant der
Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, ook waardering uit voor de VDMD. Hij noemde daarbij
in het bijzonder de inspanningen om de verhalen van dragers te vertellen, zoals in de portrettenreeks
die deze zomer in première ging. Deze verhalen over moed, trouw en opofferingsgezindheid
inspireren en bemoedigen ons, aldus de CDS. “Ze maken ons trots en geven ons hoop.”
Nadat hij van de verrassing was bekomen bedankte de voorzitter alle aanwezigen. De erkenning wordt
door de hele vereniging gevoeld en is een mooie bekroning op de inzet van het bestuur en onze leden.
Onvoorbereid en uit het hart sprak Frans de aanwezigen toe. Hij uitte daarbij zijn dankbaarheid voor
bijzondere bijdrage die de vereniging levert aan de maatschappij, maar ook aan hemzelf. De voorzitter
sloot af met het bekende credo van zoveel militairen: “Wie doet het anders.”
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U vindt meer informatie over de Koninklijke Erepenning
in Decorare, het blad van de Studiekring Ridderorden en
Onderscheidingen.

Daarin

schreven

H.S.

Hoving

(Decorare 8, pagina 25) en R.W. Rijpkema (Decorare 9,
pagina

17)

onderscheiding.

interessante
Decorare

artikelen
is

te

over

raadplegen

deze
via

www.vereniging-sro.nl.
Wij citeren hier uit het artikel van Hoving:
Koningin Beatrix heeft bij Koninklijke Beschikking van 25 juli 1981 veranderingen aangebracht in het
Koninklijk Besluit van 24 februari 1965. De “Erepenning van Verdienste” zou vanaf dan “Koninklijke
Erepenning” heten. Anno 1991 luiden de richtlijnen voor het toekennen van een Koninklijke Erepenning,
te verlenen door Hare Majesteit de Koningin ongeveer als volgt:
•

De vereniging of instelling dient tenminste 50 jaar te hebben bestaan. De penning wordt
slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een meervoud van
25 jaar van de vereniging of instelling.

•

De activiteiten van de vereniging of instelling moeten zijn van filantropische,
wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel liggen op het gebied van sport.

•

De vereniging of instelling mag niet ten doel hebben de verbreiding van politieke, commerciële,
religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.

•

De vereniging of instelling dient geen overkoepeling van meerdere individuele verenigingen of
instellingen te zijn.

•

De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en
dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen of instellingen een
algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar
terrein hebben onderscheiden.

•

Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goedernaam en faam
bekendstaan.
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18. Even kennismaken, onze aalmoezenier Eric van Rosmalen
Sinds enige tijd is de weleerwaarde heer Eric van
Rosmalen betrokken bij de VDMD. Voor zijn pensioen
was hij aalmoezenier bij de dienst Geestelijke
Verzorging. Op uitnodiging van het bestuur heeft Van
Rosmalen laten weten dat hij beschikbaar zal zijn voor
contacten met leden die daar behoefte aan hebben.
Ook kunnen wij op hem rekenen voor de begeleiding
van uitvaarten. Zo ging hij al voor in het laatste
eerbewijs aan adjudant b.d. Den Engelsman, op 9

Aalmoezenier Van Rosmalen in actie bij het afscheid van
W.P. den Engelsman

november.
Eric zal de vereniging daarnaast ook ondersteunen in het afnemen van interviews voor ons boek
"Daden laten Leven".
Als u graag in contact treedt met onze nieuwe aalmoezenier, dan kunt u direct mailen naar
geestelijkverzorger@verenigingdmd.nl of 06-15174572.
De aalmoezenier wordt als bijzonder lid opgenomen in verenging. Hieronder zal hij zichzelf bij u
introduceren.
Ik wilde wat van de wereld zien.
Natuurlijk had ik het naar mijn zin in de parochie. Alles op loopafstand, je kent veel mensen, je wordt
gegroet, ergens bij betrokken of gevraagd om mee te denken in een bestuur. Maar er zat ook een
zekere sleetsheid in: veel van hetzelfde.
Dus heb ik hier en daar wat informatie opgezocht en toen ging het snel. Ineens werd ik gekleed,
gekeurd, gewikt en gewogen en werd ik aalmoezenier bij de Koninklijke Luchtmacht in… Leeuwarden.
Na mijn specialistenopleiding op de KMA werd ik twee maanden later, in het jaar 2000, uitgezonden
naar Amendola (Italië). Eigenlijk voor drie maanden, maar vanwege een tekort aan personeel in ons
dienstvak werd dat zes maanden. Dat was toch wel even slikken.
Mijn idee was om zoveel mogelijk met de mensen in het veld mee te gaan. Ik wilde immers wat van
de wereld zien. Dat bracht me in Kroatië (Split 2002), Kaboel (Afghanistan 2005), Kandahar
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(Afghanistan 2007), de crisis in Libië (2009) en in het Midden-Oosten in verband met de strijd tegen
ISIS (2011). Ook waren er talrijke oefeningen in Duitsland, Polen en de USA.
Het vak van aalmoezenier, of geestelijk verzorger in het algemeen, betekent dat je gevraagd wordt
om in de meest lastige situaties er te zijn. Bij ziekte en bij overlijden. Maar je bent ook degene die als
het ware de sfeer in het detachement temperatuurt. Je kijkt waar en welk advies of hint je kunt geven
aan een commandant of werkplaatschef.
De wekelijkse diensten bij een uitzending bieden voor de aanwezigen een plek, waar andere woorden
en mooie muziek klinken. De diensten geven mensen de gelegenheid om even af te dwalen in hun
gedachten richting het thuisfront. Je ziet dan ook dat gedurende de uitzending het aantal bezoekers
toeneemt en dat is omdat er toch behoefte is naar zo’n wekelijks bezinningsmoment.
Twee jaar geleden ben ik met functioneel leeftijd ontslag (FLO) gegaan en heb ik het reuze naar mijn
zin. Ik hoef niet meer zo nodig zoveel van de wereld te zien. De rust is heerlijk, maar contacten met
militairen vervelen nooit.

Eric van Rosmalen.
Aalmoezenier b.d.
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19. Even kennismaken: de schrijver
Tijdens de laatste ALV konden we melden dat het boekproject ‘Daden Laten Leven’ dit jaar van start
is gegaan. Na enkele verkennende gesprekken hebben we deze zomer de krachten gebundeld met de
schrijver kapitein Wouter Helders en is het schrijfproces gestart.
Wouter werkte jarenlang als militair journalist voor het Media Centrum Defensie en bezocht in die
functie verschillende uitzendgebieden. Hij maakte onder meer reportages in Mali en Afghanistan waar
hij wekenlang met de troepen optrok, maar bezocht ook oefenlocaties van het Franse
Vreemdelingenlegioen in Frans-Guyana en voer mee met marineschepen tijdens NAVO-oefeningen en
mijnbestrijdingsacties. De dingen hij zag, hoorde en meemaakte vormen een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Sinds 2016 heeft Wouter vier boeken gepubliceerd, die zijn doorspekt van realisme en
feiten, ingebed in een rijke fantasie.

20. De kop is er af: eerste interviews voor Daden Laten Leven
Begin oktober zijn wij, Frans en Friso, naar Schiermonnikoog geweest om daar Joke Folmer, draagster
van de Bronzen Leeuw en lid van onze vereniging te interviewen zodat haar verhaal door Wouter
bewerkt in het boek kan komen.
De ontvangst op Schiermonnikoog was warm en gastvrij. Na een
kop koffie en een plakje cake spraken we meer dan vier uur nonstop met Joke. Zij vertelt haar verhaal nog altijd met
enthousiasme en humor. Ook uit de donkerste herinneringen
haalt

Joke

inspirerende

verhalen

over

vriendschap,

doorzettingsvermogen en onwrikbaarheid naar boven.
Joke begon haar verzetswerk als koerierster, om een Joodse schoolvriendin die ondergedoken zat haar
huiswerk te brengen. Op de vraag waarom zij hiermee begon was Joke nog zo stellig als ze toen
geweest moet zijn. “Ik was zo boos op de Duitsers, dat mijn vriendin niet meer naar school mocht, dat
ze moest onderduiken! Maar ik wist ook, met alleen boos maken ben je er nog niet. Je moet iets doen.”
Zij koos ervoor om tot daden over te gaan. Van huiswerk rondbrengen promoveerde ze al snel naar
pakjes, die ze door heel Nederland bracht. Later bracht zij ook geallieerde piloten en andere mensen
in veiligheid en werd zij een spil in het verzetsnetwerk. Zo hielp Joke meer dan 300 mensen, waaronder
120 geallieerde piloten, veilig ontsnappen uit bezet Nederland.
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Een aantal keren kroop zij door het oog van de naald, maar in 1944 werd zij op
het Centraal Station in Amsterdam gearresteerd door de Duitsers. Na
wekenlange eenzame opsluiting en verhoor in het Oranjehotel in Scheveningen
werd Joke ter dood veroordeeld voor mensensmokkel. Door een speling van
het lot is het vonnis nooit uitgevoerd. Joke belandde met twee medeveroordeelden in de beruchte Nacht und Nebel gevangenissen tot zij in mei
1945 vrijkwamen en na veel omzwervingen hun weg terugvonden naar huis.
Naast haar ervaringen tijdens de oorlog spraken we ook uitgebreid over Joke’s inspanningen als
voorlichter. Tot voor kort reisde zij onvermoeibaar langs scholen en andere instellingen om aan
jongeren (en vaak ook hun ouders) te vertellen over haar verzetswerk
in de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang verzamelde zij voorwerpen en
fysieke herinneringen om haar verhaal mee te ondersteunen. Wij
hebben deze memorabilia met veel aandacht samen met Joke bekeken.
Op haar beurt was Joke ook zeer geïnteresseerd in de vereniging en de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren, omdat zij niet bij de laatste
bijeenkomsten kon zijn. Met veel plezier herinnert zij zich nog de
vereniging en de manier waarop zij en haar mede-verzetshelden
destijds verwelkomd werden door de militaire dragers. Zij koestert de herinneringen aan de
bijeenkomsten op de Zwaluwenberg. Op de iPad konden wij Joke ook de nieuwe website
www.verenigingdmd.nl laten zien en ook enkele van de video’s uit de portrettenserie.
De aantekeningen die we tijdens het gesprek hebben gemaakt zijn inmiddels in bewerking door
Wouter en daarmee is het schrijven van het boek nu echt begonnen. Wij merken veel enthousiasme
om aan het boek mee te werken, maar door beperkingen tijd en beschikbaarheid, kunnen we maar
stap voor stap vorderen. Daarom zijn we ook blij dat onze nieuwe aalmoezenier heeft aangeboden
om te ondersteunen. In volgende afleveringen van Brons zullen we u op de hoogte houden van de
voortgang.
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21. Franse Para’s in Drenthe
In 1951 werd in de Dôme des Invalides te Parijs een groot aantal Franse militairen vanwege hun
heldhaftig optreden tijdens operatie Amherst door de Nederlandse ambassadeur onderscheiden. De
ambassadeur gaf daarbij uitvoering aan het Koninklijk Besluit van 2 januari 1951 waarbij niet minder
dan 558 Nederlandse onderscheidingen aan de Fransen waren toegekend.1
Het ging hierbij om zes keer een Bronzen Leeuw waarvan één postuum, vierentachtig keer een
Bronzen Kruis waarvan drieëndertig postuum, één keer de Officier in de Orde van Oranje-Nassau met
de Zwaarden en vierhonderdzevenenzestig keer het Oorlogsherinneringskruis met gesp ‘Krijg ter Land
1940-1945’. Daarnaast is een bronzen Leeuw aan het vaandel van de Franse parachutisten gehecht.
Op 8 april 1945 sprongen 702 Franse parachutisten boven Drenthe de donkere nacht in. Het was de
start van operatie Amherst. Het doel was om het Canadese leger te ondersteunen bij de
langverwachte bevrijding van Noord-Nederland. De parachutisten kregen de opdracht om het
opblazen van bruggen te verhinderen, zodat het Canadese leger snel zou kunnen oprukken, maar ook

Stick Appriou in Gasselte

1

De Bronzen Kruizen aan de Franse parachutisten (84 waarvan 33 postuum) werden toegekend op basis K.B. No 51 van 7
september 1946 (bij leven) of K.B. No 15 van 2 januari 1951 (veelal postuum). De Bronzen Leeuwen aan de Franse
parachutisten (6 x waarvan 1 postuum) werden toegekend op basis van K.B. No 15 van 2 januari 1951 Er zijn 467 Franse
parachutisten die het oorlogsherinneringskruis met de gesp "Krijg te land 1940 - 1945” op basis K.B. No 15 van 2 januari 1951.
De Bronzen Leeuw aan het standaard van 2en3 RCP werd toegekend bij K.B. No 22 van 9 mei 1950 en op 16 mei 1950 op de
begraafplaats in Kapelle bevestigd aan het vaandel.
Een groot deel van de Franse parachutisten kregen hun medaille een week na de toekenning van de Bronzen Leeuw aan de
regimenten van de Nederlandse ambassadeur op 25 mei 1950. Men vond toen dat de gesneuvelden zeker recht hadden op
een eerbetoon en toen is in 1951 een tweede K.B. getekend voor deze personen. Toen zijn ook de zes bronzen leeuwen
toegekend op basis van aanvullende informatie.
Persoonlijk denk ik [HdJ] ook dat dit het moment was voor de Nederlandse regering om ook voor het gross van de eenheid in
1951 het OHK toe te kennen. In deze periode waren de beide landen druk bezig om tot elkaar te komen. Men was in die
periode druk bezig met wederzijds te positioneren in het kader van de ondertekening van het verdrag van Parijs later die
maand. Ook in die periode was het bedrijven van politiek een werkwoord.
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om verwarring te stichten onder de vijandelijke troepen en informatie te verzamelen. Vijf dagen lang
deden zevenenveertig groepjes van ongeveer vijftien man met wisselend succes hun werk. Er
sneuvelden drieëndertig parachutisten, maar ook meer dan negentig Nederlanders. Uit angst voor de
opmars van de geallieerden besloten de Duitsers namelijk om in de nadagen van de oorlog (veelal
onschuldige) Nederlanders te doden die zij verdachten van hulp aan de para’s.
In het boek Franse para’s in Drenthe wordt niet alleen de opzet van operatie Amherst beschreven
maar bevat ook kaarten van de landingszones. Met het boek kan de lezer de locaties bezoeken en zo
een goed beeld krijgen van de situatie toen en nu. De Franse bijdrage aan de bevrijding van het
noorden vrij onbekend. Daarbij is het de laatste luchtlandingsoperatie van de tweede wereldoorlog.
In Drenthe staan achttien herdenkingsmonumenten die de locaties markeren waar de parachutisten
om het leven zijn gekomen. In Friesland staat er een. In Drenthe zou ook het graf van drie
parachutisten beschouwd kunnen worden als monument. In Assen is aan de Vaart Zuidzijde,
tegenover de Johan Willem Frisokazerne, een groot centraal monument waar alle drieëndertig
gesneuvelde parachutisten genoemd staan. Ook voor de gesneuvelde burgers zijn monumenten
opgericht, want naast de drieëndertig Fransen zijn in hetzelfde tijdsbestek meer dan negentig
Nederlanders gedood door de Duitsers. Hulp aan de parachutisten en de angst van de Duitsers voor
de opmars van de geallieerden hebben de Duitsers doen besluiten om in de nadagen van de oorlog
toch nog deze Nederlanders om het leven te brengen. Met dit boek wil de schrijver een bijdrage
leveren aan een grotere bekendheid voor de ruim zevenhonderd Franse militairen die vooruitlopend
op ’onze’ bevrijding een belangrijke rol hebben gespeeld in de bevrijding van Nederland.
Alle verhalen in dit boek vinden hun oorsprong in het boek van kolonel Roger Flamand, een Franse
parachutist die eind jaren negentig de verhalen van de parachutisten, zijn maten, aan het papier
toevertrouwde. Het boek van Flamand werd vertaald door luitenant- kolonel Jaap Jansen en vormt de
basis van dit boek. Naast de persoonlijke verhalen uit het boek van Flamand is op basis van vele
bronnen, archieven, boeken, historische verenigingen, gesprekken en fragmenten op het internet een
integrale samenvatting gemaakt. Dit met het doel de drieëndertig Franse gesneuvelden in de context
van de geschiedenis een platform te bieden.
Opdat we hen niet vergeten.
Over de schrijver; kolonel Harold de Jong (1963) is sinds 1981 beroepsmilitair, bedrijfskundige en lid
van het bestuur Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945. Hij zag dat er nog ruimte in de
informatievoorziening was voor het verhaal over de inzet van Franse parachutisten in de provincie
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Drenthe en de vele burgerslachtoffers tijdens WOII. Door zijn militaire inzicht wist hij nieuw licht te
werpen op de indrukwekkende geschiedenis van operatie Amherst.
Het boek Franse Para’s in Drenthe, 8-12 april 1945 (ISBN 9789023257271) is verkrijgbaar via de
reguliere boekhandel (€ 22,95). Op verzoek verzorgt kolonel Harold de Jong een presentatie over de
operatie Amherst (06-27080050 I harolddejong@me.com)
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22. Dapperheid
Krijgsmacht

verdient

prominente

plaats

binnen

de

Begin oktober spraken adjudant Marc Hammink en majoor Frans Erkelens met Telegraaf-journalist
Olof van Joolen over de plek van dapperheid en dragers van een dapperheidsonderscheiding binnen
de krijgsmacht. Het interview resulteerde in een groot artikel dat op 9 oktober is gepubliceerd in de
Telegraaf.
Minister Bijleveld en de CDS, luitenant-admiraal Bauer, lieten door de journalist optekenen dat zij de
missie van de VDMD van harte steunen. De CDS liet aan de Telegraaf weten dat de verhalen over
dapperheid verteld moeten worden. “Hun bijzondere verhalen overtuigen mensen om militair te
worden, ze verlevendigen opleidingsstof en inspireren mensen binnen en buiten onze krijgsmacht.”
De minister schreef in een reactie op het interview dat verhalen zoals die van adjudant Hammink,
laten zien waartoe militairen in staat zijn. “Daar zijn we trots op. En laten we dat ook vaker zeggen”,
aldus de minister. “Het helpt ons het belang van ons werk onder de aandacht van iedereen te brengen.
We hopen dat dat dan ook nieuwe mensen oplevert die bij ons willen werken. Als ze de passie
waarmee het werk gedaan wordt horen, kan dat bijna niet anders. En we kunnen nog veel mensen
gebruiken.”
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23. 75 jaar IGK
Op 16 september is op de Zwaluwenberg gevierd dat het instituut Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK) 75 jaar bestaat. De VDMD was natuurlijk aanwezig bij de feestelijke viering van deze
verjaardag.
Prins Bernhard, de eerste IGK, was ook de eerste beschermheer
van onze vereniging. Die rol is voortgezet door de verschillende
IGK’s die de prins volgden, waardoor de band tussen de VDMD en
de IGK uitstekend is. Hier past dan ook een woord van dank aan
onze huidige en vorige beschermheren en hun onvolprezen
secretariaat dat altijd voor ons klaarstaat.
Ter gelegenheid van de verjaardag van de IGK is op het landgoed
de Zwaluwenberg een bijzondere Canadese esdoorn geplant. Deze
esdoorn is een ent van de boom die in 1946 door prinses Juliana is
geschonken aan Paleis het Loo. De boom werd vanochtend feestelijk gedoopt met champagne, de
voorkeursdrank van prins Bernhard.
Aansluitend was er een panelgesprek waarin verschillende oud-IGK’s, de directeur van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie en de Commandant der Strijdkrachten spraken over de geschiedenis
van het instituut en de rol binnen de krijgsmacht. Daarbij werd ook nadrukkelijk gesproken over de rol
van inspiratie binnen Defensie.
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24. The Dutch Diggers
Nederlandse gedecoreerden in de Australian Imperial Force
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Toch zijn er ettelijke honderden
Nederlanders

geweest

die

in

buitenlandse

legers

dienden,

en

waarvan

sommigen

dapperheidsonderscheidingen hebben verkregen. Dit artikel gaat over zes Nederlanders die in de
Australian Imperial Force dienden en het Military Cross of de Military Medal hebben verkregen.
Bas de Groot is hoofd Post & Archief bij Flinders University (Adelaide, AUS). In zijn vrije tijd doet hij
onderzoek naar een groep van 160 Nederlanders die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst hebben
genomen in het Australische expeditieleger. Wij danken hem voor de moeite die hij heeft genomen
om dit artikel over speciaal voor BRONS te schrijven!
Om alle verhalen de ruimte te geven die ze verdienen is ervoor gekozen om het artikel in twee delen
te plaatsen. De eerste drie verhalen staan in deze BRONS. De volgende drie kunt u in BRONS 97 lezen.
Deel 1
Toen op 28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, woonden er minder dan 1000 migranten van
Nederlandse afkomst in Australië. De census van 1911 vermeldde zelfs nog slechts 745 in Nederland
geboren personen waarvan er 643 man waren1. Minder dan acht jaar later hadden er meer dan 150
van hen dienst genomen in het Australische expeditieleger, de Australian Imperial Force (AIF).2
Het Australische leger dat buiten Australië vocht was pas na het uitbreken van de oorlog uit de grond
gestampt en bestond volledig uit vrijwilligers. Voor de verdediging van Australië zelf werd vertrouwd
op de Militia, en op vrijwilligers van de alom aanwezige Rifle Clubs, maar geen van deze eenheden
mocht volgens de bestaande wetgeving buiten Australië worden ingezet. Je hoefde dus als Australiër
niet als dienstplichtige voor je nummer op te komen. Er was geen dwang om overzees te gaan vechten.
Sterker nog: tot twee keer toe, in 1916 en 1917, werd de invoering van een algemene dienstplicht per
referendum verhinderd. Wel moest je, als je in de AIF wilde dienen, tot Brits onderdaan

1

Australian Bureau of Statistics 1911, Census of the Commonwealth of Australia 1911 – Part II - Birthplaces, viewed 15
April 2020,
https://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/free.nsf/0/0354DDBB061331F2CA2578390011E1AF/$File/1911%20Census%20%20Volume%20II%20-%20Part%20II%20Birthplaces.pdf .
2 De dienstgegevens van deze groep, waarop dit artikel grotendeels is gebaseerd, zijn samengebracht op de website
https://discoveringanzacs.naa.gov.au/browse/groupstories/7539
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genaturaliseerd zijn.3 Voor een deel van de Nederlanders moesten die naturalisatiepapieren op het
laatste moment nog geregeld worden, en in een aantal gevallen werden ze pas tijdens of zelfs pas na
de oorlog ontvangen.
De rond de 150 Nederlanders die dienst namen vertoonden veel van dezelfde karakteristieken als hun
Australische wapenbroeders: een aantal deserteerden, velen werden gedurende de oorlog wel eens
opgebracht voor wegblijven na verlof, dronkenschap, vechtpartijen of ongepast gedrag naar
meerderen. Velen raakten gewond, en een aantal onder hen sneuvelde. En net zoals onder hun
Australische wapenbroeders waren er een aantal die onder vuur hun hoofd koel hielden en meer dan
hun plicht deden.
De drie Nederlandse gedecoreerden die in dit artikel besproken worden waren:
-

Henry John William Bosma (Amsterdam 15 januari 1891 – Warloy (F) 25 augustus 1916),
Lance Corporal 10th Battalion, Military Medal, Mention in Despatches

-

Jacobus Justinus Meijerink (Haarlem 17 februari 1896 – nabij Passchendaele (B) 13 oktober
1917), Private 38th Battalion, Military Medal

-

Hendrik Meijers (Serooskerke 8 april 1886 – Balmain (NSW) 4 mei 1968), Private 14th Light
Trench Mortar Battery, Military Medal

In de volgende BRONS worden de daden van de volgende gedecoreerden besproken:
-

William Palstra (Zwolle 8 oktober 1891 – nabij Beauvais (F) 5 oktober 1930), 2nd Lieutenant
39th Battalion, Military Cross

-

Francis Gerard Wilson (Amsterdam 9 maart 1880 - ? ), Sergeant 1st Pioneer Battalion,
Military Medal

-

John Frank (Jan) Zwolsman (Amsterdam 11 juni 1890 - Brisbane 5 februari 1969), Sergeant
10th Battalion, Military Medal

Henry John William Bosma
Bosma is niet onbekend met militaire dienst als hij zich in juli 1915 in Adelaide voor de AIF aanmeldt:
hij had voorheen al vanaf jonge leeftijd bij de Koninklijke Marine gediend. In 1910 maakte zijn schip,
het pantserschip Hr.Ms. De Ruijter, samen met twee zusterschepen, een rondreis om Australië. Bosma

Australië was als land in 1901 opgericht, maar in een aantal aspecten functioneerde het nog als een onderdeel van het
British Empire. Zo had het nog steeds hetzelfde staatshoofd als Groot-Brittannië, hetzelfde volkslied, tot 1910 dezelfde
munteenheid, en waren Australiërs Britse onderdanen (‘British subjects’). Een eigen Australische nationaliteit ontstond pas
in 1949.
3
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zag toen zijn kans schoon om een nieuw leven te beginnen en droste. Hij was niet de enige: tijdens de
rondreis drosten in totaal 145 man van de drie schepen (zie ook Jan Zwolsman). Eenmaal in Australië
werkt Bosma de volgende vijf jaar in de mijnbouw rondom Adelaide tot zijn dienstname. Hoewel hij
zich in juli 1915 aanmeldt, moet hij nog wachten totdat zijn naturalisatiepapieren getekend zijn
voordat hij daadwerkelijk in dienst kan treden. Dat gebeurt in augustus 1915.
Hij wordt ingedeeld bij het in Adelaide opgerichte 10e Infanterie Bataljon en vertrekt in september
1915 naar zijn bataljon. Dat maakt deel uit van de 3e Brigade, 1e Australische Divisie, en had vanaf april
1915 deelgenomen aan de Gallipoli veldtocht. In november 1915 wordt het naar Egypte geëvacueerd
en daarna gereorganiseerd en versterkt, onder andere met Bosma. Bosma wordt ingedeeld bij de
machinegeweer sectie van het bataljon, dat bewapend is met Lewis mitrailleurs. In maart 1916
vertrekt de gehele divisie naar Frankrijk, en wordt ingedeeld in de sector rondom de Somme. Na een
rustige trainings- en opwerkperiode wordt het bataljon begin juni voor het eerst in de frontloopgraven
geplaatst.
Slechts anderhalve maand later, in de nacht van 22 op 23 juli
1916, begint voor Bosma de Slag om Pozières, een onderdeel
van de Slag om de Somme. Na zware voorbereidende
bombardementen en zware man-tot-man gevechten worden
de Duitsers verdreven uit hun stellingen, en wordt het dorp
Pozières ingenomen. De Duitsers hergroeperen zich echter in
de nabijgelegen ‘O.G. Lines’ (‘Old German Lines’, de Bunker bij Pozières
loopgravenstelling die de Duitsers hadden betrokken voordat zij zelf Pozières ingenomen hadden), en
beginnen nog dezelfde dag een reeks bombardementen en tegenaanvallen, die voortduren op 24 en
25 juli. De Australiërs moeten zich nu op hun beurt snel ingraven en gebruik maken van de
overblijfselen van de Duitse loopgraven om de behaalde winst te verdedigen. Op 25 juli maakt Bosma
deel uit van een mitrailleurpost in de loopgraven. De ‘Recommendation’ op basis waarvan Bosma zijn
Military Medal verkrijgt meldt het volgende:
‘On 25th July, on the occasion of the capture of Pozières, an attack was made by the enemy on a
trench occupied by a Lewis M.G. in which Pte Bosma was working. The attack was repulsed but a
sniper was left behind and accounted for 7 of our men, prevented the gun from being used, and also
prevented all observation from our trench. Pte Bosma crawled out of the trench and over 60 yards of
open ground in broad daylight and killed the sniper with a bomb (handgranaat, BdG). He then
returned to our trench and continued to work his gun with the utmost coolness.’
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In de nacht van 25 juli wordt het 10e Bataljon afgelost door versterkingen, en teruggetrokken om bij
te komen en versterkingen te ontvangen. Het had tussen 22 en 25 juli rond 350 manschappen
verloren. Op 10 augustus krijgt Bosma zijn Military Medal opgespeld, en twee dagen daarvoor was hij
al bevorderd tot lance corporal. Lang heeft hij echter niet om te rusten: de aangekomen nieuwe
lichting manschappen moet geïntegreerd worden in het bataljon, en bovendien is de Slag om de
Somme nog niet voorbij. Op 21 augustus worden de 3e Brigade en het 10e Bataljon opnieuw ten aanval
gestuurd. Vanaf de heuvelrug waar het dorpje Pozières op ligt moet deze keer de Fabeck Graben
(Fabeck Loopgraaf) nabij de stelling van Mouquet Farm ingenomen worden. De aanval wordt bij
daglicht ondernomen, en het bataljon heeft geen geluk: de verzameling van de troepen bij de
afsprongposities was gezien, en een Duits bombardement leidt tot 120 doden en gewonden bij het
bataljon voordat de aanval goed en wel kan worden ingezet. Toch weet de aanval enige terreinwinst
te boeken, en delen van de Fabeck Graben worden veroverd. Ook nu weer voeren de Duitsers hevige
tegenaanvallen uit waarbij het bataljon wederom in totaal rond de 100 man verliest. Bosma herhaalt
zijn actie van juli (opgetekend in een rapport van 24 augustus 1916 ter verkrijging van MiD):
‘At Pozières on 22 August Lance Corporal Bosma was in charge of a Lewis Machine Gun which was
posted in an old German gun emplacement about 50 metres in advance of our firing line in No Man’s
Land. With great gallantry L/Cpl Bosma crawled out a further distance of 20 metres in order to shoot
a sniper who had continued to harass the M.G. team for some hours. He succeeded in killing the sniper
and returned to his gun. The gun which Bosma was in charge of was posted to protect our right flank,
and it was quite impossible to work the gun until the sniper in question was settled. Bosma was
subsequently badly wounded.’
Voor deze actie wordt Bosma beloond met een Mention in Despatches (eervolle vermelding bij
dagorder). Helaas overleeft hij de (verder niet beschreven) verwonding die in het rapport genoemd
wordt niet. Hij overlijdt aan zijn verwonding op 25 augustus 1916 in een veldhospitaal te Warloy.
Henry John William Bosma ligt begraven op Warloy-Baillon Communal Cemetery Extension (Plot VII,
Rij D, Graf No. 52) in Frankrijk. Zijn naam staat vermeld op Paneel 58 van het Australian War Memorial
in Canberra, en op de lijst van gesneuvelden in het National War Memorial in Adelaide.
Jacobus Justinus Meijerink
Meijerink was pas kort voor de oorlog, waarschijnlijk in 1913, in Australië aangekomen. Ondanks dat
neemt hij in maart 1916 in Bendigo dienst bij het net opgerichte 38e Bataljon. Vanwege onbekende
redenen liegt hij dat hij in Johannesburg, Zuid-Afrika, is geboren. Dit zou geweest kunnen zijn zodat
hij geen nationalisatiepapieren hoeft aan te vragen (Zuid-Afrikanen bezaten net zoals Australiërs
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automatisch een gedeelde Britse nationaliteit vanwege bestaande Commonwealth regelingen), om
eventuele discriminatie te voorkomen (Zuid-Afrika werd als onderdeel van het Commonwealth
positief bekeken, terwijl Nederland geen deel daarvan uitmaakte) of om lastige vragen te ontlopen
(Nederland was immers neutraal, en buitenlanders werden in Australië geregeld van spionage voor
de vijand beticht). In tegenstelling tot eerder opgerichte bataljons traint zijn bataljon uitgebreid in
Australië voordat de eenheid naar Groot-Brittannië verscheept wordt in juni 1916.
In Europa aangekomen wordt het bataljon onderdeel
van de 10e Brigade van de 3e Australische Divisie. In
november 1916 komt het bataljon aan in Frankrijk, en
op 1 december bevinden Meijerink en zijn kameraden
zich voor het eerst in de frontloopgraven. Hier kregen ze
bijna meteen te maken met Duitse ‘trench raids’, korte
snelle aanvallen met het doel de verdedigers uit balans
Australische militairen bij Armentières

te brengen en te houden, en inlichtingen te verzamelen

door krijgsgevangenen te maken. Na zeven dagen in de loopgraven breekt het moment aan waarop
Meijerink zich onderscheidt. De Recommendation op basis waarvan Meijerink zijn Military Medal
verkrijgt meldt het volgende:
'At Armentières in the night of 8/9th December 1916. For conspicuous gallantry. He sprang on the
parapet beside his Officer, and fired upon a party of raiders until his Lewis gun jammed. He then
endeavoured to adjust the mechanism until he fell wounded. It was largely due to his coolness and
determination that the raiding party was repulsed.'
Meijerink loopt meerdere verwondingen op door zowel granaatscherven als kogels in zijn onderrug
en benen, en wordt overgebracht naar Groot-Brittannië om te herstellen. In juni 1917 is hij zodanig
hersteld dat hij bij een trainingsbataljon wordt geplaatst. Eind september 1917 volgt terugplaatsing
bij zijn eigen bataljon. Het 38e Bataljon had zware verliezen geleden in de Slag bij Messines, maar was
nu weer aangevuld en klaar voor actie, en voor Meijerink en zijn kameraden volgen twee helse weken.
Op 4 oktober 1917 valt de divisie de Duitse stellingen op de heuvelrug van Broodseinde aan. Veel
dingen gaan goed: de Duitse troepen zijn deels onervaren en zijn juist bezig met een herziening van
hun tactische en operationele verdedigingsrichtlijnen, waardoor hun inzet wordt belemmerd.
Tegelijkertijd hadden ze net op dat moment een lokale tegenaanval ingepland, waardoor veel Duitse
troepen zich op een aantal afsprongposities achter de loopgraven aan het verzamelen waren. Juist
deze posities worden zwaar getroffen door het Geallieerde artilleriebombardement, waardoor de
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Duitsers zware verliezen lijden in eenheden die onder andere
omstandigheden voor lokale tegenaanvallen hadden kunnen
worden gebruikt. Desondanks zijn de Duitse stellingen goed
ingericht, en hoewel de aanval op Broodseinde een groot succes
is verliest het 38e Bataljon toch bijna een derde van haar
Australische
buitgemaakte
Broodseinde

officier
inspecteert
Duitse artillerie bij

manschappen, vooral aan machinegeweervuur uit verschillende
Duitse veldbunkers.

Ook beginnen op die dag de zware herfstregens te vallen die de gehele omgeving in een serie van
modderpoelen en moerassig gebied veranderen. De Geallieerden hebben moeite om hun artillerie en
voorraden snel naar voren te krijgen, evenals zij moeite hebben met ingewikkelde infanterie
manoeuvres. Toch volgt enige dagen later het bevel om opnieuw op te rukken, en begint in de vroege
ochtend van 12 oktober 1917 de aanval die bekend wordt als de Slag om Passchendaele (ook wel de
Derde Slag om Ieper genoemd). De hele dag door probeert Meijerinks bataljon, ditmaal met slechts
beperkte artilleriesteun, terrein te winnen, wat soms lukt, maar wat uiteindelijk door welgeplaatste
Duitse machinegeweerstellingen wordt verhinderd. Aan het einde van de dag moeten de Geallieerden
zich terugtrekken en is er geen terrein gewonnen. Tijdens deze aanvallen is Meijerink vermist geraakt.
Zeer waarschijnlijk is hij ergens in Niemandsland getroffen en hebben zijn maten hem tijdens het
gevecht niet zien vallen. Op 13 oktober 1917 wordt hij officieel overleden verklaard. Van Meijerink is
geen graf bekend. Zijn naam staat vermeld op Paneel 25 op de Menenpoort te Ieper.
Hendrik Meijers
Meijers was in 1909 in Australië gearriveerd, en was van oorsprong, gezien zijn tatoeages,
waarschijnlijk een zeeman. Eenmaal in Australië vindt hij veelal ongeregeld werk als dagloner. Kort
van postuur (hij was slechts 1.65 meter lang, en daarmee eigenlijk twee centimeter te kort om door
de medische keuring te komen, wat hem desondanks lukte) begint zijn diensttijd niet erg
veelbelovend. Hij meldt zich eerst aan in Brisbane in oktober 1915, en begint een trainingsperiode bij
het 42e Bataljon. Over het algemeen ging dat redelijk, zijn staat vermeldt geen incidenten van
dronkenschap, en zijn algemene indruk luidt ‘Goed’.
In april 1916 gaat het echter mis. Meijers weigert een dienstbevel en verlaat zijn post tijdens
piketdienst. Hij krijgt een douw, maar daar blijft het niet bij. De commanderend officier van het 42e
Bataljon schrijft aan de Militair Commandant van het 1e Militaire District het volgende: ‘It is requested
that this man be discharged as “his services are no longer required”. He is a man that just keeps clear
of Orderly Room (op rapport moeten komen, BdG) but his conduct is prejudicial to good order &
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military discipline. His discharge is strongly recommended.’ Dit advies wordt opgevolgd, en op 10 mei
1916 wordt zijn dienstverband beëindigd.
Meijers laat het er echter niet bij zitten. Hij reist af naar Sydney, en meldt zich op 20 mei 1916
wederom aan. Ditmaal wordt hij bij het 56e Bataljon geplaatst, en houdt hij zijn hoofd erbij. Na een
trainingsperiode in Australië vertrekt hij in oktober 1916 naar Europa, waar eerst nog een volgende
trainingsperiode in Groot-Brittannië aanbreekt voordat hij daadwerkelijk naar het front gaat. Het 56e
Bataljon maakte deel uit van de 14e Brigade, 5e Australische Divisie.
In februari 1917 komt Meijers eindelijk aan bij zijn bataljon, en begint zijn leven aan het front. Tussen
februari en eind maart verkorten de Duitsers hun frontlinie en trekken ze zich langzamerhand terug
op de geprepareerde Hindenburg Linie. De 5e divisie neemt deel aan de achtervolging. Naarmate de
Duitsers dichter bij de Hindenburg Linie komen wordt de verdediging weer taaier en wordt de
achtervolging moeilijker. Op 2 april 1917 is het raak voor het 56e Bataljon: de 14e Brigade onderneemt
een aanval op de dorpjes Doignies (55e Bataljon) en Louverval (56e Bataljon).
Het 56e Bataljon lijdt veel verliezen aan doden en gewonden, waaronder Meijers, die in zijn rechterarm
geschoten wordt. De Australiërs zijn razend over hun verliezen, en als vergelding worden een aantal
Duitse soldaten die zich overgegeven hebben ter plekke doodgeschoten. Voor Meijers is de oorlog
even voorbij, maar niet voor lang. Zijn verwonding is niet zwaar, en al in juni 1917 is hij weer inzetbaar.
Hij wordt echter overgeplaatst van het 56e Bataljon naar
de mortier-eenheid van de 14e Brigade, de 14th Light
Trench Mortar Battery. Deze eenheid verleende
vuursteun op korte afstand met Stokes mortieren. De 5e
Divisie neemt geen deel aan de aanval rondom
Bullecourt in juli, maar wordt wel ingezet om het
grondgebied dat de 1e Australische Divisie daar heeft
Australische militairen met Stokes mortier Bullecourt 1917

veroverd te verdedigen tegen Duitse tegenaanvallen.
Meijers blijft geluk houden, en in september 1917 komt voor hem het moment dat hij zich
onderscheidt. De 14e Brigade was, samen met de rest van het I ANZAC Corps waar het toe behoorde,
overgeplaatst naar het front in België. Anderhalve week vóór de Slag bij Broodseinde (zie Meijerink)
neemt de 14e Brigade vanaf 26 september deel aan de aanval op Polygon Wood. Het bos wordt
ingenomen,

maar

wederom

voeren

de

Duitsers

dagenlang

zware

tegenaanvallen

bombardementen uit om het grondgebied terug te nemen.
De Recommendation op basis waarvan Meijers zijn Military Medal verkrijgt meldt het volgende:
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‘Throughout the recent operations (22-30 September 1917) of this Brigade at Polygon Wood he acted
as runner and guide. Owing to the terrific barrage this duty was extremely hazardous, but he never
failed to get his message or his party to its destination. His coolness and determination were a source
of inspiration to all ranks.’
Na de gevechten rondom Ieper wordt het even rustiger aan het Belgische front. In januari 1918 krijgt
Meijers verlof, waarvan hij in februari terugkeert. In de tussentijd heeft echter eind 1917 de Russische
Revolutie plaatsgevonden, heeft Rusland vrede gesloten met Duitsland, en zijn grote aantallen Duitse
troepen in hoog tempo naar het Westelijke Front overgebracht. In maart 1918 beginnen deze aan hun
befaamde Lenteoffensief. De 5e Divisie wordt overgebracht van België naar het gebied rondom Amiens
om daar de verdedigingen te versterken, en de 14e Brigade (en haar mortierbatterij) neemt tussen 24
en 27 april deel aan de Tweede Slag om Villers-Bretonneux, waarbij de Duitse aanvallen in de sector
definitief gestopt worden.
In juni 1918 krijgt Meijers een klaplong en wordt hij naar Engeland geëvacueerd om te herstellen. Zijn
herstel duurt lang, en pas op 21 november 1918, tien dagen na de wapenstilstand, keert hij terug naar
Frankrijk om zich weer bij zijn eenheid te melden. Hoewel de oorlog voorbij is, kunnen Meijers en zijn
kameraden niet meteen terug naar Australië. Meijers wordt eerst in februari 1919 nog overgeplaatst
naar het 55e Bataljon. Hij krijgt nog verlof toegekend, en zet dan uiteindelijk op 22 september 1919
weer voet op Australische bodem, waar hij op 7 november 1919 uit dienst ontslagen wordt.
In 1966 schrijft Meijers de militaire autoriteiten aan. Hij geeft aan na al die jaren eigenlijk nog steeds
niet te weten waarvoor hij nu eigenlijk zijn Military Medal ontvangen heeft, aangezien hij nooit de
Recommendation heeft ingezien. Helaas voor Meijers kunnen ook de militaire autoriteiten deze op
dat moment niet boven water krijgen. En zo overlijdt Meijers op 4 mei 1968 op tweeëntachtigjarige
leeftijd zonder te weten waarvoor hij gedecoreerd is.
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25. Dank aan en afscheid van onze secretaris
Geachte leden, kameraden,
Na zeven fantastische jaren, kondig ik met pijn in mijn hart, mijn aftreden als bestuurslid van onze
prachtige vereniging aan. Ruim een jaar geleden zei ik mijn geliefde defensie vaarwel. Een keuze die
ik op dat moment moest maken, voor mij zelf en mijn gezin.
Sindsdien is het moeilijker geworden om met dezelfde effort door te gaan en te kunnen leveren wat
de leden en het bestuur van mij mogen verwachten. Ook wordt het steeds moeilijker om bij de
evenementen aanwezig te kunnen zijn en dezelfde betrokkenheid te kunnen waarborgen. Daarnaast
merk ik ook dat na mijn afscheid bij defensie als burger de afstand naar defensie groter wordt. Mensen
buiten de vereniging, binnen defensie herkennen je niet meteen en zien je daardoor niet meteen
staan. Dat maakt het in die zin ook lastiger.
Daarom heb ik in goed overleg met onze voorzitter besloten om mijn termijn als bestuurslid te
beëindigen.
Trots kijk ik terug op wat er in deze periode van zeven jaar bereikt is, de koers die we nu varen met
onze vereniging, de ervaringen die ik heb mogen op doen en de bijzondere mensen waar ik mee heb
mogen samenwerken en van leren. Het was een bijzondere en inspirerende tijd, waar ik met genoegen
naar terug kijk.
Iedereen bijzonder bedankt. We zien elkaar hoop ik snel, indien de omstandigheden het weer toelaten
op een van de events van onze vereniging.
Groeten,
Erik van der Meijde

Het bestuur en de
leden
bedanken Erik
voor zijn inzet en
betrokkenheid!
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Met het afscheid van Erik is de functie
van secretaris van het bestuur vacant
gekomen. Heeft u interesse om deze
functie te vervullen, eventueel al op
interimbasis? Neem dan contact op
met bestuur@verenigingdmd.nl.
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26. Opening Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Een bijzonder moment voor Nederlandse veteranen. Sinds half november wappert de driekleur boven
de nieuwe Nationale Veteranen Begraafplaats in Loenen. Op de nieuwe begraafplaats, gelegen naast
het Nationaal Ereveld Loenen, kunnen veteranen – en desgewenst hun partner – begraven worden,
of worden bijgezet in een urnenmuur.
Het wordt een plek met een uniforme uitstraling die recht doet aan hun inzet voor vrede en veiligheid,
wereldwijd. Een plek voor nabestaanden en bezoekers, dankzij een nieuw multifunctioneel
Herdenkings- en Educatiecentrum over de inzet van Nederlandse militairen tijdens de Tweede
Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies.
In de eerste week van december was de eerste
ceremoniële urnbijzetting van een drager Militaire
Dapperheidsonderscheiding

op

de

Nationale

Veteranenbegraafplaats Loenen. Daarbij zijn de urnen van
Tivadar Emile Spier, RMWO, en zijn vrouw bijgezet.
Namens de vereniging was onze voorzitter aanwezig bij de
ceremonie.
De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen wordt ontwikkeld door de Stichting Nationale
Veteranenbegraafplaats Loenen en de Oorlogsgravenstichting, met steun van onder meer het VFonds. Via de website nationaleveteranenbegraafplaatsloenen.nl is de voortgang te volgen.
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27. Van uw nuldelijnsondersteuner
Geachte leden,
Met wellicht het dieptepunt van de coronacrisis nog niet in zicht kan ik mij voorstellen dat u mogelijk
aangewezen bent op ondersteuning in welke vorm dan ook. De afgelopen periode zijn er op landelijk
niveau verschillende nuldelijnsondersteuners benaderd met de vraag of en wat zij eventueel in de
zorg zouden kunnen betekenen ten tijde van deze crisis. Het antwoord hierop is
dat nuldelijnsondersteuners geen verzorgende zijn maar ondersteuners. Indien uw zorg nodig heeft
kunt u zich wenden tot uw huisarts, de GGD, de gemeente, het ziekenhuis, het Rode Kruis, enzovoort.

Wat kunnen wij als nuldelijnsondersteuners eventueel wel voor u doen. Naast het gewone
nuldelijnsondersteuners werk wil ik u attenderen op het veteraneninstituut die hier ter aanvulling een
goed initiatief heeft genomen.

Coronahulp veteranen
Ben u veteraan en kunt u in deze tijd hulp gebruiken? Of wilt u (mede) veteranen graag de helpende
hand bieden? Stuur een e-mail (naam, adres, contactgegevens en uw hulpvraag- of aanbod)
naar activiteiten@veteraneninstituut.nl o.v.v. 'Corona hulp' en uw bericht wordt gedeeld op de
Corona- Hulp-Veteranen-pagina van het Veteraneninstituut :
www.veteraneninstituut.nl/corona-hulp-veteranen
De corona-maatregelen hebben op iedereen invloed. Het is belangrijk dat wij elkaar blijven helpen
waar we kunnen. Samen staan we sterker dan alleen. Tip: voor lokale en regionale hulp
initiatieven kunt u ook kijken op: www.gewoonmensen.nl of www.rodekruis.nl
Voor nuldelijnsondersteuning binnen onze vereniging kunt u terecht bij;
Maurice Becks.

Jacob van Velzen

Email: penningmeester@verenigingdmd.nl

Mobiel: 06-11924586

Mobiel: 06-45730596
Eerwaarde Eric van Rosmalen
Email: geestelijkverzorger@verenigingdmd.nl
Mobiel: 06-15174572

Let op elkaar, maar ook op uzelf.
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28. Contributie 2020 en achterstallige betalingen 2019
Vergeet u niet de betaling van de contributie over het verenigingsjaar 2020 te voldoen voor het eind
van deze maand. U kunt dit doen op twee manieren;
-

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

-

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

Let op: leden van het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), actieve en post-actieve
veteranen, behoeven geen contributie te betalen daar deze door CLSK wordt voldaan.
De jaarcontributie voor gewone leden is minimaal €22,00 en voor buitengewone leden
(=weduweleden) €15. Dit is de minimale contributie. Ter bestrijding van de kosten wordt een hogere
bijdrage zeer op prijs gesteld.
De vereniging heeft een fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd. Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen (indien bij het
bestuur bekend). In de kolom mededelingen van uw overschrijving kunt aangeven hoeveel geld u wilt
bestemmen voor dit fonds.
Van alle gewone leden hebben maar 47 leden hun contributie betaald voor het jaar 2019. Zo goed als
de helft heeft dus nog niet betaald. Controleer uw administratie a.u.b. en behoort u tot die leden die
nog niet betaald hebben, dan zo snel mogelijk alsnog uw contributie voor 2019 te voldoen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot uw penningmeester Maurice Becks richten:
penningmeester@verenigingdmd.nl
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29. De statuten: opmerkingen en wijziging
Het bestuur is de afgelopen maanden bezig geweest met een grondige bestudering van de statuten
van onze vereniging. Daarbij wordt bekeken of de statuten nog passen bij de huidige tijdsgeest en de
doelstellingen van onze vereniging.
Een van de onderwerpen die het bestuur daarbij in het achterhoofd houdt zijn de zittingstermijnen en
verkiezingsprocedure voor bestuursleden. Het bestuur is van mening dat regelmatige
bestuurswisseling bijdraagt aan de betrokkenheid van onze leden en de vitaliteit en duurzaamheid
van onze vereniging. Daarom wordt overwogen om de ALV jaarlijks te vragen om bestuurders te
verkiezen.
Een ander idee dat door het bestuur onderzocht wordt is de mogelijkheid om bestuursperiodes vast
te stellen op twee jaar en de functies overlappend te verkiezen. In even jaren zouden dan voorzitter,
penningmeester en eventueel een bestuurslid met algemene portefeuille worden gekozen, in de
oneven jaren zouden de secretaris, vice-voorzitter en mogelijk een tweede bestuurslid algemeen
worden gekozen. Het is mogelijk maar niet verplicht voor zittende bestuurders om zichzelf opnieuw
verkiesbaar te stellen.
Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de vertegenwoordiging van de verschillende OPCO’s en
achtergronden in het bestuur te bevorderen. Als u over deze of andere voorstellen ideeën wil delen,
dan bent u van harte welkom om contact op te nemen.
Ook al is deze procedure nog niet vastgelegd, het bestuur nodigt leden die interesse hebben in een
bestuursfunctie van harte uit om zich te melden op bestuur@verenigingdmd.nl. Op dit moment is de
functie van secretaris vacant.
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30. (Militaire) Uitvaart Drager
Dapperheidsonderscheidingen.

van

een

of

meerdere

1) Inleiding
De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD) heeft actief- en postactief
dienende dragers van een of meerdere dapperheidsonderscheidingen zijnde; Bronzen Leeuw (BL)
en/of Bronzen Kruis (BK) en/of Kruis van Verdienste (KV) en/of Vliegerkruis (VK).
Bij een overlijden mag een drager van een Militaire Dapperheidsonderscheiding gebruik maken van
een uitvaart met volledig- of beperkt militair eerbetoon, ook als de drager geen militair geweest is.
Het is aan de drager om aan te geven wat zijn wens is. Deze kan hij1 kenbaar maken in een notariële
akte, een overlijdensbeschikking of in de handleiding nabestaanden (meer hierover later). De drager
kan ook bepalen dat hij dit overlaat aan de nabestaanden. Ook kan het voorkomen dat deze
“wilsbeschikking” niet opgemaakt is of dat er nooit over is gesproken. Bij een overlijden van een drager
zijn de nabestaanden vaak niet of maar gedeeltelijk op de hoogte van wat er mogelijk is. Kort
samengevat: het is veelal onbekend wat er mogelijk is of beter verwoord waar men recht op heeft.
Het bestuur biedt aan om voor u als drager van een Militaire Dapperheidsonderscheiding op te treden
als mediator in de voorbereiding naar en tijdens de uitvoering van een begrafenis met (beperkte)
militaire eer.
Hoe vervelend het onderwerp ook is, het invullen van de handleiding nabestaanden is de basis voor
onze steun aan u en uw nabestaanden voor uw verdiende laatste eer. U vindt de handleiding online,
via defensie.nl en op het ledengedeelte van onze website. U kunt ook een exemplaar opvragen bij het
bestuur.
Wij zijn er ook voor uw dierbaren als u er niet meer bent en zij daar prijs op stellen. We lichten dit in
een persoonlijk gesprek, fysiek of virtueel, graag toe aan eenieder die hierover meer wil weten. Ten
einde het laatste eerbetoon juist en gepast te laten plaatsvinden kan het bestuur voor u een cruciale
rol vervullen. Zodat we wat ons allen in de toekomst gaat overkomen, samen op een eervolle en
waardige manier kunnen voorbereiden.

1

Waar hij wordt vermeld wordt ook zij bedoelt.
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2) Doel.
Deze beknopte handleiding geeft hierover meer duidelijkheid met als doel de drager en nabestaanden
te informeren over hetgeen er mogelijk is en waar men recht op heeft.
Het bestuur wil u dus vooraf adviseren of ondersteunen met betrekking tot:
-

Het opstellen van de handleiding nabestaanden;

-

Het informeren in de lijn (kabinet Commandant der Strijdkrachten (CDS), bureau
protocol/ceremonieel van het betreffende krijgsmachtdeel waar de drager heeft gediend, of
protocol/ceremonieel van de Defensie Staf indien de drager geen militair is geweest.

-

Mediëren/afstemmen tussen familie en krijgsmachtdeel.

Wij beseffen dat dit een moeilijk onderwerp is om mee bezig te zijn maar door het nu te doen nemen
we veel stress en verdriet weg op het moment dat er daadwerkelijk afscheid genomen dient te worden
(zie punt 8).

3) Afbakening
Deze beknopte handleiding zal zich vooral richten op de uitvaart met volledige- of beperkte militair
eerbetoon. Overige informatie kunt u terugvinden in de handleiding nabestaanden, hierbij valt te
denken aan; Geestelijke Verzorging, contactgegevens van diverse instanties, enzovoort.
Er zal niet worden ingegaan op gevallen waar een actief dienende militair komt te overlijden tijdens
de dienstuitvoering, of sneuvelt tijdens een inzet. Dit omdat er dan automatische bepaalde zaken in
werking worden gezet zoals een wake, vlaginstructies, enzovoort

4) Bron documenten
Binnen Defensie zijn een aantal brondocumenten waarin zaken aangaande een uitvaart zijn
opgenomen, de belangrijkste zijn:
a) Algemeen Militair Ambtenaren Reglement (AMAR);
b) Defensie Publicatie (DP), Ceremonieel & protocol, Versie 1, 09-05-2016 (=DP 20-10,
Hoofdstuk 22, ceremonieel bij overlijden).
Het belangrijkste uit deze brondocumenten is in deze beknopte handleiding opgenomen. Voor rest
verwijzen wij naar de handleiding nabestaanden.

51

Brons 96

5) Handleiding nabestaanden
In de inleiding werd al aangegeven waar en op welke wijze een drager zijn wensen kenbaar kan maken.
In de ledenomgeving van de VDMD-website kan men de handleiding nabestaanden in Word en in PDF
terugvinden. Lees deze aandachtig door en overleg met uw naasten wat uw wensen zijn en vul de
handleiding in (die delen van u op toepassing). Nadat deze ingevuld is kunt u deze opslaan of
uitprinten, ondertekenen en met uw naasten bespreken waar deze wordt bewaard in geval van
overlijden.
De handleiding nabestaanden is ook te vinden op:
https://www.defensie.nl/downloads/brochures/2019/06/18/handleiding-nabestaanden

6) Soorten uitvaart voor een drager van een of meerdere
dapperheidsonderscheidingen
U heeft als drager van een of meerdere dapperheidsonderscheidingen recht op een uitvaart met
militaire eerbetoon of beperkte militaire eerbetoon. Hieronder zal de regeling hiervoor in het AMAR
nader toegelicht worden.
Algemeen
a) Het meest belangrijke is, dat éérst overleg met de nabestaanden plaatsvindt, waarbij
informatie wordt gegeven omtrent de inhoud van een begrafenis met (beperkt) militair
eerbetoon en waarna vervolgens het ceremonieel kan worden vastgesteld; daarbij is het
mogelijk om delen van het voorgeschreven protocol achterwege te laten en kan na overleg
met de betrokken C-OPCO eventueel worden bepaald, dat militair eerbetoon beperkt kan
worden. Indien dit geschiedt (maatwerk) spreekt men van beperkt militair eerbetoon.
b) Op verzoek van de nabestaanden of de wilsbeschikking van de overleden militair, kan
militair eerbetoon plaatsvinden bij een begrafenis of crematie van:
i)

Oud-militairen die Ridder der Militaire Willemsorde zijn;

ii) Op non-actief gestelde, vrijwillig gediend hebbende militairen, gerechtigd tot het
dragen van een dapperheidonderscheiding;
iii) Overige oud-militairen na opdracht van betrokken C-OPCO
iv) In werkelijke dienst zijnde militairen en geestelijk verzorgers;
c) De commando’s en aanwijzingen m.b.t. de handelingen met de lijkkist, worden, afhankelijk
van de plaatselijke omstandigheden, door zorg van de bevelvoerend commandant bepaald.
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Bevelsverhouding
De commandant van de overledene is belast met de regeling, tenzij C-OPCO daar een ander mee
belast. Hij pleegt hiertoe overleg met de nabestaanden, de commandant van de eenheid die het
militair geleide levert, de commandant van de overledene (ingeval van een andere aangewezen
commandant), de directie van de begraafplaats of het crematorium, de KMar, de gemeente en de
plaatselijke politie.
Aanvang militair eerbetoon
Het militair eerbetoon vindt plaats nabij of op de begraafplaats, dan wel op het terrein van het
crematorium.
Het militair geleide
Het militair geleide bestaat uit:
-

Een bevelvoerend officier, de bevelvoerend officier komt bij voorkeur uit de eenheid
waartoe de overledene behoorde;

-

Een vuurpeloton tot het afgeven van één salvo bij het graf of bij de aula van het
crematorium (alleen indien probleemloos uit te voeren), wordt een vuurpeloton ingedeeld,
(tenzij de nabestaanden dit niet wensen); het vuurpeloton wordt in beginsel samengesteld
uit militairen van de eenheid waartoe de overledene behoorde; de sterkte bedraagt acht
militairen onder bevel van een onderofficier;

-

de slippendragers vier militairen, zo mogelijk van gelijke rang of stand als de overledene,
treden op als slippendragers; indien de overledene Ridder der Militaire Willemsorde was,
worden hiervoor eerst dragers uit de orde benaderd; voor zover dit niet mogelijk is,
militairen van de naaste hogere rang dan die de overledene zelf bekleedde; afkomstig uit
een korps, groep of regiment waarvan het vaandel is gesierd met de Militaire Willemsorde
en dat het dichtst staat bij de overleden ridder; indien de overledene geen militaire
achtergrond heeft dienen de slippendragers een officiersrang te bekleden; de slippendragers
stellen zich naast de lijkkist ter weerszijden van het hoofd- en voeteneinde op, in volgorde
zoals bepaald bij de dodenwacht.

-

De dragers van de lijkkist, de lijkkist wordt in beginsel gedragen door acht militairen van de
eenheid waartoe de overledene behoorde; naast de dragers kunnen militairen zijn
ingetreden die het hoofddeksel van de dragers in de hand houden;
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-

Muziek, een muziekkorps of muzikant(en) kan ingedeeld worden;

-

De kransdragers, de kransdragers worden in beginsel geleverd door de eenheid waartoe de
overledene behoorde.

Overige militairen
Buiten het militair geleide maken deel uit van de stoet:
-

Vertegenwoordigers (deputaties) van eenheden die verzocht hebben de plechtigheid te
mogen bijwonen;

-

Militairen die tot de overledene in dienstbetrekking stonden;

-

Militairen die uit anderen hoofde de plechtigheid bijwonen;

-

Deputatie buitenlandse militairen (indien van toepassing).

Tenue en bewapening
-

Tenue. De dragers van de lijkkist dragen in beginsel geen hoofddeksel.

-

Bewapening:
o

C-vuurpeloton is gewapend met een ongeladen pistool;

o

De leden van het vuurpeloton zijn gewapend met een geweer;

o

Alle overige militairen zijn ongewapend.

De lijkkist
-

De lijkkist is bedekt met de Nederlandse vlag, waarvan, gezien vanaf het hoofdeinde, het
rood rechts, het blauw links van de kist, en de broeking over het hoofdeinde van de kist
afhangt; de vlag is geheel uitgespreid en bedekt de gehele kist;

-

Op het witte gedeelte van de vlag zijn achtereenvolgens gerangschikt, gezien vanaf het
hoofdeinde:
o

Het hoofddeksel;

o

De op een donkerblauw, zwart of paars kussen gespelde versierselen van
ridderorden en verdere eretekenen die de overledene gerechtigd was te dragen;

o

De sabel, indien de overledene officier of adjudant-onderofficier was;

o

De kist wordt door de dragers op de baar geplaatst met het voeteneinde in front.

De stoet bestaat (in volgorde) uit:
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-

De bevelvoerend officier;

-

Het vuurpeloton;

-

Geestelijk verzorger(s);

-

De lijkkist met de dragers en aan weerszijden; de dragers lopen aan de buitenkant naast de
slippendragers als de lijkkist zich nog in de lijkwagen bevindt;

-

Kransdragers;

-

Nabestaanden;

-

Vorstelijke personen of hun vertegenwoordigers;

-

De Minister van Defensie (of de Staatssecretaris) van Defensie alsmede de betrokken
COPCO, óf hun vertegenwoordigers;

-

Ridders der Militaire Willemsorde, indien de overledene ridder in die orde was;

-

Genodigden;

-

Vertegenwoordigers (deputaties) van andere (buitenlandse) eenheden;

-

Twee marechaussees (facultatief).

Uitvoering.
Gelet op het feit dat de uitvoering van de uitvaart veelomvattend is, is deze voor de leesbaarheid
weggelaten. De aangewezen bevelvoerende officier zal hiermee belast zijn.

7) De crematie met militair eerbetoon
Met inachtneming van het gestelde hiervoor in paragraaf 6, en toestemming van de leiding van het
crematorium, gelden voor een crematie de volgende bepalingen:
-

Op het moment dat door de dragers de lijkkist uit de lijkwagen wordt genomen, wordt op
commando van de bevelvoerend officier de eregroet gebracht, die eindigt zodra de dragers
met de lijkkist hun plaats in de stoet hebben ingenomen;

-

Vervolgens laat de bevelvoerend officier de overigens hun plaats in de stoet innemen,
waarna die zich op commando van de bevelvoerend officier in beweging zet, waarbij de
militairen in langzame pas marcheren; het muziekkorps speelt tijdens de tocht naar de aula
een dodenmars;

-

Bij de aula aangekomen, wordt de muziek gestopt en halt gehouden; de dragers zetten de
lijkkist op de aangewezen plaats neer en treden vervolgens terug om ruimte te maken voor
het vuurpeloton; dit peloton stelt zich op aanwijzing op als hierboven vermeld in § 5,
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onderdeel i, onder 7º; C-vuurpeloton stelt zich op met het front naar de naaste familie van
de overledene;
-

Nadat iedereen de voor hem aangewezen plaats heeft ingenomen en allen front naar de
lijkkist hebben gemaakt, stelt de bevelvoerend officier zich op bij de nabestaanden;

-

Op bevel van de bevelvoerend officier wordt de eregroet gebracht, waarbij door het
vuurpeloton de geweren worden gepresenteerd; na beëindiging van de eregroet geeft het
vuurpeloton een salvo af. Rest uitvoering op aangeven van bevelvoerend officier.

-

Na het afgeven van het salvo commandeert C-vuurpeloton: .....(aantal) PASSEN
ACHTERWAARTS - MARS, waarna de lijkkist door de dragers de aula wordt binnengedragen;
zodra allen de aula zijn binnengegaan wordt het hoofddeksel afgenomen en geeft de
bevelvoerend officier aanwijzingen voor de afmars van het muziekkorps of muzikant(en) en
het vuurpeloton;

-

Nadat allen in de aula hebben plaatsgenomen, geeft de bevelvoerend officier gelegenheid
tot het houden van toespraken; vervolgens kan het woord worden verleend aan de
geestelijk verzorger voor het leiden van de rouwdienst; na aﬂoop van deze plechtigheid
wordt door of namens de familie van de overledene een dankwoord uitgesproken;

-

Het verdient de voorkeur de kist bedekt met de vlag en de daarop liggende voorwerpen te
laten staan, zodat na het dankwoord door de aanwezigen langs de kist kan worden
gedeﬁleerd, waarbij door militairen de eregroet wordt gebracht

-

Zodra de nabestaanden en belangstellenden de aula hebben verlaten, geeft de
bevelvoerend officier aanwijzingen voor het verwijderen van de vlag en de daarop liggende
voorwerpen alsmede m.b.t. de afmars van de overige militairen; op verzoek van de
nabestaanden kan hiervan worden afgeweken.

8) Bijzondere bepalingen
-

Bij een begrafenis of crematie met militair eerbetoon van nationaal of bijzonder karakter,
worden door of namens Z.M. de Koning of de minister afzonderlijke regelingen uitgegeven.

-

Bij een plechtigheid waarbij het stoffelijk overschot niet aanwezig is, vindt het ceremonieel
plaats naar regels te stellen door de commandant van de eenheid waartoe betrokkene
behoorde.

-

Indien de nabestaanden van een overleden militair daartoe de wens te kennen geven, kan
een begrafenis plaatsvinden met beperkt militair eerbetoon. Hieronder wordt verstaan dat
bij het binnengaan, tijdens de plechtigheid en bij het verlaten van de kerk of aula van de
begraafplaats, de lijkbaar wordt begeleid door vier slippendragers. Ingeval van crematie,
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eventueel voorafgegaan door een kerkelijke plechtigheid, kan het eerbetoon op
overeenkomstige wijze plaatsvinden. Ook het deelnemen van een vuurpeloton en de
daaraan gekoppelde uitvoering kan op verzoek van de nabestaanden achterwege blijven.
-

Op verzoek van de nabestaanden kan de te spelen muziek worden aangepast aan de laatste
wens van de overledene, m.u.v. het voorgeschreven muzikale eerbetoon.

10)

Koninklijke Marine.

De marine kent een aantal aanvullende of afwijkende bepalingen zoals rouw, het overbrengen van
een stoffelijk overschot naar de wal, Het verstrooien van as van een overledene, enzovoort. Dit zal
verder opgenomen worden door de bevelvoerend officier van de marine.

11)

Eerbetoonkist (alleen indien door nabestaanden gewenst)

Op de deksel van de eerbetoonkist is een Opco penning bevestigd die krijgsmachtdeel afhankelijk is.
Verder wordt er een gematteerde messing plaat (15 x 7,4 cm) op bevestigd. Deze plaat wordt vormt
visueel een geheel met de penning. De tekst op het plaatje bestaat uit:

-

Rang (volledig uitgeschreven)/voorletters, naam overledene

-

Eenheidsnaam + Regimentsnaam Vb. A-cie 44 Painfbat RI JWF

-

Geboorte/overlijdensdatum Vb. 01 januari 1980 01 januari 2010

Alleen tijdens missie omgekomen militairen, als militairen komen te overlijden gedurende uitzending
wordt er ook nog de plaats en land aan de tekst toegevoegd:
-
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De binnenzijde van de eerbetoonkist is bekleed met een Nassau-blauwe voering. De inhoud van de
eerbetoonkist bestaat, in volgorde van dragen, uit: Binnenzijde deksel:
-

Herinneringsembleem, zoals Commando of Luchtmobiele brigade.

-

Opgemaakte medailles

-

Onderdeelhanger 4.

-

Eventueel Gevechtsinsigne

-

Eventueel Gewonde Insigne

Bodem:
-

Nederlandse vlag in driehoek gevouwen, blauw boven

-

Op de vlag de baret/kwartiermuts en eventueel een nestel of koord (bij de KMar wordt
eventueel de platte pet, bij de KM de witte pet, los aangeboden).

Er wordt een aangepaste vlag (2.70x1.30) op de lijkkist gebruikt waarbij de lengte/breedte verhouding
in zoverre afwijkt dat een kist volledig bedekt kan worden zonder aan een van de zijden te kort te
komen of hinderlijk ver er overheen te hangen. De vlag wordt door een draagploeg boven de kist
gevouwen in een driehoek.
De eerbetoonkist en aangepaste vlag zijn te verkrijgen via het kabinet van het betreffende
krijgsmachtdeel. Deze worden alleen verstrekt als er sprake is van een uitvaart met (beperkte)
militaire eer. Er worden geen eerbetoonkisten verstrekt met terugwerkende kracht.
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12. Met wie kunt u contact opnemen binnen VDMD
Mocht u advies of ondersteuning nodig hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur VDMD
via; bestuur@verenigingdmd.nl Binnen ons bestuur zal dan verdere actie ondernomen worden en zal
men u spoedig contacten.
Mocht u ondersteuning nodig hebben van een Nuldelijnsondersteuner dan kunt u contact opnemen
met de Nuldelijnsondersteuner van VDMD, Aooi Maurice Becks; penningmeester@verenigingdmd.nl
Ook kunt u contact opnemen met onze geestelijk verzorger, de eerwaarde Eric van Rosmalen, op
geestelijkeverzorger@verenigingdmd.nl
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31. Kerstwens, fijne feestdagen in gezelschap van uw dierbaren.
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