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12 mei 2016 vond de jaarlijkse herdenking gevallenen  
Regiment Verbindingstroepen plaats. Met de aanwezigheid 
van onze wapenoudste bgen Duckers, B&W van Amers-
foort, verbindelaar en WO2-veteraan dhr. Ben Brus en veel 
personeel van de operationele en opleidingseenheden  
werd het belang van herdenken wederom benadrukt.  
Leerlingen van het Farel College hebben de 119 namen  
van onze gesneuvelden voorgelezen. Een leerling heeft een 
eigen gedicht voorgedragen.

Fotografie kap b.d. A.J.J. Buitendam
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Deze aanpassing aan de ceremonie, die wij vorig jaar heb-
ben doorgevoerd, is positief ontvangen. Dit jaar is weer een 
begin gemaakt met een verandering. Vanuit de VVPRV is de 
regimentscommandant (rc) de samenwerking met de zoge-
naamde identiteitsgroepen (de steenrode baretten en 1 UN/
NL Sigbat) aan het versterken. De leden van deze groepen 
worden nu ook bij VVPRV en regimentsactiviteiten uitgenodigd 
en zijn hierbij herkenbaar. De besturen hebben uitgesproken 
dat zij graag de eigen identiteit behouden. Zij zijn tijdens de 
herdenkingsceremonie als groep zichtbaar geweest. 

Ook dit jaar waren de Grebbebergveteraan dhr. Ben Brus en 
zijn vrouw weer aanwezig. Hij heeft weer genoten en ondanks 
zijn hoge leeftijd en zijn fysieke gestel ging hij staan toen het 
vaandel langs marcheerde. Gelet op het feit dat vorig jaar de 

bezetting wat gering was heeft de rc hem ook dit jaar weer 
extra aandacht gegeven zodat hij een bekende wordt in het 
regiment. Uit de toespraak door de regimentscommandant 
geven wij een deel weer.

GEEF VRIJHEID DOOR!
Vrijheid lijkt zo normaal, maar evenals in de Tweede Wereld-
oorlog hebben we vandaag te maken met wrede en autoritaire 
groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, marte-
lingen, slavernij en massamoord. Op dit moment zijn er zes-
tig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en  
oorlog. Van hen is 51% onder de achttien jaar. Het aantal  
mensen op de vlucht is sinds de Tweede Wereldoorlog voor 
het eerst weer boven de vijftig miljoen. 
Men heeft vluchtelingen omschreven als personen die een  
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We mogen ons gevoel van vrij-zijn niet laten afnemen door de-
genen die de vrijheid bedreigen. Dat is onze waarden onwaar-
dig. In plaats daarvan moeten we steeds opnieuw nadenken 
over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd 
is.  Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar 
nog steviger omarmen.

Ik doe daarom een appel op iedereen hier aanwezig om zich in 
te zetten voor de waarde van vrijheid en deze door te geven.
GEEF VRIJHEID DOOR!

eigen plaats in de wereld zijn verloren, niet langer beschermd 
worden door de wet en zijn ontdaan van al hun rechten. De 
bescherming van vluchtelingen werd daarom na de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijk politiek grondbeginsel.
Dit betekent niet dat het opnemen van vele vluchtelingen altijd 
eenvoudig is. Het kan soms zelfs beangstigend zijn. Zeker in 
de huidige tijd is het niet moeilijk om, onder andere met ge-
bruikmaking van social media, op deze angsten in te spelen 
en ze aan te wakkeren. 

Maar die angst mag niet de boventoon gaan voeren. We moe-
ten het ombuigen naar terechte zorgen, om daarna zo goed 
mogelijk te kunnen zorgen voor elkaar. Vrijheid kan je niet zien 
maar wel voelen. We mogen nooit stoppen met het hooghou-
den van de waarden die het vrij-zijn mogelijk maken. 

“Geef vrijheid door!”
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