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eteranenverhalen blijven vaak een leven lang actueel. 
Ze staan u bij alsof het gisteren is gebeurd. Soms 

is het niet gemakkelijk ze te delen, omdat uw naasten de 
omstandigheden niet kennen of omdat u die stap nog net 
even te spannend vindt. Maar voor deze wedstrijd kan het 
niet realistisch genoeg zijn. En in het kader van het samen-
werkingsverband tussen de Basis en Checkpoint is uw ver-
haal in goede handen. Daar kunt u op vertrouwen. U wordt 
uitgenodigd om uw meest indringende verhaal te vertellen 
en daarvoor samen te werken met bekende Nederlandse 
schrijvers.

V-prijs
Deze verhalenwedstrijd is mogelijk gemaakt door het 
V-fonds, Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. 
Het is bedoeld voor Nederlandse veteranen, waar en wanneer 
ze ook gediend hebben. Het beste verhaal krijgt de V-prijs en 
er wordt tevens naar gestreefd om de top dertig van alle ver-
halen te publiceren in een bundel. Want de bedoeling is dat u 
uw verhaal kunt delen met heel Nederland om zo het begrip 
te vergroten voor de unieke omstandigheden waaronder u 
hebt gediend.

ondersteuning 
U hebt een spannend verhaal te vertellen, dat is zeker, maar 
om het goed op papier te krijgen, is nog een hele uitdaging. 
Voor deze verhalenwedstrijd is uw verhaal belangrijker dan 
uw vaardigheid als schrijver. Daarom organiseert de Basis een 
exclusief literair weekend in Doorn. Daar krijgt u speciaal 
voor deze wedstrijd ondersteuning van twee vooraanstaande 
Nederlandse schrijvers van thrillers, Tomas Ross en Charles 
den Tex. Beiden zijn meermalen bekroond voor hun werk.
En wat is dan uiteindelijk het beste verhaal? Hoe wordt dat 
bepaald? De lezer moet in staat zijn om uw militaire ervaring 
te kunnen ruiken, proeven en voelen en als het ware dus nog 
eens mee te maken. Daarom is ook specifiek contact gezocht 

Verhalenwedstrijd veteranen in samenwerking met Nederlandse schrijvers

Alle veteranen hebben verhalen. Sommige zijn 
mooi en spannend, andere zijn heftig en emotio-
neel. Maar altijd zijn ze uniek en echt. Daarom is 
er nu de V-prijs, om veteranen aan te moedigen 
hun unieke verhalen te vertellen. Voor deze 
verhalenwedstrijd slaan de Basis en Checkpoint, 
met steun van het V-fonds, de handen ineen.

V

Echte verhalen gezocht  voor de V-prijs

tomas Ross
“Een goed verhaal is een spannend verhaal, maar niet elk 
spannend verhaal is goed. Het gaat vooral om de geloof-
waardigheid. Daarom komen de beste en spannendste 
verhalen van mensen die het zelf mee hebben gemaakt, 
hebben gezíen, hebben gevóeld. Daar kan geen fictie of 
fantasie tegenop!”
Tomas Ross (1944) is schrijver en scenarist. Hij schreef 
tientallen thrillers, onder meer over het Englandspiel, de 
Greet Hofmans-affaire, de val van Srebrenica, de dood 
van Mathilde Willink en de moord op Pim Fortuyn. Drie 
van zijn romans, waaronder De zesde mei (2003), werden 
bekroond met de Gouden Strop. Meest recent verscheen 
van hem de veelgeprezen oorlogstrilogie Voor koningin en 
vaderland, die bestaat uit de romans De dubbelganger (2004), 
De anjercode (2005) en King Kong (2006). Hij werkt 
momenteel mee aan de nieuwe VPRO-televisieserie Oranje 
onder vuur, de opvolger van Schavuit van Oranje.
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met Tomas Ross en Charles den Tex, omdat juist deze 
schrijvers als geen ander weten hoe je een goed verhaal moet 
schrijven. Het gaat er dus vooral om dat u eerlijk en open 
over uw verhaal bent, waardoor de spanning het best tot uit-
drukking komt.

Bijeenkomst 
Hoe verloopt deze verhalenwedstrijd? Wanneer u wilt deelne-
men, bent u om te beginnen van harte welkom op 18 maart 
op de Basis in Doorn. Daar krijgt u uitgebreid informatie 
van Tomas Ross en Charles den Tex. Deze informatiemid-
dag duurt van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur en het is dus niet 
nodig om al een afgerond verhaal op papier mee te nemen. 
U krijgt nog tot 7 mei de tijd om met behulp van de geboden 
informatie uw verhaal in te zenden.

Vervolgens zullen Tomas Ross en Charles den Tex uit die 
inzendingen dertig verhalen kiezen die het meest veelbe-
lovend zijn. Met die verhalen gaan we verder. De dertig 
betreffende veteranen worden uitgenodigd voor een literair 
weekend op de Basis in Doorn, op 28 en 29 mei. U wordt 
daar vakkundig begeleid om uw verhaal verder uit te diepen 
en geschikt te maken voor publicatie. De Basis biedt u daarbij 
uiteraard een veilig werkklimaat met veel aandacht voor de 
mens, plus een volledig verzorgd verblijf.

een winnaar
Ook na het weekend kunt u nog ondersteuning van profes-
sionele redacteuren verwachten om het verhaal verder af te 
maken, zodat u eind juni de definitieve versie kunt inleveren. 
Een onafhankelijke jury met zwaargewichten uit de militaire 
en maatschappelijke sector buigt zich over die inzendingen en 
kiest daaruit de winnaar van de V-prijs. Uiteraard zal Check-
point hierover nader berichten en ook een deel van de inzen-
dingen, inclusief het verhaal van de winnaar van de V-prijs, 
publiceren. Vooralsnog bent u op dit moment van harte uitge-
nodigd om mee te doen aan deze verhalenwedstrijd. Maak er 
gebruik van!

Aanmelden en meer informatie
Op 18 maart bent u dus vanaf 14.00 uur welkom op de Basis, 
Willem van Lanschotplein 2 in Doorn (ingang Veteraneninstituut). 
Aanmelden wordt op prijs gesteld via tel: 0343-474200 of 
verhalenwedstrijd@de-basis.nl. U kunt deze adressen ook gebruiken 
voor meer informatie of ga direct naar de website van de Basis: 
www.de-basis.nl.

Echte verhalen gezocht  voor de V-prijs

Charles den tex
“Soms zijn de feiten te groot of te hard of te vreemd om 
zomaar te kunnen bevatten. Pas als we van onze ervaringen 
een verhaal kunnen maken, met een kop en een staart, met 
een logisch verband, met een ontwikkeling, dan kunnen 
anderen begrijpen wat we bedoelen. Verhalen geven zin 
aan onze ervaring en die verhalen vertellen we zelf.”
Charles den Tex (1952) is schrijver en scenarist. Hij schreef 
meerdere thrillers, onder meer Dump, Claim, Code 39 en 
Deal, die allemaal werden genomineerd voor de Gouden 
Strop. Na een overstap naar uitgeverij De Geus wist hij 
de Gouden Strop driemaal te winnen, met Schijn van kans 
(in samenwerking met Aad Jacobs), De macht van meneer 
Miller en Cel. In 2010 schreef hij het geschenkboekje voor 
de Maand van het Spannende Boek: Onmacht. Eind 2010 
verscheen de VPRO-televisieserie Bellicher, de macht van 
meneer Miller met in de hoofdrollen onder anderen Daan 
Schuurmans, Theo Maassen en Anna Drijver.

‘Een goed verhaal is een spannend 
verhaal, maar niet elk spannend verhaal 
is goed’

CP
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e gaat erheen met het doel 
iets voor de mensen daar te 
betekenen, maar je wordt 

langzaam maar zeker zelf het doel.” 
Lyanne Paskamp (45) kan haar missie 
met UNPROFOR in Bosnië in 1992 
inmiddels goed plaatsen, ook al heeft 
ze er nog dagelijks last van. Dat zij 
lange tijd heeft moeten zoeken naar 
de juiste hulp voor de verwerking van 
haar uitzendverleden, zit haar nog het 
meest dwars. Het begon met EMDR en 
schrijftherapie, maar inmiddels heeft 
ze er al een boek over volgeschreven. 
“Daar komt ook veel frustratie, woede 
en verdriet bij kijken.”
Diana Jansen (40) had het tijdens haar 
eerste uitzending met 11 Geniehulp-
bataljon naar Noord-Irak in 1991 ook 
bepaald niet makkelijk. “We hebben 
daar zes weken gezeten en het had ook 
geen minuut langer moeten duren. Dat 
kwam door het willen en niet kunnen.” 
De drievoudig veteraan heeft haar erva-
ringen dankzij gesprekken met collega’s 

goed kunnen verwerken. “Maar lange 
tijd kon ik geen baby’s horen huilen, 
dat associeerde ik met de dood.”

koerden
Diana werd in mei 1990 als 19-jarige 
Kort Contract Vrijwilliger (KCV’er) 
bij Defensie aangenomen. “Mijn broer 
wist van jongs af aan al dat hij militair 
wilde worden en speelde in een groen 
pakje in de tuin. Ik was de enige meid 
thuis, dus ik ging vrolijk meespelen.” 
Hij ging haar voor en zit tot op de dag 
van vandaag in dienst. Zelf werd zij als 
gewondenverzorger opgeleid in Hol-
landsche Rading. “Vervolgens kwam ik 
in Nunspeet terecht, waar ik admini-
stratief werk deed en op de ziekenauto 
als eerste hulp mee mocht.”
Toen in 1991 gediplomeerde verpleeg-
kundigen werden gezocht voor een 
humanitaire missie in Irak, gaf ze zich 
‘voor de grap’ op. “Ik had nog geen 
diploma, maar op zaterdag kreeg ik 
een telefoontje dat ik me maandag in 
Ermelo mocht melden. We hebben 
twee weken wat geoefend, een paar 
spuitjes gehaald, wat geleerd over Irak 
en daarna vertrokken we.” In het kader 
van de operatie Provide Comfort, die 
na de Eerste Golfoorlog op gang was 
gekomen, werd zij met 11 Geniehulp-
bataljon in Noord-Irak gestationeerd 
om Koerdische vluchtelingen op te 
vangen. Zij kwam terecht in het lokale 
ziekenhuis van Zakho. “Dat was heftig. 
Het was vies en dan die lucht, het hele 
ziekenhuis stonk naar lijken. We waren 
er gewoon niet goed op voorbereid, ook 
het gediplomeerde personeel niet.”
Naast de uit de hand gelopen ‘huis-
tuin-en-keukenziektes’, zoals zij het 
noemt, waren er de epidemieën zoals 
cholera. “Ik heb ook aan de poort 
gestaan, zeg maar als de ‘hand van 

God’: jij mag wel, jij niet. Maar iedereen 
gilt daar om het hardst om geholpen te 
worden. Dat was niks voor mij.” Maar 
de ervaringen werden nog heftiger. “Als 
een oude man doodgaat, kun je zeggen: 
hij heeft een goed leven gehad. Maar als 
je dag in dag uit een kind in de koelcel 
moet leggen en soms wel twee op een 
dag... Ze stierven door uitdroging, cho-
lera of ondervoeding. Op een gegeven 
moment vraag je je af: wat doe ik hier? 
Waarom zou ik mijn best nog doen, ze 
gaan toch wel dood.”

Sarajevo
Lyanne Paskamp kwam door haar man 
Erik op het idee om KCV’er te worden. 
Hij was al militair toen zij in 1986 met 
hem trouwde. Twee jaar later werd hij 
als marechaussee naar de Sinaï uitge-
zonden. “Toen hebben we de mooiste 
vakantie van ons leven gehad, want ik 
ben daar drie weken naartoe gegaan en 
ik ben samen met Erik naar Israël en 
Egypte geweest.” Toch viel het na zijn 
terugkeer niet mee. “Het maakt niet 
zoveel uit of je heftige dingen mee-
maakt. Hij heeft toch al die verhalen 
die jij op een gegeven moment zat bent. 
Want thuis gaat ook alles door en heb je 
de boel alleen moeten runnen.” Omdat 
ze daarna moeilijk kon wennen aan de 
nieuw situatie, besloot Lyanne haar 
leven radicaal om te gooien. Ze stopte 
met haar werk als receptioniste en gaf 
zich op bij Defensie. “Ik hoefde niet 
meer elke ochtend voor de klerenkast te 
gaan staan met de vraag: wat zal ik van-
daag aandoen? Ik zocht een uitdaging.”
Na de rijopleiding in Venlo werd ze 
chauffeur bij de verbindingen in Garde-
ren. Na een overplaatsing naar Ede werd 
zij, tegelijkertijd met Erik, uitgezonden 
naar Bosnië. De voorbereidingstijd voor 
vertrek was slechts twee weken. “Ik zat  Diana Jansen anno 2011. Foto: Birgit de Roij

‘Mannen kijken er toch anders tegenaan’

“J

Hoewel ze zich soms lange tijd geen veteraan gevoeld hebben, blijken ook vrouwen na verloop 
van tijd behoefte te hebben aan erkenning en contact met (vrouwelijke) oud-collega’s. De een 
om nog eens terug te kijken en bij te praten, de ander om traumatische uitzendervaringen te 
verwerken.

Vrouwelijke veteranen zijn nog schaars en zoeken elkaar op via internet
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in april 1992 bij de eerste groep militai-
ren van het 1 (NL) VN Verbindingsba-
taljon die met de trein en de voertuigen 
naar Zagreb vertrok. Van daaruit gingen 
we naar Sarajevo. Erik maakte als mare-
chaussee deel uit van de MP Coy en 
werd net als ik in het Rainbow Hotel 
geplaatst. We zaten daar bij de staf van 
UNPROFOR. Bijna niemand wist dat 
we een getrouwd stel waren. Toen dat 
wel bekend was, werd geregeld dat we 
op één kamer kwamen.”
Was het in Sarajevo aanvankelijk rus-
tig, dat veranderde al snel. “Kijk”, 
wijst Lyanne op een foto, “daar lig-
gen we nog op het balkon te zonnen. 
Maar hier op deze foto, een maand 
later genomen, zie je de ravage na 
enkele granaat- en mortierinslagen in 
hetzelfde hotel. Eerst hoorde je in de 
verte knallen, dat leek wel vuurwerk, 

maar allengs kwam het dichterbij. Je 
wende er ook aan. Als je naast een 
spoorweg woont, hoor je op het laatst 
die trein niet meer.” Dat laatste bleek 
toen Lyanne bij een bominslag in het 
hotel gewoon doorsliep op hun kamer 
op de vierde verdieping. “Erik kwam 
vers uit de nachtdienst naar boven om 
me te wekken. Ik was net wakker toen 
er weer een inslag volgde. We zijn de 
badkamer in gevlucht, want daar waren 
geen ramen.” Wat volgde, beschrijft 
Lyanne als de angstigste momenten in 
haar leven. “Je hoort een mortierschot 
afgaan, dan tel je voor de inslag en denk 
je: we hebben het overleefd. Je hebt 
geen idee wat er buiten je schuilplek 
gebeurt, hoeveel doden er misschien 
zijn gevallen. Je denkt: hier kan geen 
mens levend uitkomen.”
In een schietpauze slaagden de twee 
erin de schuilkelder te bereiken, waar 
ze met de rest van de militaire staf twee 
dagen verbleven. “De meeste militaire 

voertuigen voor het hotel stonden in 
lichterlaaie. Met de rest van de voertui-
gen zijn we later in konvooi vertrokken. 
Bij wijze van afscheid werd er op het 
konvooi geschoten. Onze transporters 
waren ongepantserd. Iedereen lag te 
rillen in de bus, niemand was hierop 
voorbereid. Het is ook te gek voor 
woorden. Je komt daar als VN om te 
helpen en wordt dan zelf doelwit en 
moet geëvacueerd worden!” Het hoofd-
kwartier werd verplaatst naar Belgrado 
en later naar Zagreb, maar Lyanne kan 
zich daar niet al te veel meer van herin-
neren. “Ik denk dat ik in shock was. Ik 
sta ook op een foto na die bombarde-
menten, tussen de puinhopen in een 
kamer, lachend te bellen. Dat is zo in 
tegenspraak met dat moment.”

nazorg
Lyanne weet zich nog wel te herinneren 
dat er kort na de uitzending een formu-
lier mocht worden ingevuld vanwege 

‘Mannen kijken er toch anders tegenaan’

 Erik en Lyanne Paskamp vlak na terugkeer uit 

Sarajevo. Foto: privécollectie familie Paskamp
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eventuele nazorg, maar haar geheugen 
vertoont veel blinde vlekken. “Erik 
werd overgeplaatst naar Seedorf en zelf 
kwam ik daar uiteindelijk op de post-
kamer terecht. In 1994 ben ik zwanger 
geraakt van mijn oudste dochter en ben 
ik de dienst uitgegaan.”
Het toeval wil dat ook Diana na haar 
eerste uitzending in Seedorf terecht-
kwam omdat haar toenmalige echtge-
noot daar naartoe overgeplaatst werd. 
Zij kwam op het gezondheidscentrum 

terecht. Ook Diana is niet te spreken 
over de nazorg destijds. “Na terugkeer 
uit Irak was er iemand van de Maat-
schappelijke Dienst Defensie met een 
foldertje. Letterlijk werd gezegd: ‘Als 
je nachtmerries krijgt en erover wil 
praten, bel je maar.’” Zelf bleef zij tob-
ben met de vraag of ze wel genoeg had 
gedaan en huilende baby’s kon ze niet 
meer aanhoren. “Gelukkig kon ik mijn 
verhaal kwijt aan een arts in Seedorf. 
Die drukte op het juiste knopje en lang-
zaam maar zeker ging het schilletje eraf 
en kon ik erover praten.”
Ze werd vanuit Seedorf nog twee keer 
uitgezonden naar Bosnië met SFOR 4 
in 1998 en SFOR 11 van november 
2001 tot mei 2002. Uitzendingen die 
heel wat minder ‘heftig’ waren dan haar 
eerste, maar waardoor haar privéleven 
wél ingrijpend veranderde. “Toen ik in 
1998 met verlof thuiskwam, vertelde 
mijn man doodleuk dat hij een ander 
had. In die tien dagen verlof is een 
relatie van tien jaar geregeld met een 
kant en klare scheiding. Hij had zich 
blijkbaar goed voorbereid.” Diana koos 
ervoor om haar uitzending af te maken 

en daarna in Seedorf te blijven. Ze vond 
troost bij een collega in Seedorf, waar 
ze nu mee getrouwd is. “Kort na terug-
keer van SFOR 11 raakte ik zwanger, 
toen ben ik na bijna 13 jaar afgezwaaid 
als korporaal 1.”
Lyanne kreeg na haar eerste nog twee 
dochters, maar daar ging wel een 
traumatische miskraam aan vooraf. 
Bovendien werd haar man Erik in 1996 
slachtoffer van een ongeluk waardoor 
hij zijn onderarm verloor. “Dat was 

de langste autorit ooit, 
toen ik werd opgehaald 
hier. Want niemand wist 
wat er gebeurd was in 
Soesterberg.” Ook na dit 
noodlottige voorval was 
er geen nazorg. “Achteraf 
denk ik: had ik maar aan 
de bel getrokken. Maar 
het was afsluiten en het 
leven weer oppakken, 
terwijl je praat over een 
mensenleven.” Met de 
zorg voor drie dochters 
wist zij zich lange tijd 
weg te cijferen. “Ik heb 
het gevoel dat ik buiten 
mezelf heb geleefd sinds 
die uitzending naar Sara-
jevo. Toen mijn vader is 
overleden, was dat de 

druppel die de emmer deed overlo-
pen.” In 2005 kwam ze voor het eerst 
bij de huisarts terecht met depressieve 
klachten. In haar medisch dossier staat: 
‘PTSS?’

Veteranengevoel
Voor Lyanne begon in 2007 via de 
Militair Geestelijke Gezondheidszorg 
in Zwolle een moeizame tocht door 
de hulpverlening, waar pas eind 2009 
een eind aan kwam. “Ik was helemaal 
vastgelopen nadat er verschillende 
therapieën op me zijn losgelaten die 
mijn klachten alleen maar vererger-
den. Dankzij Erik heb ik mezelf bij het 
Centraal Aanmeldpunt van het Vete-
raneninstituut gemeld.” Al snel kwam 
een maatschappelijk werker haar thuis 
opzoeken. “Ik was zó blij. Eindelijk na 
drie jaar voelde ik me begrepen door 
deze vrouw. Door haar ben ik in het 
Sinai Centrum terechtgekomen.”
Hoewel er volgens Lyanne meerdere 
oorzaken zijn voor haar dwaaltocht 
door de hulpverlening, is haar sekse er 
één van. “Ik heb gemerkt dat het voor 
mannelijke veteranen veel makkelijker 

is dan voor vrouwelijke veteranen om 
zorg te vinden. Bij het Sinai Centrum 
ben ik een van de weinige vrouwen. 
Vanaf het begin is gezegd dat er een 
vrouwenpraatgroep komt, maar ik krijg 
nog steeds individuele behandelings-
therapie.” Via een veteraan die ook 
in therapie is, werd zij getipt over de 
Hyves-pagina voor vrouwelijke vetera-
nen van Dutchbat 3-veteraan Petula van 
Son (zie ook pagina 35). “Petula vindt 
het ook belangrijk om met vrouwelijke 
veteranen in contact te komen. Je merkt 
gewoon dat je veel raakvlakken hebt 
met elkaar. Je hoeft maar iets te zeggen 
en je begrijpt elkaar. Mannen kijken 
daar toch anders tegenaan.”
Ook Diana heeft de Hyves-pagina 
ontdekt. “Ik ken Petula van de KMS 
(Koninklijke Militaire School; red.). Ik 
stuurde een krabbel en het duurde even 
voor er iets terugkwam, maar we heb-
ben gelijk aan de telefoon gehangen. Ik 
kan haar problematiek begrijpen. Des-
tijds in Irak zei de psycholoog: ‘Ik weet 
hoe je je voelt.’ Dan zeg ik: ‘Nee, dat 
weet je niet, dan moet je maar eens een 
dag meedraaien.’ Maar in het contact 
met Petula begrijpen we elkaar gelijk.”
Hoewel Diana wel naar reünies gaat 
om oud-collega’s op te zoeken en ‘bij 
te kletsen’, voelt zij zich niet echt vete-
raan. “Ik heb wel spannende dingen 
meegemaakt op uitzending, maar vete-
raan? Dat klinkt zo oud.” 
Lyanne is zich sinds ze de goede hulp 
heeft gevonden pas bewust geworden 
van haar veteranenstatus. “Vorig jaar 
liep ik voor het eerst met het veteranen-
defilé mee en voelde me ook echt 
trots.” Wel merkt zij dat een vrouw als 
veteraan bij dergelijke bijeenkomsten 
nog niet zo gangbaar is. “Als er een 
programma voor partners van veteranen 
is, wordt er automatisch aan vrouwen 
gedacht.”
Diana maakte op dat gebied ook een 
typisch voorval mee: “Ik sta ook in uni-
form in mijn huidige werk als beveiliger 
van een parkeerplaats en heb wel eens de 
veteranenspeld opgespeld. Kwam er laatst 
een oud mannetje naar me toe en die zei: 
‘Zo jongedame, dat is een bekende speld. 
Waar heeft u die gevonden?’ Ik zei: 
‘Meneer, die heb ik verdiend!’ ‘O, is het 
echt?’, zei hij, want het bleek een Indië-
veteraan. Ik zei: ‘Ik ben dertien jaar onder 
de wapenen geweest en drie keer uitge-
zonden, ik denk dat ik er wel recht op 
heb.’ En hij pakte me zo beet en zei: 
‘Nou meid, ik ben trots op je!’”

 Diana Jansen tijdens haar uitzending naar Noord-Irak in 1991. 

Foto: privécollectie Diana Jansen

Veluwse Bron - pure ontspanning

Tussen Zwolle en Apeldoorn ligt de Veluwse Bron, het grootste wellnessresort van Nederland. Een 
droomplek waar rust en ontspanning de boventoon voeren. De hoeveelheid aan sauna’s, baden,  
whirlpools en andere wellnessfaciliteiten zullen u verbazen. Mooie faciliteiten binnen en een compleet 
wellnessdorp buiten.
 
Speciaal voor de lezers van Checkpoint heeft de Veluwse Bron een exclusieve aanbieding 
samengesteld waarmee u even helemaal tot rust kunt komen.

Veteranen Voordeelarrangement

• Ontvangst vanaf 10.00 uur • Gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten tot 23.30 uur  
• Onbeperkt gebruik van douchegel, shampoo en scrubzout • Meerdere malen per dag aufgüss 
(sauna opgietceremonie) • Luxe lunchbuffet • Bij vertrek ontvangt u een presentje

Speciale prijs: van € 49,00 voor € 39,00 per persoon

Het Veteranen Voordeelarrangement is geldig tot en met 30 september 2011 met uitzondering van 
feestdagen en de voorjaars- en herfstvakantie. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of 
aanbiedingen van de Veluwse Bron. Reserveren is niet noodzakelijk. Bij de receptie van de Veluwse 
Bron dient u uw veteranenpas te tonen om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken.
 
Let op: iedere 1e en 4e dinsdag van de maand is het badkledingdag bij de Veluwse Bron. 
In de maanden juni tot en met september is het iedere dinsdag badkledingdag.

Viskweekweg 10, 8166 KJ Emst  | T +31 (0)578.688.888 
reserveringen@veluwsebron.nl | www.veluwsebron.nl

 In de maanden juni en september organiseert 

de Veluwse Bron de week van de badkledingdag.

Kijk voor de exacte data op www.veluwsebron.nl.

CP
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het verslag van de in 2003 overleden Nederlandse veteraan 
Paul Peters. In bezet Nederland werkte hij als telegrafist van 
de Special Operations Executive. Daarmee is het verhaal een 
mix geworden van feiten en fictie. Het verhaal is weliswaar 
gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar de auteur is daar 
op zijn eigen manier mee omgegaan. Dat doet overigens 
absoluut geen afbreuk aan het verhaal. Integendeel, het is 
een verhaal met romantiek, spionage en verraad, waarin Peet 
een intrigerend beeld schetst van het verzet en de Neder-
landse bevolking in de laatste winter van de oorlog. Tot het 
einde toe laat de auteur de lezer in spanning over de precieze 
afloop van de gebeurtenissen en de keuzes die de hoofdper-
sonen maakten.
Peet is erin geslaagd om te beschrijven hoe de gruwelen van 
de oorlog en de naweeën daarvan doorwerken in het leven 
van de betrokken mannen en vrouwen, maar ook in het leven 
van hun kinderen en kleinkinderen. Een prachtig boek voor 
iedereen vanaf 14 jaar. (MW)

Tamar – Mal Peet
368 pagina’s
€ 19,99
Uitgeverij Van Goor, Houten (tel: 030-7998300)
www.van-goor.nl
ISBN 9789047507840

Het zakdoekje
De Limburgse zanger Gé Reinders is de laatste jaren vooral 
bekend van zijn met groot blaasorkest uitgevoerde reper-
toire in het dialect (denk aan Blaosmuziek), maar maakte in 

de jaren zeventig en tachtig 
furore als rockzanger met 
Engelstalig repertoire. Totdat 
hij in 1991 het Limburgstalige 
nummer Mien Moder in ’45 
over zijn inmiddels overleden 
moeder op een album zette. 
Hij bezingt daarin hoe zij na 
de oorlog thuiskwam van een 
verblijf in Duitse concentratie-
kampen.
In het boek Het zakdoekje 
beschrijft Reinders de vijf-
jarige zoektocht naar dat 
kamp- en verzetsverleden van 
zijn moeder. De titel verwijst 

naar een van de weinige overblijfselen van dat voor hem 
raadselachtige oorlogsverleden van zijn moeder: een zak-
doekje met daarop geborduurd de plaatsen waar zij gevangen 
werd gehouden nadat zij in 1944 werd opgepakt door de 
Duitse bezetter. ‘Uw moeder heeft het niet al te zwaar 
gehad’, constateerde een journaliste nadat Reinders haar dit 
kleinood liet zien. Het was voor de Limburgse troubadour de 
aanleiding om zijn speurtocht te starten en met hem ontdekt 
de lezer in dit vlot geschreven boek dat die opmerking toch 
wat voorbarig is.

Wie was Anne Frank?
Vrijwel iedereen kent het verhaal van Anne Frank. De vraag 
is dan natuurlijk wat deze nieuwe, beknopte biografie 
toevoegt aan de al bestaande boeken over haar. Het boek, 

geschreven door journalist 
en docent geschiedenis Hans 
Ulrich, geeft een helder over-
zicht van de zoektocht naar 
wie Anne Frank was. Aandacht 
is er ook voor de moeite die 
haar vader Otto Frank moest 
doen om het dagboek gepubli-
ceerd te krijgen en de onder-
zoeken naar de echtheid ervan 
door de jaren heen. Het boek 
is actueel, het sneuvelen van 
de beroemde kastanjeboom 
wordt genoemd, evenals de 
musical Je Anne en het theater-
stuk Anne en Goebbels. Wie was 

Anne Frank?, met haar geschiedenis in een notendop, bevat 
geen verrassende nieuwe inzichten, maar is wel een zeer 
handzame biografie voor jong en oud. Het is vlot geschreven, 
dus heel geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis over 
dit onderwerp wil ophalen. (LvD)

Wie was Anne Frank? – Hans Ulrich
140 pagina’s, geïllustreerd
€ 14,95
Uitgeverij Verbum, Laren (tel: 035-5232998)
www.verbum.nl
ISBN 9789074274524

Tamar
Eind 1944 springen twee jonge Nederlandse mannen met 
een parachute uit een vliegtuig boven bezet Nederland. Ze 
zijn door de Special Operations Executive getraind in Engeland 
en opereren onder de codenamen Dart en Tamar. Na de oor-
log keert een van hen terug naar Engeland onder de naam 

William Hyde. Vijftien jaar 
later springt Hyde opnieuw, 
maar nu van zijn balkon en 
zonder parachute. Voor zijn 
kleindochter Tamar laat hij 
een kistje achter met diverse 
voorwerpen, zoals landkaar-
ten en een foto met daarop 
twee soldaten. Ze gaat op 
onderzoek uit en ontrafelt 
de levensloop van de andere 
Tamar, de man die de Tweede 
Wereldoorlog overleefde.
De aanleiding voor de histori-
sche jeugdroman Tamar van 
de Britse auteur Mal Peet is 

CheCkBOek Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye en Marleen Wegman
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Grada van Horen, zoals zijn moeder heette, werd na de razzia 
op het Limburgse verzet in Helden en omstreken op 17 mei 
1944 als ‘politiek gevangene’ gedeporteerd naar onder meer 
kamp Vught, het vrouwenkamp Ravensbrück en Dachau. 
Langzaam maar zeker ontrafelt Reinders dat kampverleden, 
maar wat zijn moeder nu precies in het verzet heeft gedaan 
en waarom zij in tegenstelling tot andere opgepakte ver-
dachten niet meer op vrije voeten kwam, blijft een raadsel. 
Zelf schreef zij over het rondbrengen van illegale bladen 
en het helpen van joodse onderduikers en gestrande geal-
lieerde piloten. Hoewel Reinders het volledige plaatje niet 
rond krijgt, wordt hem wel duidelijk dat ‘het zwijgen van 
moeke’, ook in het gezinsleven, het verwerken van een moe-
dig – en daardoor ook zwaar – oorlogsverleden in de weg 
heeft gestaan. Reinders toert momenteel met het liedjes-
programma Helden door het land. Na het lezen van dit boek 
is duidelijk dat die titel niet alleen slaat op het Limburgse 
plaatsje waar zijn roots liggen. (FL)

Het zakdoekje – Gé Reinders
264 pagina’s
€ 17,95
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam (tel: 020-
5511262)
www.nijghenvanditmar.nl
ISBN 9789038893570

ook verschenen

Dutchbat III
Fotograaf Friso Keuris portretteerde tussen 2006 en 2010 
veteranen van Dutchbat 3 en legde hun getuigenissen vast 

in zijn boek Dutchbat III. 
Ad van Liempt schrijft in 
zijn voorwoord: ‘Wat mij het 
meest opvalt in de sobere 
portretten van die ongeveer 
honderd soldaten zijn hun 
ogen. Ze vormen de magische 
kracht van het boek, de intri-
gerende ogen van Dutchbat 3.’ 
Als extra bevat het boek een 
dvd met uniek videomateriaal 
dat de Dutchbatters maakten 
tijdens hun uitzending en 

geluidsfragmenten waarop de Bosnische Serviërs de aanval 
op de observatieposten openen en de Dutchbatters verdrij-
ven.

Dutchbat III. Getuigenissen na Srebrenica – Friso Keuris
156 pagina’s, fotoboek
€ 29,95 (veteranenprijs € 24,95; zie aanbieding pag. 34)
Uitgeverij d’jonge Hond, Zwolle (tel: 038-4673400)
www.dejongehond.nl
ISBN 9789089102686

tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (dan wel te bestellen) bij de erkende boekhandel

Oorlogen en vredesmissies
In het vorig jaar verschenen overzichtswerk Oorlogen en 
vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen 
1940-2010 wordt de Nederlandse inzet tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, de dekolonisatie 
van Nederlands-Indië en de 
deelname aan vredesmissies en 
militaire operaties op hoofd-
lijnen beschreven. Ook wordt 
de blik gericht op de positieve 
en negatieve gevolgen van deze 
ervaringen voor de ingezette 
militairen. De relatie tussen 
veteranen en de Nederlandse 
samenleving en hun terugblik 
op de militaire inzet zijn daarbij 

de centrale thema’s. Verspreid over het gehele boek vindt de 
lezer 29 individuele getuigenissen van veteranen, verrijkt met 
authentiek beeldmateriaal zoals foto’s, documenten, pren-
ten en voorwerpen. Van de meidagen in 1940 tot de meest 
recente inzet in Afghanistan, een indrukwekkend overzicht 
van de meest recente militaire geschiedenis met bijna zeshon-
derd afbeeldingen.

Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse 
veteranen 1940-2010 – Rein Bijkerk, Martin Elands en 
Klaas Kornaat
256 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 19,50
Uitgeverij Balans, Amsterdam (tel: 020-5247580)
www.uitgeverijbalans.nl
ISBN 9789460032776

Vanavond breng ik eten
In dit kleine boekje heeft Cees Smit het verhaal opgetekend 
van Jos Kats (86). De Nederlandse Kats vertrok in 1942 
naar haar moeder in Duitsland en raakte daar onverwachts 
betrokken bij het verzet. De auteur ontmoette Kats tijdens de 
cursus Schrijf je eigen levensverhaal. Zij vertelde hem haar 
levensverhaal en hij schreef het voor haar op. Een gedeelte 
van de winst van de novelle schenkt de auteur aan de 
Stichting 1940-1945 en aan de stichting Fakkel 2000.

Vanavond breng ik eten 
Cees Smit
72 pagina’s
€ 7,50
Uitgeverij Trivium, Sneek 
(tel: 0515-422964 )
www.trivium-sneek.nl
ISBN 9789079180172
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‘In Indië, dát 
was leven’

Indiëveteraan Tooske Vogel blikt terug op haar diensttijd

idee waar je aan begon, je stelde geen 
vragen, maar deed de taken die je wer-
den opgedragen.” Toen Vogel hoorde 
dat er vrijwilligsters voor Indië werden 
gezocht, aarzelde ze geen moment. Ze 
meldde zich aan nog voordat ze er thuis 
over had gesproken. “Daar zag ik erg 
tegenop, dus ik heb met mijn moeder 
getelefoneerd en plompverloren gezegd: 
‘Mam, je spreekt met Tooske. Ik ga naar 
Indië.’” Het is haar ouders duidelijk dat 
het hun avontuurlijke dochter ernst is. 
“Vader waarschuwde me alleen nog me 
in Indië dunner te kleden.”
Met het passagiersschip Willem Ruys 
vertrok ze in februari 1948 naar Bata-
via, waar ze als hoofd MARVA 1e klas 
Speciale Diensten in het MARVA-huis 
werd geplaatst. “Het was een prachtige 
tijd. Ik beheerde de toko en haalde 
mijn rijbewijzen. Ik reed op de grootste 
wagens. Onder meer om de MARVA’s 
naar hun locaties te brengen. Verder 
was ik belast met de begeleiding van 
leerlingen van de MARVA-school. 
Omdat die in de administratie zouden 
gaan werken, had ik als taak ze perfec-
ter Nederlands te leren spreken. Verder 
was ik, zoals je dat nu noemt, interme-

diair tussen de meisjes en Schoevers, 
hét instituut voor secretaresses, in 
Nederland. Ook was ik een soort van 
vertrouwensvrouw en kwamen ze met 
hun vragen en probleempjes bij me.”

Liefde
In Indië ontmoette Vogeltje, zoals ze 
door haar vrienden en vriendinnen 
werd genoemd, de liefde van haar 
leven. Omdat de soevereiniteitsover-
dracht op komst was, besloten ze snel 
te trouwen om daarna samen naar 
Nederland terug te kunnen keren. “Dat 
heeft niet zo mogen zijn. In de nacht 
van 20 op 21 december 1950 is mijn 
man op de terugweg naar zijn kazerne 
door een sluipschutter vermoord.”
Met het troepentransportschip Volen-
dam kwam ze, als weduwe, in januari 
1951 terug in Nederland, waar ze als 
telefoniste in Amsterdam en Den Haag 
werd geplaatst. In 1954 verliet ze de 
dienst en ging in een bakkerswinkel 
werken, maar keerde op verzoek van 
Defensie al snel als burgertelefoniste 
terug. “Bij Defensie, in Indië, kende ik 
plezier, liefde, geluk en intens verdriet. 
Dát was leven!” CP

Door: Klazien van Brandwijk
Foto: Fred van Brandwijk

mdat de universiteiten in de 
oorlog gesloten waren, kon 

Tooske Vogel niet beginnen aan de studie 
Diergeneeskunde. “De Tweede Wereld-
oorlog betekende dat ik mijn droom 
voor de toekomst, dierenarts worden, op 
moest geven. Ik ondersteunde, na het 
behalen van mijn mms-diploma, mijn 
moeder in ons grote, katholieke huisge-
zin. Dat was niet iets wat ik de rest van 
mijn leven wilde doen.”

Uitdaging
Onder het motto ‘Maak een man vrij 
voor de vloot en help Indië bevrijden’, 
werd op 31 oktober 1944 in Londen de 
Marine Vrouwen Afdeling (MARVA) 
opgericht. Jonge vrouwen die de bezet-
ting in Nederland hadden meegemaakt, 
meldden zich aan. “Het leek me een 
fantastische uitdaging. Ik reageerde en 
werd de 32e vrouw die als MARVA werd 
aangenomen.” Voor haar opleiding ging 
Vogel, met nog vijftien andere Neder-
landse meisjes, naar Engeland, waar 
koningin Wilhelmina hoogstpersoonlijk 
aanwezig was bij het afpassen van de 
uniformen. “Ik realiseerde me toen niet 
hoe bijzonder dat was. De koningin 
bekeek alles kritisch en als het uniform 
niet goed paste, liet ze de kleermaakster 
zien waar er moest worden ingenomen.”
Terug in Nederland werden de MARVA’s 
op tal van functies ingezet. “Je had geen 

o
naam en leeftijd:  tooske Vogel (84)
Rang en functie:  hoofd MARVA 1e klas
Uitzending:  nederlands-indië
is nu:  gepensioneerd burgerambtenaar Defensie
hobby’s:  sport en vogels
hekel aan:  onbegrip en onverdraagzaamheid
Beste oorlogsboek/-film:  houd ik me niet meer mee bezig

Exacte data herinnert de Amsterdamse Tooske Vogel zich niet 
precies meer. Wel staan de gebeurtenissen die haar diensttijd als 
MARVA kleurden, haar nog goed voor de geest. Ze vertelt graag 

over haar diensttijd.
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Door: Klazien van Brandwijk
Foto: Fred van Brandwijk

a het behalen van haar meao-
diploma wist Marlies Dijkstra-

Sportel zeker dat ze niet in die richting 
verder wilde. In 2002 bezocht ze een 
open dag op de kazerne in Assen. “Op 
het moment dat ik de poort binnen-
stapte, wist ik: dit is wat ik wil!” Na 
haar opleiding tot primary trauma life 
support en YPR-chauffeur werd ze 
geplaatst bij 44 Pantserinfanterie-
bataljon in Havelte.

idool
Tijdens een geneeskundige oefening in 
de Marnewaard, in juni 2004, hoorde 
zij dat een klein deel van het 44e naar 
Afghanistan zou gaan. In september 
2004 vertrok ze naar het Duitse ISAF-
kamp in Kunduz. “We werden ingezet 
bij de ondersteuning van de verkiezin-
gen waarbij vrouwen voor het eerst 
mochten stemmen. Men rekende op 
weerstand van de taliban.” De ISAF-
militairen gingen onder het motto 
showing the flag (laten zien dat je er 

dubbel  
 CheCk

‘Afghaanse meisjes 
zagen je als een idool’

Marlies Dijkstra-Sportel nam deel aan twee ISAF-missies

bent) bijna dagelijks met zeven voer-
tuigen het gebied in om contacten te 
leggen met de bevolking en te laten 
zien dat ISAF er was voor de bescher-
ming. In de eerste week ging Dijkstra, 
rekening houdend met de lokale 
gebruiken, bedekt met sjaal en hoed 
mee. “Ik voelde me opgelaten en in de 
tweede week ging ik met open vizier 
op pad. De bevolking mocht wel zien 
dat er ook vrouwelijke militairen zijn. 
De Afghaanse meisjes kwamen vol 
bewondering om me heen staan. Ik 
leek wel een idool.”

Slechte film
In de derde week maakte een raket-
aanval op het kamp duidelijk dat niet 
iedereen blij was met ISAF en de 
Nederlanders ontdekten dat ISAF niet 
voorbereid was op aanvallen van bui-
ten. “Er waren geen bunkers en men 
moest met helm en scherfvest bij een 
muur gaan zitten afwachten. Ik had het 
gevoel dat ik in een slechte film zat. 
Om ons nog enigszins beschermd te 
voelen, gingen we in ons eigen voertuig 
zitten wachten op verdere opdrachten. 
Je vertrouwen is dan weg.”

naam en leeftijd:  Marlies Dijkstra-Sportel (29)
Rang en functie:  korporaal 1/chauffeur gewondentransport
Uitzending:  Afghanistan (kunduz 2004 en kandahar 2006)
is nu:  ambulancechauffeur planbare zorg
hobby’s: sporten, vrienden en lezen
hekel aan:  onrecht
Beste oorlogsfilm:  Saving Private Ryan

Suïcideauto’s
Tijdens haar tweede missie was 
Dijkstra ingedeeld bij het Deployment 
Task Force van de 44e C-Compagnie, dat 
als belangrijkste taak had om materiaal 
van Kandahar Airfield naar Tarin Kowt 
te vervoeren. Daar moest de genie een 
kamp voor de Nederlanders aanleggen. 
“Mijn tweede uitzending was span-
nender. In Nederland was de missie 
in Uruzgan omstreden en, anders dan 
in Kunduz, leek de bevolking niet blij 
te zijn met onze aanwezigheid. Het 
kamp werd bijna dagelijks met raket-
ten bestookt en onderweg gooide men 
stenen naar onze auto’s.” Als chauf-
feur gewondentransport zat Dijkstra 
met haar Patria altijd strategisch in 
het konvooi, dat veelal uit dertig tot 
zestig voertuigen bestond. Vanwege 
het gevaar van suïcideauto’s moest er 
zo snel mogelijk door steden en dorpen 
worden gereden. “Tijdens de eerste rit 
naar Tarin Kowt ging veel materieel 
kapot, waardoor we vaak moesten stop-
pen, een eindeloze rit van ruim zestien 
uur. Later reden we diezelfde route in 
zeven tot acht uur.”

terugblik
Dijkstra blikt met een tevreden gevoel 
terug op haar uitzendingen.“Ik kreeg 
de kans om in een andere wereld te 
kijken. De eerste keer waren we er echt 
voor de bevolking. De tweede voor de 
mensen die na ons kwamen. Zij kwa-
men in een goed kamp. Daar doe je het 
dan voor.” CP

n

In 2004 ging Marlies Dijkstra-Sportel voor de eerste keer naar 
Afghanistan. Een uitzending waar ze in de eerste weken in Kunduz 
en omgeving veel contact had met de positieve, vriendelijke en gast-
vrije lokale bevolking. In 2006 was zij in Kandahar geplaatst en werd 
zij bijna dagelijks geconfronteerd met raketaanvallen en een boze en 
argwanende bevolking.
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Door: Wim van den Burg

ecent onderzoek laat zien dat 
er meer vrouwen dan mannen 

actief zijn op online sociale netwerken. 
Wat daarbij het meest opvalt, is dat 
bijvoorbeeld 1,68 miljoen vrouwen op 
0,97 miljoen mannen in de leeftijd van 
18 tot 24 jaar op Facebook actief zijn. 
Vrouwen tussen 14 en 24 jaar domine-
ren sociale netwerken en hebben meer 
vrienden dan mannen. En ook op Hyves 
zijn de vrouwen in de meerderheid. 
Alleen op LinkedIn zijn meer mannen 
dan vrouwen actief, maar dat netwerk 
richt zich meer op het bedrijfsleven.

Dutchbat 3
Met die wetenschap is het dan ook niet 
vreemd dat Petula van Son een speciale 
Hyves-pagina heeft ingericht voor vrou-
welijke veteranen (zie ook pag. 14). 
Als vrouwelijke veteraan en ex-partner 
van een Dutchbat 3-veteraan viel het 
haar op dat zij in de loop van de tijd 
een vraagbraak en steun voor de vrou-
welijke partners is geworden. Bij bij-
eenkomsten wordt ze aangesproken en 
biedt ze, naast een luisterend oor, steun 
aan lotgenoten. Zij wordt vertrouwd 
omdat ze een van hen is. Dit betekent 
overigens niet dat zij niet ook haar 
eigen problemen met zich meedraagt 
en ook dat heeft een rol gespeeld bij het 
ontstaan van de speciale Hyves-pagina.

INTERCHECK

R

Was het in 1910, toen de eerste Internationale Vrouwendag werd uitgeroepen, nog heel 
bijzonder, nu is het de normaalste zaak van de wereld dat vrouwen zich organiseren, hun 
interesses met elkaar delen en hun belangen verdedigen. Het is niet vreemd dat zij daarbij 
gebruikmaken van de hedendaagse sociale netwerken. Onlangs heeft Dutchbat 3-veteraan 
Petula van Son dan ook het initiatief genomen om een speciale Hyves-pagina in te richten voor 
vrouwelijke veteranen.

Dichte deuren
Na jaren alleen rondgezworven te heb-
ben binnen de wereld van de hulpver-
leners en nadat ze tegen vele dichte 
deuren aangelopen was, kwam zij in 
2008 bij het Sinai Centrum terecht. 
Daar hoefde ze voor het eerst niet uit 
te leggen wat ze tijdens haar uitzending 
had meegemaakt. Daar werd voor het 
eerst na dertien jaar gevraagd hoe het 
met haar ging.
Jarenlang zag Van Son zichzelf als part-
ner van en moeder. De uitzending en 
de PTSS drukte ze naar de achtergrond 
om zich staande te houden. Nadat zij in 
oktober 2007 met de eerste terugkeer-
reis naar Srebrenica ging, vond ze zich-
zelf pas terug. Daarbij werd ze geholpen 
door een vrouwelijke partner van een 
Dutchbat 3-veteraan. Het viel haar op 
dat men wel de mannen aansprak, maar 
niet dat kleine meisje dat toch ook 
Dutchbat 3-veteraan is. Aan het eind 
van die reis zei ze tegen Van Son: 
“Praat, ook jij hebt een verhaal!”

One of the Guys
Het ging Van Son opvallen dat de kleine 
groep vrouwen moeilijk te bereiken 
is. Waarschijnlijk omdat ze net als zij 
druk zijn met hun gezin en bezig zijn 
te overleven. Tijdens de uitzending zijn 
ze one of the guys, maar na de uitzending 
moeder en partner met de verantwoor-
ding voor een gezin dat draaiend moet 
worden gehouden. Geen tijd om naar 

een bijeenkomst te gaan of om steun te 
zoeken bij oude buddy’s. Nu is het haar 
duidelijk hoe belangrijk het is om met 
lotgenoten te praten, oude buddy’s op 
te zoeken en verhalen met vrouwelijke 
veteranen te delen en te ontdekken hoe 
zij nu in het leven staan.
Omdat het Sinai Centrum, het Vete-
raneninstituut en de BNMO het niet 
voor elkaar kregen om een praatgroep 
op te starten, dacht Van Son na over 
hoe zij contact kon krijgen met haar 
lotgenoten. En omdat tegenwoordig in 
elke huiskamer wel een computer staat 
en sociale netwerken ongekend popu-
lair zijn, kwam het idee om via Hyves 
in contact te komen met vrouwelijke 
veteranen. De pagina bestaat nog niet 
zo lang en is daarom ook nog niet zo 
bekend, maar daar gaat nu ongetwijfeld 
verandering in komen. Help daaraan 
mee en ga daarom naar: 
www.vrouwelijkeveteranen.hyves.nl CP

Vrouwelijke veteranen 
ontmoeten elkaar op Hyves

Checkpoint 2-2011.indd   35 23-02-2011   09:49:22



CheCk point nr. 2 / maart 2011
41

meetingpoint

Door: Marleen Wegman
Foto’s: Marcel Pullen

et veteranencafé is een initiatief 
van het zeven leden tellende 

Veteranen Comité Almelo (VCA) en 
komt voort uit de Almelose veteranen-
dag. Vorig jaar werd voor het eerst een 
speciale bijeenkomst gehouden voor 
de 360 veteranen die in de stad wonen. 
Ruim 90 veteranen bezochten die avond. 
Alle veteranen die daar aanwezig waren, 
waren uitgenodigd voor de opening van 
het nieuwe veteranencafé.

ervaring
Tijdens de eerste avond waren de 
jonge veteranen in de meerderheid. Ze 
dienden in Libanon, Bosnië, Kosovo 
en Afghanistan. Maar ook de oudere 
generatie die werd uitgezonden naar 
Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Gui-
nea was vertegenwoordigd. Over het 
geheel genomen viel de opkomst tegen; 
amper een kwart van de genodigden 
was aanwezig.
Medeorganisator en Libanonveteraan 
Bernard Schutte (66) maakt zich daar 
niet druk om. “We hebben gekozen voor 
bijeenkomsten in de avond, zodat ook 
jongere veteranen in de gelegenheid zijn 
om te komen. Maar na een tijdje zullen 
we bekijken of die tijd goed is of dat we 
moeten bijsturen. De ervaring zal het 
leren. Het programma is voorlopig infor-
meel, ofwel: er is geen programma.”
Met het heffen van het glas en een 
toast opent Schutte het veteranen-
café officieel. Graag hadden hij en de 
overige leden van het VCA gezien dat 
burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld 
de opening zou verrichten, maar een 
belangrijke raadsvergadering gooide 
roet in het eten. “Deze burgemeester 
heeft oog voor de veteranen in de stad”, 
geeft Schutte aan.

Almelo heeft sinds dinsdag 8 februari een vaste ontmoetingsplek voor veteranen uit de stad en 
omgeving. Iedere tweede dinsdag van de maand zijn ze, met of zonder partner, welkom in de 
recent gerenoveerde bovenzaal van Bier- en Wijnlokaal ’t Hookhoes in de Almelose binnenstad.

h

Wat: Veteranencafé Almelo

Waar: Bier- en Wijnlokaal ’t hookhoes, 

Grotestraat 126, 7606 CW Almelo

Wanneer: iedere tweede dinsdag van de maand 

van 19.30 tot 22.00 uur

Voor wie: alle veteranen en partners

extra: op vertoon van de veteranenpas altijd 

15 procent korting op consumpties

info: Bernard Schutte, tel: 0546-567840, 

e-mail: veteranenalmelo@gmail.com

Eigen stek voor Almelose veteranen
Jonge generatie in de meerderheid

Jannes Fokke beaamt dat. De 90-jarige 
veteraan vertelt dat hij al bij de vorige 
burgervader heeft gevraagd om een 
veteranendag en dito café, maar dat 
daar toen geen positieve respons op 
kwam. Fokke was als militair in de 
meidagen van 1940 actief op de Greb-
beberg en bezoekt al jaren trouw de 
bijeenkomsten van de Veteranen Soci-
eteit Enschede. Dat er nu ook in zijn 
woonplaats Almelo een veteranencafé 
is, betekent niet dat hij de bezoekjes 
aan Enschede laat schieten. “Zeker niet! 
Maar het was wel tijd voor een vetera-
nencafé hier.”
Van de Veteranen Sociëteit Enschede 
was een delegatie op de avond aanwe-
zig. Als een van de oudste Nederlandse 
veteranencafés (zie Meetingpoint 3-2010) 
vierden zij bijna een jaar geleden hun 
tienjarig jubileum.

korting
De Almelose veteranen konden bij 
de organisatie van de ontmoetings-
plek rekenen op de steun vanuit de 
gemeente en uitbater Gabriel Urucoglu 
van ’t Hookhoes. Hij stelt de bovenzaal 
gratis ter beschikking aan de veteranen. 
Daarnaast kunnen zij, op vertoon van 
hun veteranenpas, rekenen op een kor-
ting van 15 procent op de consumpties. 
En dat niet alleen tijdens de maande-
lijkse bijeenkomsten. Gevraagd naar de 
reden daarvan, antwoordt Urucoglu: 
“Waarom niet? Ik vind het erg leuk om 
zo wat voor de veteranen te kunnen 
doen. Ik blijk ook heel veel veteranen te 
kennen. Sterker nog, ik heb zelfs vetera-
nen in dienst gehad.”
Libanonveteraan Gerard Elferink luis-
tert mee en geeft aan dat er aan de 
keuze voor de locatie nog een ander 
verhaal zit. “Tijdens de eerste Vete-
ranendag in 2005 zaten Bernard en 
ik in de Ridderzaal. De rechtstreekse 
uitzending op televisie was te volgen 

in ’t Hookhoes. De toenmalige eige-
naar heeft alle mensen die ik daarvoor 
uitgenodigd had op zijn kosten laten 
drinken.”
In het veteranencafé in Almelo zijn ook 
veteranen uit omliggende plaatsen, 
zoals Wierden, Vriezenveen en Tubber-
gen van harte welkom.

Info en overzicht: www.veteraneninstituut.nl 
(ga bovenaan naar Erkenning en dan naar 
Veteranencafés).

Cp
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Door: Janke Rozemuller

oewel niets in haar woonkamer 
herinnert aan haar uitzend-

verleden, loopt het veteraan zijn als 
een rode draad door het leven van de 
31-jarige Claudia Snelleman-Kalfsvel. 
Ze is zelf veteraan, ze is getrouwd met 
een veteraan, de huwelijksvoltrekking 
vond (toevallig) plaats tijdens vetera-
nendag (zie ook Check Out 6-2009), ze 
stond tijdens de dodenherdenking in de 
erehaag van jonge veteranen op de Dam 
en ze is het jongste lid van het Comité 
Veteranen Apeldoorn.
Haar carrière bij Defensie begon dan 
ook al op jonge leeftijd. Als vroege 
leerling rondde ze de havo al op haar 
16e af, waarna ze via omwegen bij de 
krijgsmacht belandde. Eerder werd ze 
afgewezen bij de bereden politie en 
de Koninklijke Stallen omdat ze daar 
geen vrouwen aannamen. Ze erkent 
dat ze met haar 16 jaar eigenlijk nog te 
jong was voor de militaire opleiding. 
“Officieel moet je 17 jaar en 3 maanden 
zijn, maar ik mocht toch. Ik werd in de 
tweede week van de opleiding 17.”

kosovo
Bijna drie jaar later ging ze als zieken-
verzorger/vrachtwagenchauffeur met 
1 (NL) Geniehulpbataljon op uitzending. 
Hoewel ze rekening hield met een mis-
sie in Macedonië, bleek drie weken voor 
vertrek dat het toch Kosovo werd. “Ik 
vond persoonlijk dat de voorbereidings-
tijd veel te kort was. Het was ook voor 
de mensen thuis bijna niet te behappen.”
Snelleman kwam terecht op de batal-
jonshulppost in Prizren. Volgens haar 
werden de tien vrouwelijke militairen 
die daar werkten niet anders behandeld 

pen. Dus moesten wij bij de wacht het 
rode kruis van ons uniform halen. Je zit 
in een positie waarin de pelotonscom-
mandant die opdracht geeft en of je het 
er nu wel of niet mee eens bent, je hebt 
die opdracht uit te voeren. Maar ach-
teraf vind ik het te zot voor woorden.”
Hoewel ze denkt dat de militairen daar 
als groep een gevoel van veiligheid heb-
ben kunnen brengen, is ze bescheiden 
over haar persoonlijke aandeel. “Ik heb 
niet het gevoel dat ik daar de wereld 
heb lopen verbeteren. Ik heb gewoon 

dan mannelijke collega’s. “Ik denk niet 
dat het te maken heeft met je geslacht, 
maar eerder met je karakter. Of je je 
als minderheid gaat opstellen of dat je 
gewoon meegaat met de groep. Ik ben 
juist een teamplayer en het interesseert 
me niet of je man of vrouw bent.”
Toch was er één taak die ze – zeker 
achteraf gezien – niet van harte uit-
voerde: wachtlopen. “En nou mag ik dat 
natuurlijk niet zeggen, maar ik zeg het 
toch: als geneeskundige mag je volgens 
het verdrag van Genève niet wachtlo-

h

Kosovoganger wil beeld veteraan bijstellen

Claudia Snelleman-Kalfsvel is een vrouw met een missie: ze wil jonge veteranen meer voor 
het voetlicht brengen en dan met name de vrouwelijke jonge veteranen. Zelf werd ze in 1999 
uitgezonden naar Prizren in Kosovo. Ze vertelt er graag over, onder meer in het kader van het 
onderwijsproject Verhalen van veteranen. En dat blijkt soms hard nodig.

‘Waar is je opa?’

 Claudia Kalfsvel in ‘camostijl Norit’, Amersfoort 1998. Foto: privécollectie Claudia Snelleman-Kalfsvel
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een heel leerzame ervaring opgedaan 
en mezelf en mijn beste vrienden daar 
leren kennen. En de dingen die ik wel 
en niet belangrijk vind in het leven. Ik 
werd op uitzending 20, de rest zit dan 
in z’n studententijd. Je groeit daar zo 
bovenuit. Dat is wel heel confronte-
rend, dat je merkt dat je er niks meer 
mee hebt. Je wordt in zo’n korte tijd zo 
volwassen. Dat heeft voor de rest van je 
leven wel gevolgen.”

Gastlessen
Toen Snelleman in 2007 een oproep 
in Checkpoint zag waarin auteur Margit 
Willems vrouwelijke veteranen zocht 
voor haar boek De rok van Hare Majes-
teit, vond ze het tijd om haar verhaal 
te vertellen. “Ik dacht: ik ben jong, ik 
ben vrouw én ik ben veteraan. Dat is 
iets wat veel mensen niet kennen. Mis-
schien moet ik toch maar eens contact 
opnemen met die vrouw.” Uiteindelijk 
werd haar verhaal daadwerkelijk in het 
boek opgetekend en tijdens de pre-
sentatie kwam ze in contact met een 
medewerker van het Veteraneninstituut 
die haar benaderde voor het onderwijs-
project Verhalen van veteranen.
“Na een aantal gesprekken met de 
projectmedewerker van het Veteranen-
instituut ben ik in 2008 gastspreker 
geworden. Ik doe dat landelijk en van 
de gastlessen die ik heb gegeven, waren 
er twee specifiek, dus geneeskundige 
lessen onder bijzondere omstandighe-
den.” Die lessen gaf ze aan vierdejaars 
leerlingen van de mbo verpleegkundige 
opleiding niveau 4 van het Horizon Col-
lege in Hoorn. “Zo’n les gaat over mijn 
eigen verpleegkundige inzet tijdens een 
uitzending. Daarnaast vertel ik over 
dingen waar zij tegenaan kunnen lopen 
als ze militair verpleegkundige zouden 
zijn, maar ook als zij in de psychiatrie 
te maken krijgen met veteranen of met 
PTSS-patiënten. En waar zij bijvoor-
beeld op moeten letten bij de zorgbe-
hoefte en de zorgvraag van hun cliënt of 
patiënt, zowel in het militaire als in het 
burgercircuit.”
De lessen zijn steeds weer anders. Niet 
alleen omdat ze de ene keer voor groep 
zeven staat en de andere keer voor leer-
lingen van 18 en ouder. “Je bereid wel 
heel veel voor, je hebt je beeldmateriaal 
en je tekst, maar het gaat toch altijd 
anders dan dat je hebt voorbereid. De 
eerste keer dat ik een gastles gaf, had 
ik mijn verhaal al klaar. Maar ik merkte 
dat de leerlingen veel behoefte hadden 

aan het stellen van hun eigen vragen. 
Dus de tweede keer heb ik het gewoon 
losgelaten.”

Vragen
Mannen, vrouwen en kinderen blij-
ken heel verschillende, maar vaak ook 
voorspelbare vragen te stellen. “Man-
nen zijn heel erg gericht op de actieve 
vragen: wat heb je gedaan, ben je in een 
gevechtssituatie terechtgekomen en heb 
je geschoten? Vrouwen stellen vaak de 
meer praktische en sociaal-emotionele 
vragen: kon je daar wel douchen, hoe 
was je eten en hoe was het als vrouw 
tussen de mannen? Kinderen willen 
weten wie je hebt gemist, wat je hebt 
meegenomen en wat je hebt gegeten.”
Maar soms verbazen kinderen haar ook. 
“Dan vraagt iemand van 10 jaar waarom 
de Russen hebben deelgenomen aan de 
NAVO/VN-missie in Kosovo. Of waarom 
op de Balkan nu voornamelijk Duits 
wordt gesproken. Dat vind ik heel erg 
leuk, want dan krijg je wel veel interactie 

met kinderen.” Maar soms blijkt ook dat 
gastlessen door jonge, vrouwelijke vete-
ranen nog hoognodig zijn. “Dan kom ik 
zo’n klas binnenlopen en dan vragen ze 
me: ‘Waar is je opa?’ Het komt niet in ze 
op dat ik zelf veteraan ben”, vertelt Snel-
leman lachend.
“Mijn beweegredenen zijn niet alleen 
om gastspreker te zijn, maar ook om 
vrouwelijke veteranen te promoten. En 
vooral de jonge veteraan. Ik vind het 
heel belangrijk dat mensen – en dat 
begint bij kinderen – op de hoogte zijn 
van de Nederlandse geschiedenis, maar 
ook van wat er speelt binnen hun eigen 
land. En als je hoort dat er 110.000 vete-
ranen zijn, jong en oud, dan is dat een 
groot aantal. Dat betekent dat iedereen 
in zijn omgeving wel iemand kent die 
op uitzending is geweest. Als je ziet hoe 
vaak veteranen negatief in het nieuws 
zijn, dan kan ik me daar behoorlijk aan 
ergeren. Ik heb voor mezelf besloten 
dat mensen een heel ander beeld van 
veteranen moeten krijgen.”

 Claudia Snelleman-Kalfsvel tijdens haar gastles op woensdag 12 januari bij vierdejaars van de mbo 

verpleegkundige opleiding niveau 4 van het Horizon College in Hoorn. Foto: Karin Stroo
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onderwijsproject Verhalen van veteranen
Ontmoetingen tussen veteranen en leerlingen van de hoogste groepen van basisscholen 
en het voortgezet onderwijs. Dat is de kern van het landelijke onderwijsproject Verhalen 
van veteranen. Dit project is in 2005 onder auspiciën van het Comité Nederlandse 
Veteranendag gestart. Volgens projectmedewerker Erik Kuiper staan er nu ruim 
180 veteranen als gastspreker vrijwilliger ingeschreven voor Verhalen van veteranen. 
Daar zitten 5 vrouwelijke veteranen tussen. 

Info: www.veteraneninstituut.nl of Erik Kuiper, e-mail: e.j.kuiper@veteraneninstituut.nl, tel: 
0343-474152 of per post: Veteraneninstituut t.a.v. E.J. Kuiper, Postbus 125, 3940 AC Doorn. 
Een aanmeldformulier is te vinden op www.veteraneninstituut.nl
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