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Soldaten in Nederlands- Indië. Tekening van de Bussumse Indië-veteraan Gerard van der Lee
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Veteranendag 10 juni 2017

Programma:

11.00 uur

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking anjers

11.30 uur

Toespraak burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren

11.35 uur

Toespraak wethouder Eijking van Weesp

11.40 uur

Toespraak Jan Lakeman Stichting Veteranen Naardermeer

11.45 uur

Toespraak dhr.
Heerhugowaard

11.55 uur

Wilhelmus, couplet 1 en 6 onder begeleiding van Muziekvereniging ‘t Gooi

11.58 uur

Woord van dank door gemeente

12.00 uur

Groepsfoto bij Veteranenboom

12.05 uur

Lunch, verzorgd door leerlingen van College de Brink

13.00 uur

Einde bijeenkomst

Maurice

Bettink,

initiatiefnemer

Veteranenhuis

In 2016 en 2017 zijn meerdere veteranen overleden, waarvan we hier Herman Bierman uitlichten.
In memoriam: Herman Bierman (Bussum, 8 juni 1926-aldaar, 18 februari 2017)

Bierman tijdens de Veteranendag in Gooise Meren op 4 juni 2016. Foto: Menke de Groot.

Herman Bierman werd op 7 september 1946 opgeroepen voor de militaire dienst en gelegerd in de
Van Essenkazerne in Ede, waar hij een tropenopleiding in de sneeuw op de hei kreeg.
Na afloop van die training werd hij op 8 mei 1947 ingescheept op de Johan van Oldenbarnevelt, die
hem naar Nederlands-Indië transporteerde.

Bierman aan het werk in de Oost

Aldaar nam Bierman na enkele maanden, bij de F. Batterij (3-12 RVA, onderdeel A3 veld van het KNIL)
deel aan de Eerste Politionele Afdaling -Actie en werd onder meer ingezet om de rust te herstellen.
Bierman hield zich in deze tijd naast zijn wachtdiensten vooral bezig met het instellen en
schoonmaken van de radiotoestellen en het uitleggen van telefoonlijnen.

December 1948 was een maand van voortdurende activiteit. Vaak moesten de manschappen de
gehele nacht in de stromende regen in stelling staan waarbij over en weer steeds gevuurd werd. In
de nacht van de 29ste december verloren vier jongens het leven toen hun motorvoertuig op een mijn
liep.
Als reactie hierop werden Bierman en zijn makkers op patrouille gestuurd, waarbij in de kampongs
vele wapens gevonden en in beslag genomen werden. Dezelfde dag nog vond de begrafenis van de
gesneuvelden plaats en werd de laatste eer bewezen.

Decoraties van Herman Bierman. Foto: Menke de Groot

In de loop van 1949 werd Bierman overgeplaatst naar Klaten, waar het zeer onrustig was; zo werd hij
beschoten toen hij in een pantserwagen als brenschutter fungeerde en waren er doorlopend acties.
In de nacht van 19 op 20 mei had hij wachtdienst, toen de vijand een aanval deed en er van beide
kanten zwaar werd gevuurd.
Bierman ging diverse keren als brenschutter mee op patrouilles, waarbij dikwijls hevige strijd moest
worden geleverd met de vijand.
De vijftiende juli ging hij met een pantserwagen mee om de OR ploeg weg te brengen; onderweg
werd zijn kapitein, Fontijne, even buiten Klaten door een kogel in de nek getroffen.
Bierman nam zijn commando over en wist de gewonde, samen met zijn collega's veilig naar het kamp
terug te brengen.
Bierman scheepte zich op 11 maart 1950 op de Fear Sea in om de terugreis naar het Vaderland te
aanvaarden. Eenmaal terug in Nederland trouwde hij.
Het echtpaar kreeg vijf kinderen en Bierman begon in 1960 een eigen schildersbedrijf in Bussum,
waarmee hij na 25 jaar, in 1985, stopte. Hij was lid in de Orde van Oranje-Nassau en jarenlang
bestuurslid van de Stichting Veteranen Naardermeer.

Dagboeken van Herman Bierman. Foto: Herman Bierman

Bierman overhandigt zijn dagboeken aan directeur van het Veteraneninstituut Frank Marcus. Foto met dank aan Herman
Bierman

Burgemeester Han ter Heegde over veteranen
“Ik heb buitengewoon grote waardering voor het moeilijke werk dat onze veteranen in
oorlogssituaties hebben verricht.
Ik kan mij zeer goed voorstellen dat zij, na de soms enorm beangstigende situaties, waarin zij veel
humanitaire ellende hebben aanschouwd, eenmaal thuisgekomen met grote problemen kunnen
gaan kampen.
Gelukkig is er inmiddels een goed systeem van nazorg opgezet. Ik hoop van harte dat onze veteranen
de weg hiertoe weten te vinden.
Gelukkig is de waardering voor het werk dat onze veteranen hebben verricht de laatste jaren steeds
toegenomen. Zij deden dit niet voor zichzelf maar in dienst van de mondiale vrede en ten gunste van
de humaniteit.”

Burgemeester Gooise Meren Han ter Heegde

Oud-directeur van het Veteraneninstituut kapitein-ter-zee (A) en UNMEE-veteraan Frank Marcus
over zijn oudoom, schilder Eppo Doeve, maker van de schildering in de hal van het stadskantoor
van Naarden
Ik was aangenaam verrast toen ik van Menke de Groot onderstaande foto van burgemeester Han ter
Heegde van Gooise Meren onder ogen kreeg, met op de achtergrond de fraaie wanddecoratie van
wijlen mijn oom Eppo Doeve! Doeve was de broer van mijn oma, in Nederland onder meer bekend
om zijn spotprenten in Weekblad Elsevier, televisieoptredens met Alexander Pola en als
tekenaar/ontwerper van een serie bankbiljetten (dit alles vooral bekend bij de oudere generatie
veteranen).

Burgemeester Han Ter Heegde voor het schilderij van Eppo Doeve in de hal van het stadskantoor in Naarden. Het schilderij
verbeeldt de plundering van de Vesting Naarden en de moord op haar burgerij door de Spanjaarden in 1572 voor. Foto:
Menke de Groot.

Mooi dat ook op deze manier een verbinding is gelegd tussen mijn veteraan zijn, mijn
familieachtergrond en de veteranen uit het gebied Weesp/Gooise Meren - iets waar Menke goed in
is en waarvoor zij waardering verdient.
Nog even over mijn oom Eppo. Lezers kunnen een aantal websites over hem bezoeken waarop delen
van zijn omvangrijke oeuvre te zien zijn. Ik koester vooral een aantal pentekeningen die hij voor mij
en mijn zusje maakte, als wij hem ontmoetten tijdens familiebijeenkomsten bij mijn oma thuis.
We raakten dan in gesprek (wij waren in onze prille tienerjaren) en voordat we er erg in hadden
kwamen papier en tekenstift op tafel en vertaalde hij onze verhalen naar dat papier. De mooiste
tekening is die met het schip waarop mijn vader destijds voer. Hij gaf dan gestalte aan zo'n
vrachtschip, met alles wat er aan boord werd getakeld, tekende mijn moeder in een roeiboot, op weg

naar mijn vader aan boord - en zichzelf als visser aan de waterkant, waarbij mijn zusje en ik al
wormen zoekend eveneens werden vereeuwigd. Een unieke prent van een unieke vent.

Bovengenoemde tekening van Eppo Doeve. Foto met dank aan Frank Marcus

Uniek is natuurlijk ook de wandschildering in het Naardense stadhuis. Die moet behouden blijven,
zou ik zeggen. Ik hoop dat de lokale bevolking daar ook zo tegenaan kijkt en dat het lokale bestuur er
een oplossing voor vindt. Deze kunstenaar verdient als oud inwoner van Naarden immers dat
eerbetoon!
En dat het lokale bestuur op zich een goed gevoel heeft voor eerbetoon bewijst de jaarlijkse
waardering die veteranen inmiddels mogen ondervinden in deze regio. In mijn zeven jaar
directeurschap van het Veteraneninstituut mocht ik daar een aantal malen deelgenoot van zijn.
Diverse bijeenkomsten, zowel in Naarden als in Bussum, heb ik bijgewoond, altijd in het gezelschap
van de ons helaas ontvallen Veteraan der veteranen, LNTGEN b.d. T. Meines.
Daarbij werd met respect gesproken over datgene wat veteranen hadden bijgedragen aan het
streven naar een betere en leefbaardere samenleving. En dat gebeurde niet alleen in woord, maar
ook in gebaar.
Zoals met het boekje waarin de schijnwerper werd gezet op een aantal veteranen en wat zij zelf
hadden beleefd tijdens hun inzet in den vreemde. Veteranen als de heer Bierman, die tot mijn spijt jl.
februari is overleden. Een markante persoonlijkheid. Een veteraan die het nodige had meegemaakt.
Hij had zijn belevenissen aan het papier toevertrouwd en heeft dat in het Veteraneninstituut in

Doorn aan mij aangeboden. Een waardevol naslagwerk als eerbetoon aan al die Indiëgangers die het
nodige hebben meegemaakt.
Maar ook met het jaarlijkse genereuze onthaal voor veteranen en hun partners en de belangstelling
die werd getoond door de lokale bevolking.
Voorwaar een mooi voorbeeld van hoe we erkenning en waardering voor veteranen en hun
thuisfront graag gestalte zien worden gegeven! Ik ben de organisatoren van dergelijke lokale
veteranendagen – en in dit geval dus het gemeentebestuur cab De Gooise Meren - dan ook zeer
erkentelijk voor hun inspanningen en ik weet dat ik namens heel veel veteranen spreek. Voor 2017
wens ik hen wederom een geslaagde lokale veteranendag toe!
Met vriendelijke groet,

Frank Marcus

Frank Marcus tijdens de missie UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) in Eritrea en Ethiopië
(2000/2001). Foto met dank aan Frank Marcus

Eerste luitenant bd Han ter Heegde, burgervader met militaire roots
Han ter Heegde, sinds 18 januari 2017 burgemeester van Gooise Meren, werd op 27 juli 1958 in
Enschede geboren. Zijn beide ouders werkten, de een als directeur van een textielfabriek en de
ander bekleedde de positie van hoofd der plaatselijke kleuterschool.

Ter Heegde behaalde zijn diploma atheneum-b aan het Jacobuscollege in Enschede en ging
vervolgens bestuurskunde studeren aan de Universiteit Twente.

Dit was een logische keuze voor een jongen die al op de lagere school de ambitie voelde ooit als
burgemeester werkzaam te zijn. Wat dit ambt voor hem toen al zo aantrekkelijk maakte was zijn

interesse in de politiek, het creëren van zaken, werken tussen de mensen en tastbare resultaten
halen.
In 1981 werd Ter Heegde opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Indertijd kregen rekruten met
een academische opleiding, zoals artsen en bestuurskundigen als Ter Heegde, een zes weken
durende verkorte militaire opleiding in Appingedam.
Aldaar leerde Ter Heegde met wapens omgaan, kamperen op bivak en andere zaken behorende bij
het beroep van soldaat. Inmiddels benoemd tot vaandrig werd hij in Den Haag ingedeeld bij de
afdeling Rechtstoestand, waar hij onder meer onderhandelingen voerde met vakbonden.

Toen het hoofd van de afdeling vertrok kreeg Ter Heegde deze functie, hoofd sectie algemene
rechtstoestand, aangeboden. Inmiddels was hij bevorderd tot tweede luitenant.
In de rang van eerste luitenant bd zwaaide hij uiteindelijk af maar bleef ook als burger nog enige
jaren in de functie van controller bij het Ministerie van Defensie werken als hoofd van de afdeling
beleidsanalyse (1990-1994).
In 1994 werd Ter Heegde benoemd tot wethouder van Voorburg, in 2000 tot burgemeester van
Langedijk en in 2005 tot die van Heerhugowaard. Na 12 jaar burgemeester in Heerhugowaard te zijn
geweest stapte Ter Heegde over naar Gooise Meren, ook in het ambt als burgemeester.

Bas Jan van Bochove, burgemeester van Weesp – militaire roots
Bas Jan van Bochove groeide op in Ermelo als zoon van Indië-veteraan en later kapitein der infanterie
Jan Bastiaan van Bochove. Zijn grootmoeder was de verzetsheldin Elisabeth Maria van BochoveBruggeman (onder meer Militair ereteken tweede klasse met de palm).

Van Bochove in diens werkkamer. Foto: Menke de Groot

Van Bochove volgde een opleiding tot onderwijzer en gaf hierna gedurende vele jaren les. Tijdens zijn
militaire diensttijd (10 juli 1973 tot 8 augustus 1974) was hij gelegerd te Ermelo, waar hij benoemd
werd tot chauffeur bij het geneeskundig bataljon.
Hij reed in die tijd voornamelijk de compagniescommandant en deed verder het werk van een
sergeant, namelijk roosters opstellen en diverse andere administratieve werkzaamheden. Na zijn
onderwijsloopbaan was Van Bochove actief als wethouder van Lelystad en voor het CDA werkzaam
als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De grootmoeder van Van Bochove werd Koninklijk Onderscheiden door Prins Bernhard

Sinds april 2014 is Van Bochove waarnemend burgemeester van Weesp. Gezien zijn achtergrond
heeft men, wat de veteranen betreft, een zeer goede keuze gedaan.

Afghanistanveteraan Ruben Vreeswijk, derde van links, tijdens dodenherdenking in Naarden. Foto: Menke de Groot

KFOR veteraan Mirjam Meindertsma in gesprek met interim-burgemeester Van Vliet. Foto: Menke de Groot

Generaal Ted Meines in 2014 in de Grote Kerk in Naarden tijdens Veteranendag. Foto Frits Ahlrichs

