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Geachte mevrouw Van Ruijven,
U heeft een aanvraag ingediend bij het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds voor toekenning van
een onderscheiding aan:
 de heer D.G.J. Gijsbers, wijkagent, woonachtig in Gorinchem;
 de heer A.P.B. van Felius, te Leerdam;
 mevrouw N.M.C. van Leijen, eveneens wonend in Leerdam;
 de heren B.J. Nijland en J.H. Nijland, te Opheusden;
 de heer D.A. van Willigen, woonachtig in Vuren.
De aanvraag is als volgt gemotiveerd. De heer Gijsbers was op 11 november 2016 als wijkagent in functie
toen omstreeks 18.40 uur op de provinciale weg N848 door onbekende oorzaak een auto op de
tegengestelde rijstrook terecht kwam, vervolgens in een tientallen meters lager gelegen berm op de kop in
de sloot belandde en daarna in brand vloog. De wijkagent was als eerste bij het brandende voertuig en
bluste staande in de sloot de brand terwijl de andere personen de vrouwelijke bestuurder, die niet
zelfstandig uit de auto kon komen, hebben gered. U bent van oordeel dat allen als gevolg van
ontploffingsgevaar met gevaar voor eigen leven hebben gehandeld. Graag wilt u hen als waardering een
onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds uitreiken.
De statuten van de Stichting Carnegie Heldenfonds bepalen dat toekenning van een onderscheiding
mogelijk is indien men met gevaar voor eigen leven, het leven van een ander heeft gered of ernstige
pogingen heeft ondernomen om dat te doen. Ook kan een onderscheiding worden toegekend als men met
gevaar voor eigen lijf en goed, zonder gevaar voor eigen leven, voor een ander in de bres is gesprongen.
Voor jeugdigen (tot circa 18 jaar) gelden als criteria dat zij zonder gevaar voor eigen leven anderen het

leven hebben gered of daartoe ernstige pogingen hebben ondernomen dan wel zonder gevaar voor eigen
lijf en goed voor een ander in de bres zijn gesprongen.

Tevens geldt bij de beoordeling van een aanvraag als uitgangspunt dat groepsoptreden niet van
doorslaggevende betekenis is voor de te nemen beslissing. De genoemde statutaire beoordelingsgronden
sluiten dit namelijk uit. Het individuele optreden of handelen en de beoordeling daarvan zijn de basis voor
de te nemen beslissing.
Het bestuur realiseert zich dat in voorkomende gevallen de op grond van deze redenering genomen
beslissing inhoudende dat mogelijk de één wel en de ander niet een onderscheiding ontvangt, vragen
oproept en niet (altijd) wordt begrepen. Desondanks houdt het bestuur vast aan zijn uitgangspunt dat een
individuele beoordeling van het optreden of handelen van elke persoon maatgevend is voor de te nemen
beslissing.
Met inachtneming van het voorgaande overweegt het bestuur ten aanzien van de onderwerpelijke aanvraag
en de daarin vermelde overige feiten en omstandigheden als volgt.
 D.A. van Willigen heeft de wijkagent de juiste locatie gewezen. Het bestuur waardeert zijn betrokkenheid
waardoor geen kostbare tijd verloren is gegaan, maar vindt die van onvoldoende gewicht om te kunnen
stellen dat hij daarmee een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de redding van het leven van de
bestuurster. Dit betekent dat het bestuur geen aanleiding kan vinden aan hem een onderscheiding toe te
kennen.
 Mevrouw N.M.C. van Leijen lichtte met het lampje in haar mobiele telefoon de plaats van het ongeval bij.
Ook is zij in opdracht van de wijkagent in de ontstane file met auto’s op zoek gegaan naar een
brandblusser. Die wordt gevonden maar die blijkt te klein te zijn. Het bestuur is van oordeel dat haar te
waarderen inzet niet gepaard is gegaan met gevaar voor eigen leven dan wel gevaar voor eigen lijf en
goed. Ten aanzien van mevrouw Van Leijen kan op grond hiervan van toekenning van een
onderscheiding geen sprake zijn.
 De heer A.P.B. van Felius is samen met de wijkagent naar de auto gegaan. De wijkagent haalde de
brandblusser uit zijn auto maar die functioneerde niet. In opdracht van de wijkagent is ook de heer Van
Felius op zoek gegaan naar een brandblusser. Tevens heeft de heer Van Felius samen met onder meer
de heer J.H. Nijland het slachtoffer op de kant kunnen leggen, weg van de brandende auto. Het bestuur
stelt vast dat beide heren hun te waarderen aandeel hebben gehad in de redding van de bestuurster.
Echter ook ten aanzien van hen is niet komen vast te staan dat dit gepaard is gegaan met gevaar voor
hun eigen leven dan wel gevaar voor eigen lijf en goed. Dit houdt in dat ook aan hen geen
onderscheiding kan worden toegekend.
 De heer B.J. Nijland is op de auto geklommen toen die iets minder heftig brandde, dankzij de wijkagent
die met een emmer water (de emmer is van de beide heren Nijland) de brand trachtte te blussen. De
auto lag op zijn kant in het water. De heer Nijland heeft het slachtoffer door het gebroken raam van het
portier naar buiten getrokken. Het bestuur stelt vast dat het optreden van de heer Nijland niet zonder
gevaar voor zijn eigen leven is geweest, gezien het risico van ontploffing van de nog brandende auto.
Op grond hiervan heeft het bestuur besloten aan de heer B.J. Nijland de bronzen draagmedaille toe te
kennen. Tevens ontvangt hij het loffelijk getuigschrift als bewijs van het getoonde moedige gedrag.
 De heer D.G.J. Gijsbers heeft als wijkagent in diensttijd allereerst in afwachting van de komst van
collega’s de inzet van omstanders bij het ongeval gecoördineerd. Een taak die naar de mening van het
bestuur geheel past binnen zijn functie van politieman. Daarnaast heeft hij staande in het water met
emmers water getracht de brand te blussen. Het bestuur hanteert als vaste jurisprudentie dat aan
hulpverleners van bijvoorbeeld brandweer of politie die in hun dienstuitoefening te hulp zijn geschoten,
geen onderscheiding wordt toegekend. Het bestuur ziet aanleiding hiervan ten aanzien van de heer
Gijsbers af te wijken. Daarvoor gelden de volgende overwegingen. Vanuit zijn functie mocht van hem
verwacht worden dat hij vergaande pogingen zou ondernemen om het leven van de bestuurster te
redden, maar niet met gevaar voor eigen leven. Het bestuur stelt vast dat de heer Gijsbers verder is

gegaan dan van hem als politieman in redelijkheid verwacht zou mogen worden door staande in het
water in het donker te trachten met emmers water de brand te blussen terwijl een ontploffing niet was uit
te sluiten. Dit geldt te meer, nu nadrukkelijk sprake is geweest van gevaar voor eigen leven. Gelet op
deze overwegingen, ziet het bestuur aanleiding aan de heer Gijsbers de zilveren draagmedaille toe te
kennen en het loffelijk getuigschrift als bewijs van het getoonde moedige gedrag.
Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als u de beide medailles en getuigschriften wilt uitreiken. Ik neem
aan dat u uw ambtgenoten van Gorinchem en NederBetuwe hiervan op de hoogte stelt.
Vanuit het secretariaat zullen de medailles en de getuigschriften naar u worden toegestuurd. Met het
graveren van de medailles is in de regel een aantal weken gemoeid. Het is raadzaam dit in acht te nemen
bij de vaststelling van de datum van de bijeenkomst.
Het bestuur is graag bij de uitreiking vertegenwoordigd. Met uw goedvinden zal het bestuurslid een korte
speech houden over de betekenis van het Carnegie Heldenfonds en de waarde van het tonen van goed
burgerschap voor de samenleving. Graag verneemt de ambtelijk secretaris (zie voor zijn gegevens, pagina
1 rechtsboven) wanneer en waar deze bijeenkomst zal plaatsvinden.
Graag wens ik u een goede bijeenkomst toe.
Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds,
namens deze,

drs. J. Smit, voorzitter
commissaris van de Koning in de provincie ZuidHolland

