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Ede, 27 april 2012. Op vrijdagochtend 
27 april is luitenant-kolonel Gerard 
Gijsbertsen benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau met Zwaar-
den. Er is veel moeite getroost om Ge-
rard in uniform naar het gemeentehuis 
te lokken, tevergeefs zo moge blijken 
uit de foto.

koninklijke onderscheiding

Luitenant-kolonel G.W. (Gerard) Gijsbertsen

Toespraak van de burgemeester van Ede, de 
heer Van der Knaap.
 
“Man, wat hebben we een moeite gedaan 
om jou in uniform hier te krijgen. Maar zoals 
u ziet, dames en heren, is het niet gelukt. 
De heer Gijsbertsen is namelijk officier bij 
de Verbindingsdienst. Een wapen dat mij 
na aan het hart ligt omdat ik daar ooit ben 
begonnen. Tweemaal is de heer Gijsbertsen 
uitgezonden, naar Bosnië en naar Afghani-
stan. Tijdens deze laatste uitzending leverde 
hij een belangrijke bijdrage aan de missie 
door het opleiden van Afghaanse militairen.
Zijn optreden oogstte niet alleen veel be-
wondering maar hij ontving ook een onder-
scheiding van de NATO. Maar niet alleen 
in zijn werk is de heer Gijsbertsen succesvol. 
Ook in de Edese samenleving is hij altijd 
druk bezig. Vooral daar waar het gaat om 
onze militaire historie.
Toen ik net begon als burgemeester had ik 
verschillende overleggen: over oorlogsmo-
numenten, over de Airborne, over de be-
vrijdingsoptocht, over 4 mei.
En telkens dacht ik: “Maar ik heb die man 
toch al eerder gezien?” Nou dat klopte. 

Want er is geen militaire of oorlogsactiviteit 
in Ede, waar de heer Gijsbertsen niet bij 
betrokken is. Een druk baasje dus. Ik lees 
een recente mail voor van hem aan een 
vriend:
“…naast de voorbereiding van de bijzetting, 
het joods monument, de 17 april herden-
king van Moulton, de 4 mei herdenking, 5 
mei, een excursie op 28 april, moet ik op 
korte termijn een stukje schrijven voor een 
persbericht voor mijn lezing op 17 april en 
een stukje voor een audio tour in het His-
torisch Museum, een stukje maken voor de 
toespraak van de burgemeester en info ver-
zorgen voor de pers over de bijzetting, een 
lijst gebouwen met W.O II historie opstel-
len, een stukje over monumenten maken, 
een nieuwsbrief over de komende herden-
kingen, een stukje voor de Nieuwsbrief cul-
tuureducatie maken, een zoekactie naar 
gesneuvelden voorbereiden, meelezen met 
twee boeken in voorbereiding. ’t Is dus wel 
een beetje druk…. Einde mail. En dat naast 
een druk gezin en een drukke baan in Den 
Haag. En heb ik het nog niet gehad over 
zijn activiteiten voor scouting Pieter Maritz. 
Daar heeft hij twintig jaar onder meer een 

leidinggevende functie vervuld en kampen 
georganiseerd. Een mede bestuurslid me-
moreert: “Wat we vooral van Gerard hebben 
gehad, naast tijd natuurlijk, is veel energie, 
vreugde, lol en ervaring.” Zoals ik al zei is 
Gerard Gijsbertsen erg betrokken bij onze 
militaire historie. Een bijzonder project was 
toch ‘100 jaar Garnizoen Ede’ in 2004.
“…het was bewonderenswaardig. Op de 
kazernes hebben zo’n 35.000 bezoekers 
genoten van het Open Huis. Er waren zeker 
70.000 mensen op de been om de parade 
met defilé te zien….” Gelukkig hebben we 
de foto’s nog, wil ik bijna zeggen want de 
heer Gijsbertsen, de spil in de organisatie, 
was er zelf niet bij vanwege zijn uitzending 
naar Afghanistan.
Gerard Gijsbertsen. Een jonkie in dit gezel-
schap. Afgelopen woensdag werd hij 50 jaar. 
Maar met een staat van dienst waar je u tegen 
zegt. Het doet mij daarom groot genoegen 
u te kunnen zeggen dat het Hare Majesteit 
de Koningin heeft behaagd om u, de heer 
G.W. Gijsbertsen, bij Koninklijk Besluit van 
5 april 2012 te kunnen benoemen tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau met 
Zwaarden.”

De kersverse ridder lkol Gerard Gijsbertsen geflankeerd 

door de burgemeester van Ede, de heer Cees van der 

Knaap.


