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Geachte aanwezigen, 

Toen ik deze redevoering voorbereidde realiseerde ik me, dat dit de eerste keer zou 

zijn dat ik militairen zou toespreken en ik niet mee een van jullie zou zijn. Dat was een 

bijzondere gewaarwording. Nu sta ik hier als kersverse wethouder, met onder andere 

veteranenzaken in de portefeuille. Maar vandaag sta ik hier vooral als veteraan.  

Toen ik 13 jaar geleden de keuze maakte voor defensie, had ik het een en ander uit te 

leggen. Mensen die mij dáchten te kennen, vroegen zich verbijsterd af of ik wel 

helemaal lekker was. Mensen die heel dicht bij me stonden en mij goéd kenden, 

begrepen waarom ik voor defensie koos en wat ik daar te leren had. Kameraadschap, 

samenwerken, op anderen durven en kunnen vertrouwen, je grenzen verleggen én 

leren omgaan met mensen van allerlei achtergronden en uit het hele land. 

Een Russische vertelling is in die jaren de leidraad voor mijn handelen geworden en 

nu nog steeds, omdat die treffend het voorgaande beschrijft. Een verhaal dat ik jullie 

vandaag als te beëdigen Limburgse Jagers graag wil meegeven.  

Een koning pijnigde zich al geruime tijd met de vraag hoe hij kon weten wanneer hij 

het goede deed. Hij had zijn kabinet van wijzen geraadpleegd, maar zij konden hem 

geen antwoord geven. Ten einde raad zwierf hij door zijn rijk. Op een bepaald moment 

kwam hij een boer tegen die zijn land aan het ploegen was. ‘Kun jij mij vertellen hoe ik 

weet wanneer ik het goede doe’, vroeg de koning aan de boer. Maar de boer zweeg 

en ploegde verder. De koning was geïrriteerd over zoveel onfatsoen en toen hij de 

boer daarop aan wilde spreken, strompelde een gewonde soldaat de akker op en viel 

vlak voor hen neer. ‘Help me deze man naar huis te dragen’, zei de boer tegen de 

koning. Thuis legde de boer de soldaat op bed en verzorgde zijn wonden. ‘Nu kunt u 

naar huis’, zei hij tegen de koning, ‘want u hebt antwoord op uw vraag’. ‘U moet 

datgene doen wat op uw pad komt, op het moment dat het zich voordoet en met de 

mensen die u daar aantreft.’ 
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Doe wat je moet doen met de mensen die er op dat moment zijn. Dit verhaal ademt 

een aangenaam soort onverstoorbaarheid, veerkracht en daadkracht die aansluit bij 

militaire filosofieën als ‘rust kan je redden’, ‘niet lullen maar poetsen’, ‘can do’, etc.  

Het verhaal van de gewonde militair, de akker en de boer vertel ik niet voor niets. De 

realiteit is ook dat ‘can do’ soms niet meer lukt en dat een mentaal gewonde mens om 

hulp vraagt. Ralph Bruls overkwam dit. Uitgezonden en als veteraan de dienst uit 

gegaan, kwam hij op het punt dat het even niet meer ging. En alle oneliners bleken 

ineens holle frasen.  

Behalve eentje: rust kan je redden. De gewonde soldaat had een plan. Hij vond een 

boer op zijn pad die hem wilde helpen. En met focus, vertrouwen, durf en 

doorzettingsvermogen kreeg hij een akker om te bewerken. Nu is hij de trotse bezitter 

van de Belevingstuin De Moostuin hier in Berg en Terblijt en verbouwt hij niet alleen 

heerlijke, maar ook eerlijke producten die worden afgenomen door plaatselijke 

restaurateurs. Zijn moestuin is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar mensen 

op verhaal komen en letterlijk aarden. Niet alleen met hun voeten, maar ook met hun 

handen in de lössgrond.    

Vandaag sta ik hier als veteranen uit de gemeente Valkenburg. En misschien zijn er 

nu wel meer aanwezig. De band die de Limburgse Jagers met de stad Valkenburg 

hebben - en vandaag jullie feestelijke beëdiging - is wat mij betreft, nu spreek ik als 

wethouder, een mooie aftrap om in Valkenburg een ontmoetingsplek voor veteranen 

in te richten. Zodat we volgend jaar misschien zelfs met een delegatie staan ingedeeld. 

In de wetenschap dat jullie de nieuwe generatie zijn die ons land wil dienen. In 

verbondenheid omdat dat wat we gemeen hebben, de idealen zijn die wij bij defensie 

hebben meegekregen!   

Vanaf deze plek wil ik jullie alvast van harte feliciteren met jullie beëdiging! 

 


