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ls we de aantredend en 
scheidend voorzitter van het 

Veteraneninstituut (Vi) ontmoeten in 
Doorn, blijken de twee elkaar heel goed 
te kennen. Beiden zijn bijna dertien jaar 
lang Tweede Kamerlid geweest voor de 
PvdA, onder meer als woordvoerder op 
het terrein van Defensie, en namen op 
hetzelfde moment in 2002 afscheid van 
Den Haag, nadat het kabinet Kok van-
wege het NIOD-rapport over Srebrenica 
was afgetreden. 
Gerrit Valk (56) kan zich nog goed 
herinneren dat hij in 1989 als Kamer-
lid aantrad: “Mijn maidenspeech in de 
Tweede Kamer was tijdens de behande-

ling van de Defensiebegroting. Dat was 
mijn eerste activiteit op Defensiegebied 
als woordvoerder dienstplicht.” Als 
Kamerlid en voorzitter van de Vaste 
Kamercommissie voor Defensie kwam 
Valk dan ook veel in aanraking met 
uitzendingen van militairen. “Ik ben 
meerdere malen in Bosnië geweest, 
maar ook in Albanië, Kosovo, het 
grensgebied van Ethiopië en Eritrea en 
Afghanistan. Ik ben alleen niet in Cam-
bodja geweest.” Martin Zijlstra grap-
pend: “Ik weet wel waarom jij daar niet 
mee naartoe bent geweest, in die Orion 
van de marine was geen goede stoel om 

te zitten!” Valk lachend: “Nee, dat zat 
toch anders, toen mocht er maar één lid 
per fractie mee.” 
Dan serieus: “Maar ik heb dat soort 
bezoeken aan Nederlandse militairen op 
uitzending altijd heel boeiend gevon-
den. Ik was erg onder de indruk van de 
professionele wijze waarop de missies 
waren georganiseerd. Ik heb ook het 
optreden van Dutchbatters in Srebre-
nica verdedigd en het falen geweten aan 
de weigering van buitenlandse bevel-
voerders om het luchtwapen op tijd in 
te zetten.” 
Beide oud-politici hadden destijds 
ook al te maken met veteranen. Valk: 
“Ik weet nog goed dat wij begin jaren 
negentig ook wel eens gesprekken had-
den met Indiëveteranen.” Zijlstra, die 
als Kamerlid destijds het veteranenbe-

leid in zijn pakket had, heeft daar goede 
herinneringen aan. “Zeker, want ik ging 
toen al die zalen af. Daar zaten soms 
wel driehonderd tot vijfhonderd man. 
Terwijl je in die tijd op politieke avon-
den blij mocht zijn met 25 man.”

Veteranendag
Zijlstra kan terugkijken op acht ener-
verende jaren als voorzitter van het 
Vi. “Waar ik trots op ben, is het uit-
groeien van het Vi tot een gewaardeerd 
instituut. Dat is niet mijn verdienste, 
maar vooral die van de mensen die hier 
werken in Doorn. Er wordt heel veel 

belangrijk werk verricht voor veteranen, 
wat ook als zodanig herkend wordt. 
Het Vi heeft ook een goede naam bij 
actieve militairen. Zij weten misschien 
niet het naadje van de kous, maar het 
Vi betekent wel wat. Het belangrijkste 
is dat er een instituut is dat zich ver-
bonden voelt met die veteranen. Dat 
geldt zowel voor oud als voor jong. En 
daarbij is er natuurlijk Checkpoint, dat 
een enorm bindend element is in de 
veteranenwereld. Er wordt onafhanke-
lijk onderzoek naar gedaan en daaruit 
blijkt dat het blad stukgelezen wordt 
door heel veel mensen. Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi.” 
Ook de instelling van de Veteranendag 
noemt Zijlstra als een van de belang-
rijke verworvenheden in de periode dat 
hij bestuursvoorzitter is geweest van 
het Vi. “In 1997 hebben we die motie 
over de instelling van een veteranendag 
nog in de Tweede Kamer aangenomen. 
Toen dacht ik eerlijk gezegd nog dat 
het nooit wat zou worden. Het heeft 
ook zeven jaar geduurd voordat hij er 
kwam, maar het is toch iets heel bijzon-
ders dat je dat in een land als Neder-
land van de grond krijgt. Daar verdient 
Defensie ook alle lof voor, dat ze dat 
loyaal heeft uitgevoerd. Want men zag 
daar in het begin helemaal niks in.” 
Als voorzitter van het Vi was Zijlstra 
actief in het Comité Nederlandse Vete-
ranendag en hij is tevreden over hoe dit 
evenement zich heeft ontwikkeld. “Het 
is heel bijzonder dat het nu een dag is 
waarmee alleen al in Den Haag zeven-
tigduizend mensen op de been worden 
gebracht, onder wie zeker vijfduizend 
veteranen.”

AZ
Ook aan zijn opvolger Valk is het feno-
meen veteranendag niet ongemerkt 
voorbijgegaan. In een van zijn eerdere 
functies van wethouder in de Noord-
Hollandse gemeente Bergen kreeg hij 
te maken met een lokale viering van 
veteranendag. “Daarbij werden alle 
veteranen op het gemeentehuis uit-
genodigd en heb ik ze toegesproken. 
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Interview met oude en nieuwe voorzitter van het Veteraneninstituut

‘Jong en oud moeten zich verbonden voelen’

A

Sinds 28 februari is Gerrit Valk de nieuwe voorzitter van het stich-
tingsbestuur van het Veteraneninstituut. Net als zijn voorganger 
Martin Zijlstra is hij geen onbekende op het terrein van Defensie. 
Beiden waren lange tijd Defensiewoordvoerder voor hun partij in 
de Tweede Kamer. Hoewel Valk sindsdien ook op andere terreinen 
bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, is hij het veteranenbeleid 
wel blijven volgen. “Als wethouder was ik nog bij de lokale 
veteranendag betrokken.”

‘De opgave voor de komende tijd is om ervoor te zorgen 
dat het veteranenbeleid zoveel mogelijk ontzien wordt’
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Ik ben toen nog benaderd door een 
Indiëveteraan. Dat had ermee te maken 
dat hij op de een of andere manier niet 
in aanmerking leek te komen voor die 
duizend gulden-regeling. Daar heb ik 
nog contact met Martin over gehad en 
toen bleek hij toch binnen de regeling 
te vallen. Die man was ontzettend blij, 
het ging hem ook niet om het geld, 
maar om de erkenning.”
Valk bleef na zijn Kamerlidmaatschap 
ook actief op internationaal terrein. “Ik 
heb veel advieswerk gedaan voor een 
aantal parlementen van nieuwe demo-
cratische landen. Dat bracht me onder 

meer in Kosovo, Albanië, Kirgizië en 
Irak. In Bagdad heb ik, samen met oud-
collega in de Kamer Jan Dirk Blaauw 
van de VVD, meegeholpen met het 
opzetten van een Defensiecommissie.” 
Momenteel is hij nog steeds voorzit-
ter van de Kamer van Koophandel in 
Noord-Holland en hij was ook enige 
jaren voorzitter van de Raad van Com-
missarissen van de voetbalclub AZ. 
Want de voetballiefde zit diep: hij is 
bijna wekelijks te vinden op de voet-
baltribune als zijn club speelt. “Ik ben 
van origine historicus en was vroeger 
werkzaam als directeur van het Alk-

maarse archief. Zo heb ik de archieven 
van AZ weten te verwerven. Daar zat 
zo’n interessant materiaal tussen, dat ik 
daar iets mee wilde gaan toen. Dat is er 
in mijn Kamertijd nooit meer van geko-
men, maar daarna had ik de tijd om 
erop te promoveren. Ik zeg altijd: het 
is het enige proefschrift dat ooit door 
hooligans is gelezen!”

Vrijvervoersbewijzen
Maar ondanks zijn werkzaamheden op 
andere terreinen bleef hij ook het vete-
ranenbeleid volgen.” Ik heb ook na mijn 
Kamerlidmaatschap altijd die belang-

‘Jong en oud moeten zich verbonden voelen’

 De nieuwe bestuursvoorzitter van het Vi Gerrit Valk (l) en zijn voorganger Martin Zijlstra. 
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stelling voor Defensie gehouden en zo 
las ik ook met regelmaat Checkpoint.” 
Zijlstra lachend: “Als je eenmaal met 
dat virus besmet bent, dan blijft dat in 
je genen zitten.” Valk beaamt dat. “Ik 
denk dat ik die wereld onderhand wel 
een beetje ken en ik heb er in elk geval 
een gevoel bij. Dat geldt zeker voor de 
wereld van de jonge veteranen, want ik 
heb ze tenslotte ook zelf meermalen in 
actie gezien tijdens een missie.”
Volgens Zijlstra ligt bij deze categorie 
ook een uitdaging voor het Vi. “Zonder 
iets aan de wensen van oudere vete-
ranen tekort te doen, is het voor de 
toekomst nodig dat we steeds blijven 

nagaan wat de behoeften zijn van de 
steeds weer andere groepen veteranen. 
We hebben nu een poosje de missie 
gehad in Afghanistan – en met mindere 
aantallen loopt dat nog door – maar ook 
voor die mensen moeten we er zijn als 
ze er behoefte aan hebben.” 
Voor wat de toekomst betreft, moet 
volgens Zijlstra dan ook nagedacht wor-
den over faciliteiten als de gratis vrij-
vervoersbewijzen voor veteranen. “Ik 
denk dat bij jonge veteranen daar veel 
minder behoefte aan is. Dat neemt niet 
weg dat er nog genoeg veteranen van 
de oudere categorieën zijn die daar nog 
graag gebruik van maken. Dat is ook 
wel gebleken toen er bezuinigd moest 
worden en ze dreigden te worden afge-
schaft, omdat daar de hoogste kosten 
zitten. De hele veteranenwereld kwam 

in opstand en dan blijkt er genoeg poli-
tieke steun om zo’n maatregel tegen te 
houden.”

Buitenland
Het woord ‘bezuinigingen’ is gevallen. 
Op het moment van het interview zijn 
de bezuinigingen op Defensie nog niet 
bekendgemaakt, maar gonst het van de 
geruchten. Valk: “Er staat ons een hele 
grote bezuinigingsoperatie te wachten. 
De opgave voor de komende tijd is om 
ervoor te zorgen dat – en daar heb ik 
ook wel vertrouwen in – het veteranen-
beleid zoveel mogelijk ontzien wordt.” 
Zijlstra: “We zullen er wel mee te 

maken krijgen, maar het voordeel is dat 
we buiten de Defensieorganisatie staan. 
En het is politiek altijd een gevoelig 
onderwerp, waar in de Kamer een hele 
brede steun voor is.” Valk vindt ook dat 
er op veteranengebied ‘nooit met geld 
gesmeten is.’ Zijn voorganger beaamt 
dat, maar wijst ook op de inhaalslag 
die sinds het verschijnen van de eer-
ste veteranennota van de toenmalige 
minister van Defensie Ter Beek op het 
gebied van veteranenbeleid heeft plaats-
gevonden. “Dat was ook hard nodig en 
is mede te danken aan de Indiëvetera-
nen, die zich begonnen te roeren. Er 
wordt vaak het beeld opgeroepen dat 
veteranen in Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten speciale voorzienin-
gen hebben. Maar als ik zelf veteraan 
zou zijn en ik had het voor het kiezen, 

dan zou ik veteraan in Nederland 
willen zijn. Want wij hebben hier in 
Nederland een voorzieningenniveau 
dat voor iedereen, ook voor veteranen,  
heel hoog is ten opzichte van dat soort 
landen. En inmiddels hebben we voor 
veteranen die in de knoei zitten extra 
voorzieningen, waarbij gekozen kan 
worden tussen militaire of civiele zorg. 
Natuurlijk zullen er altijd mensen tus-
sen de wal en het schip vallen, maar 
we hebben een Centraal Aanmeldpunt 
waar elke veteraan, of iemand uit zijn of 
haar omgeving, 24 uur per dag terecht-
kan. En daarachter zit een Landelijk 
Zorgsysteem voor Veteranen waardoor 
iedereen in een bepaald traject komt om 
geholpen te worden.”

imago
Dat brengt de scheidend voorzitter op 
een voor hem nog altijd belangrijk punt. 
“We moeten blijven vechten tegen het 
beeld dat veteranen oude mannen zijn 
waar een steekje aan los is. Want een 
veteraan kan ook in Afghanistan of Irak 
gevochten hebben, de leeftijd van 22 
hebben en prima in zijn vel zitten. Dat 
beeld vind ik heel belangrijk, want wat 
deze militairen doen, is heel bijzonder. 
Ik ben daar zelf als voorzitter van het 
Vi nog getuige van geweest in Afgha-
nistan. Je ziet daar dan zo’n eenheid 
van jongens en meiden van soms nog 
geen 20 op patrouille gaan en twaalf 
dagen onderweg zijn. Dat zijn toch heel 
bijzondere klussen waar je alleen maar 
groot respect voor kunt hebben.”
Zijn opvolger Valk knikt instemmend. 
“Het is zeker van belang dat het beeld 
van ‘wandelende tijdbom’ kantelt. Er 
lopen natuurlijk ook mensen rond die 
op de een of andere manier getekend 
zijn door wat ze hebben meegemaakt, 
maar die kom je in alle sectoren van de 
samenleving tegen. Je hebt natuurlijk 
wel een speciale verantwoordelijkheid 
naar die mensen die beschadigd zijn. 
Hoe je het ook wendt of keert, het is 
heel bijzonder dat je 6.000 kilometer 
hiervandaan je leven in de waagschaal 
stelt voor een groep mensen die soms 
niet eens op je zit te wachten. Veel 
mensen komen daardoor op jonge leef-
tijd al in aanraking met schokkende 
dingen. Het is goed om te onderstrepen 
dat het met de meeste veteranen goed 
gaat, maar het is net zo belangrijk dat, 
als het nodig is, zorg beschikbaar is en 
ook snel verstrekt kan worden. Want 
dat verdienen onze veteranen!” CP

‘We moeten blijven vechten tegen het beeld dat veteranen 
oude mannen zijn waar een steekje aan los is’
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Door: Martin Elands

ederland kent sinds 1990 
een veteranenbeleid. Er is in 

die twintig jaar ontegenzeggelijk veel 
bereikt. De oprichting van het Vetera-
neninstituut (Vi) in 2000 en de instel-
ling van de Nederlandse Veteranendag 
in 2005 waren bijvoorbeeld belangrijke 
mijlpalen. Dat geldt evenzeer voor de 
recente bundeling van krachten door 
militaire en civiele zorgpartners bin-
nen het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen. Op het gebied van dienst-
verlening, maatschappelijke erkenning 
(waardering) en nazorg lijkt het Neder-
landse veteranenbeleid een vergelijking 
met de meeste buitenlanden glansrijk 

te kunnen doorstaan. Toch valt er van 
tijd tot tijd kritiek op de uitvoering van 
het veteranenbeleid te beluisteren, ook 
van veteranen zelf. Dit roept de vraag 
op hoe de Nederlandse veteranen het 
veteranenbeleid beoordelen en in welke 
mate zij zich gewaardeerd voelen. Met 
haar afstudeeronderzoek onder ruim 
1.200 veteranen van alle leeftijden heeft 
Joyce Motshagen hierop antwoorden 
gevonden.

kenmerken
Van de ruim 1.200 veteranen die voor 
deelname aan het onderzoek werden 
benaderd, stuurden er 441 een vol-
ledig ingevulde vragenlijst terug. Dat 
lijkt misschien niet zoveel, maar voor 
dit type onderzoek is een respons van 

ruim 35 procent zeer verdienstelijk en 
in ieder geval groot genoeg om er met 
de gebruikelijke slagen om de arm enige 
conclusies aan te mogen verbinden. 
Verschillende algemene vragen leverden 
inzicht op in opvattingen binnen de 
veteranenpopulatie. Dit zijn de belang-
rijkste hiervan:
• bijna 40 procent van de respondenten 

heeft aan een vredesoperatie deelge-
nomen;

• de gemiddelde leeftijd van de respon-
denten bedroeg ruim 65 jaar;

• 68 procent van de respondenten kijkt 
positief en 9 procent kijkt negatief 
terug op de eigen missie;

• 39 procent van de respondenten 
beschouwt de eigen missie als succes-
vol/zinvol; 22 procent oordeelt hier 
negatief over;

• 18 procent van de respondenten heeft 
als gevolg van de militaire inzet last 
(gehad) van lichamelijke of psychische 
klachten;

• 69 procent voelt zich psychisch en 
lichamelijk uitstekend; 9 procent 
beoordeelt het eigen welzijn negatief;

• 57 procent van de respondenten voelt 
zich veteraan en 11 procent voelt zich 
geen veteraan;

• de helft van de respondenten vindt 
contact met oude kameraden belang-
rijk en een derde vindt contact met 
Defensie belangrijk;

• 20 procent van de respondenten heeft 
wel eens de Nederlandse Veteranen-
dag in Den Haag bezocht.

Deze cijfers bevestigen in hoofdlijnen 
de uitkomsten van eerdere onderzoeken 

 Het scholenproject Verhalen van veteranen is een van de bestaande initiatieven om de bekendheid 

met veteranen in de samenleving te vergroten. Foto: Goedele Monnens (archief)

Veteranen positief 
over veteranenbeleid
Een meerderheid van de veteranen blijkt behoorlijk tevreden over de verschillende onderde-
len en faciliteiten van het veteranenbeleid. Daarentegen voelt amper dertig procent zich echt 
erkend en gewaardeerd. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een afstudeeronderzoek van 
Joyce Motshagen (Universiteit Utrecht) onder een representatieve steekproef uit het Veteranen 
Registratie Systeem. Is het glas half leeg of half vol?

Gevoel van waardering blijft achter

n
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onder veteranen. In haar recente proef-
schrift Meaning as a mission toonde 
Michaela Schok (Vi) bijvoorbeeld al 
aan dat een ruime meerderheid van de 
veteranen positief op de eigen uitzen-
ding terugkijkt en er veel betekenis aan 
toekent (zie ook Checkpoint 8-2009). Uit 
diverse gezondheidsonderzoeken was 
ook al eerder duidelijk dat ongeveer 
15 tot 20 procent van alle veteranen op 
enig moment als gevolg van zijn missie 
gezondheidsklachten ondervindt en dat 
een ruime meerderheid eigen gezond-
heid en welzijn als positief beoordeelt.

Waardering
Het uiten van waardering en het sti-
muleren van waardering voor vetera-
nen in de samenleving zijn speerpun-
ten van het veteranenbeleid. Uit de 
jaarlijkse peilingen van de publieke 
opinie over veteranen weten we dat 
het in onze samenleving met de waar-
dering voor veteranen eigenlijk prima 
is gesteld. Mediaonderzoek leerde 
bovendien dat de berichtgeving over 
veteranen in de dagbladen over het 
algemeen ook positief van toonzetting 
is, terwijl uit evaluatieonderzoek bleek 
dat veteranen zich door het organise-
ren van de Nederlandse Veteranendag 
meer gewaardeerd voelen. In het licht 

daarvan zou je verwachten dat een 
meerderheid van de veteranen zich 
gewaardeerd voelt. De resultaten van 
het onderzoek van Motshagen wijzen 
anders uit. Wel wordt duidelijk dat de 
inspanningen van Defensie (overheid) 
in het kader van het veteranenbeleid 
wat betreft de ervaren waardering wel 
degelijk positief effect sorteren, zoals 
blijkt uit tabel 1.
Het gevoel van waardering onder vete-
ranen blijft achter bij de verwachting. 
Hoe valt dit te verklaren? We weten 
dat een deel van de oudere (Indië)-
veteranen de verworvenheden van het 
veteranenbeleid als ‘te weinig of te laat’ 
beoordeelt. Ook weten we dat kritische 
mediaberichtgeving over veteranen of 
hun militaire inzet nu eenmaal sterker 
beklijft dan de vele positieve berichten of 
commentaren. Wat de verklaringen voor 

het achterblijvende gevoel van waarde-
ring verder ook mogen zijn; er valt op dit 
gebied nog een wereld te winnen.

oordeel veteranenbeleid
Bij het onderzoeken van het oordeel van 
veteranen over het veteranenbeleid heeft 
onderzoeker Motshagen ervoor gekozen 
geen algemeen oordeel, maar een oor-
deel over verschillende onderdelen of 
instrumenten van dit beleid te vragen. 
Dit biedt in haar optiek de makers en 
uitvoerders van beleid betere handvatten 
om beleid voort te zetten of bij te bui-
gen. Uit de resultaten zoals weergegeven 
in tabel 2 blijkt dat veteranen over het 
algemeen goed te spreken zijn over de 
belangrijkste onderdelen van het vetera-
nenbeleid. Zij oordelen eigenlijk alleen 
vrij kritisch over de mate waarin kennis 
over veteranen en hun missies wordt 

 Jonge veteranen in de erehaag tijdens de Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2010. Foto: Wiebe Arts

tabel 1 percentages ervaren erkenning en waardering (n = 441)

 eens neutraal oneens

Erkend/gewaardeerd door directe omgeving  31,7 50,3 18,0
Erkend/gewaardeerd door samenleving  21,0  52,8  26,0
Erkend/gewaardeerd door berichtgeving media 25,2 46,7 28,0
Erkend/gewaardeerd door overheid/Defensie 38,1 38,5 23,3
Gecombineerde variabele waardering 29,0 47,1 23,8
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uitgedragen naar een breed publiek. 
Hoewel het Vi, het Comité Nederlandse 
Veteranendag en het Nederlands Insti-
tuut voor Militaire Historie wat betreft 
deze kennisoverdracht al jarenlang 
nadrukkelijk aan de weg timmeren, zou-
den de inspanningen op dit gebied wat 
de veteranen betreft blijkbaar nog verder 
moeten worden geïntensiveerd.

Wensen en behoeften
Binnen het onderzoek van Motshagen 
stond de beoordeling van het huidige 
veteranenbeleid en de mate waarin 
veteranen zich gewaardeerd voelen 
centraal. De respondenten konden ech-
ter ook aankruisen welke (aanvullende) 
wensen/behoeften zij onderkennen. Dit 
leverde de volgende top vijf op:
• 39,2 procent van de respondenten 

vindt dat de samenleving beter op de 
hoogte moet zijn van veteranen en 
hun missies;

• 25,9 procent van de respondenten 
vindt dat veteranen meer ingeschakeld 
moeten worden bij voorlichting op 
scholen of bedrijven;

• 23,6 procent van de respondenten 
vindt dat er meer persoonlijk contact 
moet komen tussen de overheid en 
veteranen;

• 19,5 procent van de respondenten 
ziet graag dat de overheid en het Vi 
veteranen actiever benaderen;

• 17,2 procent van de respondenten 
vindt dat er een organisatie voor 
arbeidsbemiddeling ten behoeve van 
veteranen moet komen.

Het vergroten van kennis over veteranen 
en hun missies bij het brede publiek 
springt er ook in dit overzicht uit en – in 
het verlengde daarvan – het inschakelen 
van veteranen bij voorlichting op scho-
len en bedrijven. Bestaande initiatieven 
om de bekendheid met veteranen in 
de samenleving te vergroten – denk 

bijvoorbeeld aan de Nederlandse Vete-
ranendag, het Interviewproject Neder-
landse Veteranen en het scholenproject 
(Verhalen van veteranen en www.wat-
zoujijbeslissen.nl) – zullen zodoende 
het gevoel van waardering onder vetera-
nen op de wat langere termijn ongetwij-
feld ten goede komen. Dit heeft echter 
tijd nodig. Het glas is al met al halfvol 
en aan bijschenken wordt gewerkt. CP

tabel 2 Meningen over veteranenbeleid (n = 441)

 Mee eens (%) neutraal (%) niet mee eens (%) Weet niet (%)

Er worden voldoende zorgfaciliteiten  27,9 38,1 7,7 26,3
voor veteranen geboden.
Er worden voldoende eretekens  49,0 29,7 8,6 12,7
(zoals de Veteranenspeld) en 
onderscheidingen verstrekt.
De Inspecteur der Veteranen spant zich  20,7 38,0 4,1 37,2
in voldoende mate in voor veteranen.
Er worden voldoende evenementen/dagen  51,1 30,5 10,7 14,1
voor veteranen georganiseerd.
Ik ben tevreden over de invulling van  42,5 32,7 3,4 21,3
veteranendagen en evenementen. 
De overheid zet zich in voldoende mate in  54,3 30,2 5,0 10,4
voor herdenkingen.
De overheid zet zich in voldoende mate in  45,5 33,4 4,6 16,5
voor monumenten.
De overheid biedt genoeg faciliteiten voor  39,5 34,1 4,4 22,0
het organiseren van reünies.
Het Veteraneninstituut spant zich in  58,1 24,4 3,0 14,5
voldoende mate in voor veteranen.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van  46,1 31,1 4,3 18,4
dienstverlening van het Veteraneninstituut.
Ik ben tevreden over de mogelijkheden die  48,2 28,9 7,3 15,6
aan de veteranenpas verbonden zijn.
Ik ben tevreden over de inhoud van het  68,6 15,5 3,5 12,4
tijdschrift Checkpoint.
Kennis over veteranen en hun missies  16,4 36,8 25,0 21,8
wordt in voldoende mate uitgedragen 
naar een breed publiek.
De overheid zet zich in voldoende mate in  34,1 40,5 13,0 12,5
voor positieve beeldvorming over veteranen.

 Onderzoekster Joyce Motshagen. 

Foto: privécollectie Joyce Motshagen
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Door: Anne Salomons

oewel het aanbod van diensten en hulp van vrijwilli-
gers binnen de veteranenwereld versnipperd is, staat 

het belang van deze nuldelijnszorg buiten kijf. “Het is waar-
devol omdat het zo dichtbij de mensen is”, vindt Jos Weerts. 
“Het gaat vaak om natuurlijke contacten die iemand toch al 
heeft. Dat kan een kameraad zijn, een huidige of vroegere 
commandant of familie. Dit maakt het heel laagdrempelig 
en dus makkelijker om er gebruik van te maken. Er rust ook 
geen stigma op, voor sommigen is het namelijk nog steeds 
moeilijk om aan te kloppen bij professionele instellingen.”
Weerts benadrukt dat wanneer deze vrijwilligers er niet zou-
den zijn, er een grote kloof zou ontstaan als iemand het niet 
alleen blijkt te redden; de drempel om hulp te zoeken wordt 
dan nog hoger. “Zonder hen zou het professionele circuit 
bovendien enorm opstoppen. Nuldelijnshelpers kunnen nu 
zoveel mogelijk problemen afvangen.”
Momenteel is er een discussie over de eventuele professiona-
lisering van deze hulpverleners, volgens Weerts geen goede 

ontwikkeling. Weerts wijst hierbij op de essentie, namelijk 
dat het vrijwilligerswerk is. “Dat moet je vooral ook zo laten.” 
Volgens hem bestaat het gevaar dat het systeem gesloten raakt 
en het geïnstitutionaliseerd wordt. “Dan krijg je de vraag: wie 
is wel en wie niet een veteranenhelper? Moeten ze dan met 
een pasje op zak gaan lopen met het bewijs dat ze semiprofes-
sionele veteranenhelper zijn? Nee, dan gaan we echt de ver-
keerde kant op. De kracht van een veteranenhelper is dat het 
op voet van gelijkheid is. Het zijn en blijven vrijwilligers.”

Doorverwijzen
Cursussen waarin de vrijwilligers met algemene luister- en 
gespreksvaardigheden worden ondersteund en waarin prak-
tische en technische aspecten aan bod komen, zijn volgens 
Weerts zeker nuttig. Ook onderwerpen als goed je eigen 
grenzen in de gaten houden en wanneer moet je doorverwij-
zen zijn belangrijk. “In ieder geval is het noodzakelijk dat een 
vrijwilliger openstaat voor een ander. Hij moet niet met zich-
zelf bezig zijn. Het is goed als men uit eigen ervaring spreekt, 
maar als je zelf nog met het een en ander worstelt, zou ik 
zeggen: even niet doen.” Er is nog geen systeem om die vrij-
willigers die zelf nog met problemen zitten eruit te filteren. 
Nu kijken de afzonderlijke verenigingen wie wel en wie niet 
geschikt is.
Maar er zijn ook andere risico’s. Wanneer bepaal je als vrij-
williger dat iemand professionele hulp moet krijgen? Als je 
al heel lang contact met iemand hebt, is de verbondenheid 
vaak groot en kun je uit het oog verliezen dat de ander pro-
fessionele ondersteuning nodig heeft die jij niet kunt geven. 
Weerts: “Bij specifieke sociaal-economische problemen is het 
wijs om diegene met een maatschappelijk werker in contact 
te brengen die verstand heeft van schuldsanering.”
Weerts waarschuwt ook dat vrijwilligers altijd aan de bel 
moeten trekken wanneer ze iemand sterk zien veranderen. 
“Je hebt al lang contact met iemand die doorgaans opgewekt 
en vrolijk is en nu zie je hem met een vlak gezicht: trek aan 
de bel. Of als iemand overdag niet meer uit bed komt en 
’s avonds opleeft, dan is dit een aanwijzing dat je contact 
moet opnemen met het Centraal Aanmeldpunt. Als je niet 
doorverwijst en zelf gaat dokteren, bestaat het gevaar dat 

Deskundigen vinden afstemming en samenwerking noodzakelijk

Nuldelijnszorg of buddy support is van wezenlijk belang binnen de veteranenwereld, maar omdat 
nu eenmaal alles voor verbetering vatbaar is, valt er ook binnen de versnipperde wereld van nulde-
lijnszorg en zijn helpers nog een slag te maken. Jos Weerts, hoofd van het Kennis- en onderzoeks-
centrum van het Veteraneninstituut (Vi), onderstreept het belang van de veteranenhelpers, maar 
ziet ook haken en ogen. Gertjan Gort is voorzitter van een nieuwe werkgroep rond buddy support 
die streeft naar samenwerking, afstemming en bevordering van nuldelijnshulpverlening.

 Zorgcoördinator Gertjan Gort tijdens zijn uitzending in Bosnië. 

Foto: privécollectie Gertjan Gort
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iemand niet de hulp krijgt die hij nodig heeft. Ooit heb ik een 
docent psychiatrie over depressiviteit horen zeggen: je moet 
het leven van de zonnige kant zien. Kijk, zoiets is helemaal 
fout. Dat moet je niet doen. Zo help je iemand die het leven 
niet van de zonnige kant kan zien alleen maar verder de put 
in.” Verder wijst hij erop dat initiatieven en helpers niet in 
elkaars vaarwater moeten gaan zitten. Hij onderstreept hier-
bij het belang van goede onderlinge afstemming en eventuele 
samenwerking.

kwaliteit waarborgen
Contactgroepen, inloophuizen, dienstencentra, kluswerk-
plaatsen, er zijn verspreid over het land talrijke initiatieven 
en locaties waar vrijwilligers en professionals zich op diverse 
manieren inzetten voor veteranen. Op initiatief van de Bond 
van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers 
(BNMO) en in samenwerking met het Veteranen Platform 
(VP) en Vi wordt er nu van al deze clubs een inventarisa-
tie en een analyse gemaakt om beter met elkaar te kunnen 
samenwerken, eventueel voorzieningen uit te breiden en de 
kwaliteit te waarborgen.
Bosniëveteraan Gertjan Gort is zorgcoördinator bij het Regi-
ment Stoottroepen (BOSS) en voorzitter van de onlangs opge-
richte Landelijke Werkgroep Buddy Support aan Veteranen en 
anderen. Onder ‘anderen’ worden ‘zoekende’ actief dienenden, 
dienstslachtoffers en relaties verstaan. Deze werkgroep vloeit 
voort uit het initiatief van de BNMO (in samenwerking met 
het VP en Vi) om de bestaande praktijk van buddy support, 
zoals individuele buddy support, inloophuizen en diensten-
centra, te inventariseren. Veel clubs blijken niet van elkaar te 
weten wat ze nou precies doen, daar is integraal inhoudelijk 
ook nooit naar gekeken. Gort: “Tijdens een in november 2010 
gehouden conferentie over nuldelijnszorg bleek er onder de 
achterban sterke behoefte te zijn om nu eens alle verschil-
lende initiatieven in kaart te brengen en inzicht te krijgen in 

de geboden kwaliteit. Waarbij de vragen wat doen we, wat 
doen we goed en wat kunnen we verbeteren centraal staan.”
Verschillende organisaties op het gebied van veteranen en 
andere oud-militairen zijn daarom een samenwerkingsver-
band aangegaan waarbij passend lotgenotencontact voor alle 
veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties het doel is. “Uit-
eindelijk hopen we ook door afstemming en samenwerking 
de dingen die in de praktijk goed blijken te gaan, samen te 
onderschrijven door deze vast te leggen als kwaliteitsregels 
van buddy support”, vertelt Gort. “Het is belangrijk dat een 
veteraan weet wat hij kan verwachten als hij ergens aanklopt.” 
Dat wil niet zeggen dat straks alles strak en uniform geregeld 
gaat worden, maar richtlijnen voor bijvoorbeeld inloophuizen 
en dienstencentra komen er dus wel. Hiervoor hoeft de werk-
groep het wiel niet opnieuw uit te vinden, want de BNMO 
maakt al jaren gebruik van een handboek op het gebied van 
nuldelijnszorg, dat overigens onlangs is bijgesteld. “Dat gaan 
we bij ons onderzoek als brondocument gebruiken.” Er zijn 
verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om onder meer 
kwaliteitscriteria op te stellen, opleidingswensen te inventari-
seren en de financiering inzichtelijk te maken.
Tijdens de nuldelijnsconferentie bleek ook dat er onder 
vrijwilligers van buddy support de behoefte bestaat aan een 
cursus of opleiding. Weliswaar biedt de Basis sinds vorig jaar 
een nuldelijnscursus voor veteranenhelpers, maar dat is vol-
gens Gort nog niet voldoende. “Er zou uit een inventarisatie 
van vragen uit het veld, als waar loop jij als nuldelijnshelper 
tegenaan of wat doe je om een gesprek vlot te trekken, een 
landelijk dekkende opleidingssystematiek kunnen ontstaan. 
Als de cursus meer bekend wordt en aansluit bij de behoefte 
van de hulpverleners, zal er mogelijk een boeggolf van op z’n 
minst tweehonderd aanvragen per jaar komen.”
Medio oktober hoopt Gort klaar te zijn met de analyse en het 
in kaart brengen van de diverse nuldelijnsvoorzieningen. “We 
gaan alles inventariseren, zelfs de veteranencafés.”

inloophuizen
Ondertussen zijn er ook plannen om een netwerk van inloop-
huizen op te zetten, waarbij Home-Base Support een belang-
rijke rol gaat spelen. De BNMO, het Vi en de Basis hebben 
samen met Home-Base Support een inloophuisconcept voor 
veteranen ontwikkeld. Dat concept gaat toegepast worden 
in de acht landelijk verspreide ECHOS Homes (voormalige 
militaire tehuizen) in Nederland. Het eerste inloophuis in 
deze stijl wordt in april 2011 gerealiseerd in ECHOS Home 
De Landing in Schaarsbergen. De werkgroep rond buddy 
support aan veteranen en anderen, waarin ook de ECHOS 
Home-organisatie is vertegenwoordigd, gaat hierbij advies 
geven over de wijze waarop buddy support in inloophuizen 
kan worden uitgevoerd.

 Jos Weerts tijdens een lezing op het Veteraneninstituut. Foto: Gerard 

Verresen
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Door: Fred Lardenoye

ij ontvangst in Margraten voor 
het interview staat er toepas-

selijk een traditionele riestevloaj klaar. 
“Ja”, verklaart Onnou’s dochter Anne-
lies, “dit is het land van de riestevlaoj, 

dus dat moet je hier eten. Vandaar ook 
die naam Oet de Riestepot.” Hubert 
Onnou (83), kortweg Hub, laat trots 
het allereerste exemplaar van het blad 
van de afdeling Margraten van het Lim-
burgse Thuisfront zien. “Een van de ini-
tiatiefnemers was pastoor Honnee. Hij 
was pas enkele maanden in Margraten 

benoemd en jaren legeraalmoezenier 
geweest. Ik las het door hem geschre-
ven voorwoord in januari 1948 in het 
eerste exemplaar in Port Said, op weg 
naar Nederlands-Indië met de Tabinta. 
Maar in hetzelfde nummer stond ook 
zijn overlijdensbericht. Daar stonden 
we raar van te kijken. Het bleek het 
laatste wat hij voor ons gedaan heeft.”
Oet de Riestepot was opgezet voor de 
twintig dienstplichtigen uit Margra-
ten die naar Nederlands-Indië werden 
gestuurd. Het fungeerde als een soort 
contactblad tussen thuisfront en de uit-
gezonden militairen. Onnou: “Alle vier-
honderd gezinnen in Margraten lazen 
het blad, anders was het niet te finan-
cieren. Ze betaalden daar twee gulden 
vijftig per jaar voor.” In Nederlands-
Indië was het blad niet alleen populair 
onder militairen uit Margraten. “Als 

Contactblad thuisfront Indiëgangers na 62 jaar nog steeds springlevend

B

‘Allereerst de eenzame lezer uit Margraten in de rimboe of in de 
kazerne. Maar ook iedere Margratenaar die elke maand eens lek-
ker wil snoepen uit ‘Oet de Riestepot’.’ Met die woorden opent 
het voorwoord van het eerste exemplaar van Oet de Riestepot 
(Uit de rijstpot) in 1948. Begonnen als contactblad voor naar 
Nederlands-Indië uitgezonden dienstplichtigen, bestaat het blad 
anno 2011 nog steeds. Indiëveteraan Hubert Onnou maakt na 
meer dan 62 jaar nog steeds deel uit van de redactie.   

 Hub Onnou met de allereerste editie van Oet de Riestepot. Foto: Fred Lardenoye

‘Oet de Riestepot’  
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we op zondag uit de kerk kwamen in 
Semarang, dan lag Oet de Riestepot op 
bed. Dan had de motorordonnance het 
blad gebracht. Maar vaak moest je het 
zoeken, want dan zaten anderen het te 
lezen.”

Semarang
Onnou kwam na een korte periode op 
een buitenpost op Java als geschutsma-
ker terecht bij de hoofdwerkplaats van 
de Leger Technische Dienst (LTD) in 
Semarang. “Op een gegeven moment 
kwam de materiaalinspectie uit Batavia 
op onze buitenpost en die gaven aan dat 
ze verlegen zaten om geschutsmakers in 
Semarang. Dat was daar wel anders wer-
ken, we moesten gaan stempelen als we 
begonnen en eindigden met de dienst en 
werden ook ingezet bij bewakingsdien-
sten. Zes uur op en zes uur af.”  
Voornamelijk door ongelukken verloor 
zijn eenheid zes man in Nederlands-
Indië. “Zo is er iemand onder een deel 
van een tank terechtgekomen. Dat 
gebeurde om elf uur ’s ochtends en 
om één uur ’s middags waren we hem 
aan het begraven. Een andere keer was 
er ook een moment van onachtzaam-
heid, toen zijn er twee kameraden door 
opstandelingen om het leven gebracht.” 
Toch omschrijft Onnou zijn tijd in 
Nederlands-Indië als rustig. “Ik heb 
zelfs mijn middenstandsdiploma nog 
gehaald in Semarang. In Indië heb ik ook 
geleerd dat je rijst behalve in de vlaai, 
ook als maaltijd kunt eten. Hoewel aan-
vankelijk niemand er trek in had!”
Na in totaal dik twee en een half jaar 
kwam hij in 1950 terug. Zijn broer 

schonk hem een blauwe schotel met 
de tekst ‘Welkom thuis’, die nu aan de 
muur van zijn huiskamer prijkt. “Alle 
twintig dienstplichtigen uit Margraten 
keerden ongedeerd terug, daar heb-
ben we de ‘Sterre der Zee’ nog voor 
bedankt.” Na zijn terugkeer werd hij 
door de pastoor benaderd. “Oet de 
Riestepot was bijna ter ziele toen we uit 
Nederlands-Indië teruggekeerd waren. 
Hij zei: ‘Jij bent daar geweest en kunt 
erover schrijven.’ Zo ben ik in de redac-
tie gerold.”

‘kajotters’
Maar zijn bijdragen beperkten zich al 
gauw niet meer tot zijn ervaringen in 
Nederlands-Indië. Hij schreef ook over  
het dorp en de gemeenschap in Margra-
ten en over de mijnwerkers. “Ik wilde 
eigenlijk een boek over Indië schrijven, 
maar de pastoor reageerde van ‘die 
Hubert heeft het altijd over Indië.’ 
Toen ben ik onder de naam Gielke een 
rubriek gaan schrijven waarin ik het 
nog wel af en toe over Indië had.”         
Oorspronkelijk werd in het blad 
geschreven door medewerkers van de 
gemeente en de kerk. De toenmalige 
Katholieke Jeugd speelde een belang-
rijke rol bij de samenstelling. ‘De Kajot-
ters’, zoals Onnou ze noemt. “Ik ben 
er zelf nog actief in geweest voordat ik 
naar Nederlands-Indië ging. De kerk 
is altijd een belangrijke rol in het blad 
blijven spelen. We hebben inmiddels 
een stichting opgericht. De huidige 
voorzitter is pastoor Janssen die al meer 
dan vijftig jaar bij Oet de Riestepot 
betrokken is.”

Het blad heeft altijd een centrale rol 
gespeeld in de gemeenschap van Mar-
graten, vooral in het bloeiende vereni-
gingsleven van het Limburgse plaatsje. 
Zelfwerkzaamheid is daarbij altijd het 
kenmerk geweest. Het blad wordt tot 
op de dag van vandaag wekelijks gedis-
tribueerd door zo’n vijftig scholieren uit 
Margraten. “Ze mogen één keer per jaar 
als dank mee met een reisje. Naar de 
Efteling bijvoorbeeld en dan trakteren 
we ze na afloop op frites met mayo-
naise”, schatert Onnou. 

terugkeerreizen
Nadat zijn vrouw was overleden, keerde 
Onnou in 1991 terug naar Nederlands-
Indië. “Ik ben ook in Semarang geweest. 
Daar heb ik de begraafplaats bezocht 
waar die jongens van ons liggen. In 1993 
ben ik nog een keer terug geweest met 
een vriendin. Daarbij ontmoette ik een 
oude vrouw die nog steeds een wrok 
koesterde tegen de Nederlanders. Dat 
leeft er nog altijd. Zij was bekeerd tot de 
islam.” Hij laat een brief zien die bewijst 
dat het ook anders kan. De brief is van 
een Indonesiër met wie hij na terugkeer 
in Limburg nog contact heeft gehouden. 
“Ik heb hem op een van die terugkeerrei-
zen nog proberen op te zoeken, maar dat 
is niet gelukt.”
Van de twintig Indiëveteranen uit Mar-
graten zijn er inmiddels nog maar vier 
in leven. “In het begin hadden we een 
eigen clubje en de burgemeester was 
ons goedgezind. Maar er is niks meer 
van over. Het bloedde al snel dood toen 
iedereen trouwde en zijn leven ging 
opbouwen.” Zelf gaat hij nog wel naar 
reünies van de LTD en de Veteranendag 
in Den Haag.
Na ruim 62 jaar is hij als redactie-
secretaris nog steeds actief voor Oet de 
Riestepot. Hij is nog altijd het histo-
risch geweten van het blad en werkte 
mee aan jubileumuitgaven en een spe-
ciale Oet de Riestepot ter gelegenheid 
van vijftig jaar bevrijding in Margraten. 
“Maar over Indië schrijf ik niet meer. 
Wel nog voor de Heemkundevereniging 
waar ik ook actief in ben.” Hoelang hij 
het nog volhoudt, weet hij niet. “Er zijn 
verschillende momenten geweest dat 
het blad bijna ter ziele is gegaan. Maar 
elke keer kwam er weer een oplossing. 
Nu is drukkerij Comar al jaren de drij-
vende kracht. En het blad is nog steeds 
onmisbaar. Als iemand het onverhoopt 
niet heeft ontvangen, krijgen we gelijk 
een telefoontje.” CP

 Hub Onnou (uiterst rechts) met zijn kameraden, kort na terugkeer uit Nederlands-Indië in 1950. 

Foto: privécollectie familie Onnou
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‘Als Audrey er maar niet ongerust over is.’
Op 20 maart 1944 werd om 10.11 uur op de RAF-basis 
Dunsfold bekend dat piloot Ad Bevelander (1917) met de 
bemanningsleden Kobus de Jong (1923), Bob Birsak (1910) 
en Wim Kuijpers niet van Operatie Ramrod 669 was terug-
gekeerd. Ramrod 699 was de codenaam voor een aanval bij 
daglicht op vier V-1 lanceerinrichtingen in aanbouw in Flixe-
court ten westen van de Franse stad Amiens. De V-1 onbe-
mande vliegende bommen waren een geducht wapen van de 
Duitsers. Uit de formatie Mitchells van het Nederlandse 320 
Squadron trok het toestel van Bevelander steil op, nadat een 
granaat van het afweervuur vlakbij het toestel explodeerde, 
om daarna verticaal naar beneden te duiken en uit elkaar te 
barsten nabij het dorpje Bourbon. Van de Britse Common-
wealth begraafplaats in Picquigny zijn de stoffelijke resten van 
de vier vliegers na de oorlog overgebracht naar het ereveld 
van de Oorlogsgravenstichting in Orry-la-Ville, vlakbij Parijs.
De 170.000 woorden tellende dagboeken zijn door Rob 
Dijksman en Kuijpers’ achternicht Mariëlle Kuijpers aan de 
vergetelheid ontrukt. Opvallend is de onbevangen, gemoede-
lijke trant met veel humor en oog voor details waarin Kuij-
pers zijn dagboek, vanaf zijn vlucht op 18 mei 1942 uit Heer 
in Limburg, heeft opgetekend. Dat geldt ook voor het bezoek 
op 15 maart 1943 met acht man aan kroonprinses Juliana 
en haar kinderen in Ottawa, Canada. ‘Vandaag gehoord dat 
de Prinses erg democratisch is geworden.’ In Ottawa was zij 
door militairen op een krukje in een lunchroom gesignaleerd. 
Ze waren meteen in de houding gesprongen. ‘De Prinses 
draaide echter haar hoofd om en knipoogde tegen hen’, 
schreef Kuijpers. De door Kuijpers in zijn dagboeken beschre-
ven wereldreis is door de bewerkers nauwgezet gevolgd en 
terecht van geografische gegevens voorzien. Als ik ooit nog 
thuis kom is zonder meer een fascinerend oorlogsmonu-
ment. (DS)

Als ik ooit nog thuis kom. De oorlogsdagboeken van 
Engelandvaarder Wim Kuijpers – Rob Dijksman en 
Mariëlle Kuijpers
240 pagina’s
€ 19,95
www.mooilimburgswebshop.nl (tel: 088-7766550)
ISBN 9789085960645

Een politieke generaal
Vorig jaar verscheen de studie H.J. Kruls. Een politieke 
generaal van de hand van Jaap Hoogenboezem van de Uni-
versiteit van Maastricht. De auteur schetst hierin de opmer-
kelijke carrière van Hans Kruls (1902-1975). Voor de Tweede 
Wereldoorlog doorliep Kruls een weinig spectaculaire mili-
taire loopbaan. In mei 1940 belandde hij in Londen, waar 
hij een bliksemcarrière maakte om uiteindelijk in 1944/’45 
te eindigen als chef-staf van het Militaire Gezag. Het was 
dankzij dit Militaire Gezag (ook wel Circus-Kruls genoemd) 
dat de bevrijding van Nederland veel rustiger en ordelijker 
verliep dan bijvoorbeeld die van België of Frankrijk.
Minder rustig en ordelijk was Kruls’ verhouding tot politici 
en dan met name het linksgeoriënteerde deel. Toen bijvoor-

Wat veteranen vertellen
Verrassend, veelzijdig en openhartig is het beeld van wat 
veteranen meemaken dat naar voren komt in het boek Wat 
veteranen vertellen. Het boek is gebaseerd op een selectie 
biografische interviews met veteranen die deelnamen aan 
het Interviewproject Nederlandse Veteranen. Onderzoekers 

van diverse wetenschappe-
lijke disciplines gebruikten de 
interviews voor een onderzoek 
op hun vakgebied, zoals de 
omgang met een andere cul-
tuur, de morele dilemma’s 
tijdens de missie, de verwer-
king van traumatische ervarin-
gen en de moeilijkheden die ze 
na terugkeer ondervonden om 
met anderen over hun ervarin-
gen te praten.
Het zijn vooral de letterlijke 
citaten van de veteranen in 
het boek die aanspreken. Wat 

veteranen vertellen is tevens een voorbeeld van een zoge-
heten verrijkte publicatie: in de digitale versie kunnen de 
geciteerde fragmenten van de interviews ook daadwerkelijk 
worden beluisterd (www.watveteranenvertellen.nl/vp.html). 
(MW)

Wat veteranen vertellen. Verschillende perspectieven op 
biografische interviews over ervaringen tijdens militaire 
operaties – Harry van den Berg, Stef Scagliola en Fred 
Wester (red.)
328 pagina’s
€ 39,95
Amsterdam University Press, Amsterdam 
(tel: 020-4200050)
www.aup.nl
ISBN 9789085550341

Als ik ooit nog thuis kom
Het zijn vaak ontroerende 
regels die Engelandvaarder 
en boordschutter Wim 
Kuijpers (1917) van een 
Mitchell bommenwerper 
aan zijn dagboeken heeft 
toevertrouwd. In zijn laatste 
regels op 19 maart 1944 
maakte hij zich bezorgd 
over Audrey, zijn Engelse 
vrouw. Er was die dag een 
bemanning van een in zee 
neergestort vliegtuig door 
een reddingsboot uit het 
water gevist. Het bericht 

over die redding had in de krant gestaan. ‘Wij hebben niet 
kunnen vliegen vandaag, het weer was niet goed’, schreef hij. 

CheCkBOek Bijdrages: Dick Schaap, Jan Schoeman en Marleen Wegman
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beeld na een zoveelste con-
flict toenmalig minister van 
Justitie Van Heuven Goedhart 
razend uitriep: ‘De generaal 
eruit of ik!’, antwoordde 
Kruls kenmerkend en gevat: 
‘Na u, excellentie!’ Vanwege 
zijn uitzonderlijke organisato-
rische kwaliteiten kon Kruls 
zich deze opstelling lang 
permitteren, maar uiteinde-
lijk ging het in januari 1951 
toch fout, waarna de politiek 
Kruls tot terugtreden dwong. 
Belangrijke oorzaak daarvoor 
was het gegeven dat Kruls de 

net opgerichte NAVO vijf of zes Nederlandse divisies toe-
zegde, terwijl de regering niet verder wilde en kon gaan dan 
drie.
Hoogenboezem heeft een studie geschreven die leest als een 
roman en die een genuanceerd beeld schetst van zowel Kruls’ 
grote kwaliteiten als zijn botheid en onvermogen adequaat 
om te gaan met vooral de politiek-militaire verhoudingen in 
Nederland. Enig minpunt: de studie bevat flink wat slordig-
heden, taalfouten en verschrijvingen. Een goede eindredacti-
onele ronde had de irritatie als gevolg daarvan flink kunnen 
beperken. (JS)

H.J. Kruls. Een politieke generaal – Jaap Hoogenboezem
333 pagina’s, geïllustreerd
€ 29,50
Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938)
www.uitgeverijboom.nl
ISBN 9789085066415

Varen door mijn herinneringen
Het boek Varen door mijn herinneringen van de Zeeuwse 
marineman en Indiëveteraan Dries Klaassen (84) is een 
bewogen levensverhaal. Bewogen door de schrijnende armoe 
in het vissersdorp Breskens in de jaren dertig tot aan het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hij zag in Breskens 
als telg van een groot gezin het levenslicht. Alle gezinnen 

waren groot. Er moesten 
veel monden worden gevuld, 
maar gelukkig was er altijd 
vis voor niks. Water om te 
wassen en te drinken kwam 
uit de regenbak. De wc was 
een met planken afgedekte, 
gegraven put met in het 
midden een gat waarop je 
kon zitten. Als de put vol 
was, kwam een man met 
een soort tankwagen hem 
meestal ’s avonds legen.
Een bewogen levensverhaal 
vooral ook door Klaassens 

beschrijving van het tragische gevolg van het geallieerde 
bombardement op 11 september 1944 op de havenwijk van 
Breskens om de terugtrekkende Duitse troepen de pas af 
te snijden. Van de nauwelijks 2.000 inwoners van Breskens 
kwamen er 184 om het leven en raakten veel mensen zwaar-
gewond. De oorlog en vooral het bombardement vormden 
een keerpunt in het leven van ‘dolle Dries’, zoals hij zichzelf 
beschrijft.
18 Jaar oud moest Dries na het bombardement helpen bij 
het bergen van de vele doden. De profvoetballer Willem van 
Hanegem verloor bij dit bombardement zijn vader Lo, een 
garnalenvisser, zijn broer Izaäk en zijn zuster. Dries Klaassen 
werd na de bevrijding van Breskens ingedeeld bij de Binnen-
landse Strijdkrachten (BS) en enige tijd later bij de Prinses 
Irenebrigade, maar de zee trok hem meer. Dat leidde tot een 
opleiding in Engeland als onderzeebootverkenner. Hij ein-
digde zijn militaire loopbaan als OVW’er in Indonesië aan 
boord van de mijnenlegger Hr.Ms. Willem van der Zaan. (DS)

Varen door mijn herinneringen – A.W. Klaassen
120 pagina’s, geïllustreerd
€ 22,50 (plus € 2,50 verzendkosten)
Uitgegeven in eigen beheer: A.W. Klaassen, Tasmanhof 
53, 3151 PV Hoek van Holland, tel: 0174-382158

ook verschenen

Kruisvaarders van de archipel
De Consolidated PBY 
Catalina mag met recht 
het meest geslaagde 
vliegbootontwerp aller 
tijden genoemd worden. 
Toen de vliegboot voor 
de oorlog ontworden 
werd, overtrof hij de 
specificaties zo ruim, 
dat de Amerikaanse 
marine nog tijdens de 
beproevingen een order 
plaatste voor zestig 
toestellen. Ook bij de 
Nederlandse Marine-
luchtvaartdienst (MLD) 

werden de toestellen ingezet, onder meer tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en in Nederlands-Indië. In de Kruisvaarders 
van de archipel staat het verhaal van deze 
Catalina’s van de MLD beschreven.

Kruisvaarders van de archipel. Catalina vliegboten van de 
Marineluchtvaartdienst 1941-1957 – Bart M. Rijnhout
352 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 38,95 (veteranenprijs € 32,-; zie pagina 34)
Uitgeverij Lanasta, Emmen (tel: 0591-618747)
www.lanasta.com
ISBN 9789086160785

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

Indiëveteraan onderscheiden voor maatschappelijke inzet

ingezet als chauffeur bij de tweede 
politionele actie. “Bij de andere tien 
was van alles niet in orde. We hadden 
geen werkkleding, alleen het kaki uit-
gaanstenue. En er stond niets op papier 
over ons. De luitenant in Soerabaja had 
geen idee wat hij met ons aan moest.”
Uiteindelijk verbleef de groep mari-
niers zes weken op een opleidingskamp 
in Soerabaja en verzorgde de wacht 
op het kamp. Na die weken ging de 
groep alsnog, nu per Dakota, richting 
Batavia. Oldenbeuving kwam met twee 
collega’s terecht in Tandjong Priok, 
als chauffeur bij de Marineluchtvaart-
dienst. Begin januari 1950 zat zijn 
diensttijd in Nederlands-Indië erop en 
keerde hij met de Johan van Oldenbarne-
velt terug naar Nederland.
Op 16 maart 1950 werd hij gedemobi-
liseerd. De datum weet hij nog precies, 
want veel later bleek dat hij hierdoor 
precies vier dagen tekort kwam voor de 
latere eenmalige uitkering van 1.000 
gulden aan gewezen militairen.
Oldenbeuving vertelt dat hij zijn 
diensttijd vooral heeft ervaren als een 
vakantie. “Ik heb niet in de voorste 
linies gezeten.” 

Verkeersdienst
De fascinatie voor het verkeer bleef. Na 
zijn diensttijd werkte Oldenbeuving 
enkele jaren als buschauffeur. In okto-
ber 1956 begon hij met zijn opleiding 
tot agent bij de rijkspolitie. “Ik wilde 
uiteraard graag bij de verkeersdienst 
en dat is ook gelukt.” Tot zijn pensio-
nering in 1984 werkte hij als politie-
ambtenaar in onder meer Winschoten, 
Almelo, Den Haag en Amsterdam.
In zijn woonplaats Raalte werd Olden-
beuving tijdens het veteranenontbijt op 
19 juni vorig jaar verrast door de benoe-
ming tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De onderscheiding kreeg hij 
voor zijn bijdragen aan de samenleving, 
zoals zijn activiteiten voor Indië- en 
Nieuw-Guineaveteranen en zijn inzet 
bij de oprichting van de veteranencafés 
in Holten en Heino. Hij geeft aan dat 
hij het moeilijk vindt om de jongere 
veteranen in zijn woonplaats te berei-
ken. “Gelukkig zijn ze erbij tijdens de 
4 meiherdenking hier. Ik heb al voor-
gesteld om in Heino toch maar eens 
op een avond open te gaan, want jonge 
veteranen zijn er hier genoeg. We weten 
alleen niet wie het zijn.” CP

Door: Marleen Wegman
Foto: Birgit de Roij

e schoolopleiding van Joost 
Oldenbeuving kwam in het 

nauw door de Tweede Wereldoorlog. 
De oorlogsjaren kwam hij goed door 
in het Drentse dorp Nieuw-Weerdinge. 
“Als er iets aan de hand was, vluchtten 
we het veen in.” In 1945 vond hij toch 
een baan, in een garage. “Dat was een 
lot uit de loterij. Ik wilde heel graag 
met auto’s werken.”
Op 20 maart 1948 begon zijn dienst-
plicht bij het Korps Zeemacht in Voor-
schoten. “Wat niet veel militairen is 
overkomen, gebeurde ons wel. Al na een 
week kregen we verlof, in verband met 
Pasen.” In Volkel kreeg hij een opleiding 
tot marinier en daarna een aanvullende 
opleiding tot chauffeur in Hilversum. 
“Ik vond het prachtig. Ik had mijn rijbe-
wijs al, maar kreeg toen nog wat andere 
lessen in autotechniek. Dat lag mij wel.” 
Na de chauffeursopleiding werd hij 
geplaatst op de ‘Oostgangerskazerne’, 
op Kattenburg in Amsterdam. “Dan 
weet je het wel: naar Indië.”

Werkkleding
Met negentien andere vlootchauf-
feurs scheepte Oldenbeuving op 12 
november 1948 in aan boord van de 
Groote Beer. Hij wist al dat zijn stand-
plaats Batavia zou worden, maar voer 
desondanks door naar Soerabaja. Tien 
chauffeurs werden in Soerabaja direct 

D
naam en leeftijd:  Joost oldenbeuving (83)
Rang en functie:  marinier 1, chauffeur
Uitgezonden:  nederlands-indië
is nu:  gepensioneerd
hobby’s:  tuinieren, kamperen en zingen
hekel aan:  mensen die te laat komen
Beste oorlogsfilm:  Saving Private Ryan

Ietwat verontschuldigend vertelt Joost Oldenbeuving dat hij zijn 
diensttijd als chauffeur in Nederlands-Indië vooral heeft ervaren 

als een soort vakantie. Dat laat onverlet dat hij zich nu met verve 
inzet voor andere oud-strijders in de omgeving van zijn 

woonplaats Raalte.
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Door: Marleen Wegman
Foto: Birgit de Roij

a de mavo had Bert Terlouw 
het wel gezien op de middel-

bare school. Ter overbrugging werkte 
hij nog een jaar in een supermarkt 
en kon daarna vervroegd in militaire 
dienst. Bij zijn vertrek naar Yatar in 
Libanon in januari 1982 was hij net 
twee maanden 18 jaar. “Toen ik in 
dienst kwam, wilde ik meteen teke-
nen, maar mijn ouders staken daar een 
stokje voor. Ik was nog 17 jaar en had 
hun handtekening nodig. Uiteindelijk 
heb ik net zo lang lopen drammen tot 
ze akkoord gingen”, aldus Terlouw.

politiek
Terugkijkend geeft hij aan dat hij op dat 
moment geen idee had van het perspec-
tief van de uitzending. “Je ging er maar 
gewoon heen. Je realiseerde je niet 
hoe de politieke situatie was, wat nu 
precies de reden was voor je aanwezig-
heid.” Hij relativeert dat meteen door 
aan te geven dat hij positief terugkijkt 
op zijn uitzending. “Het was indruk-

dubbel  
 CheCk

‘Uitzending was 
vormend’

Libanonveteraan kandidaat voor Statenverkiezingen

wekkend. En het is vormend geweest 
voor mijn persoon. Dat is goed.”
Na terugkeer uit Libanon hoopte Ter-
louw dat hij in militaire dienst kon 
blijven. “Dat lukte niet. Mijn moeder 
werkte ooit in de verpleging en uitein-
delijk ben ook ik zo in de A-verpleging 
in Haarlem terechtgekomen. Met in 
mijn achterhoofd wel het plan om aan 
het werk te gaan in oorlogsgebieden. 
Maar dat is er niet meer van gekomen”, 
vertelt Terlouw
Hij geeft aan dat hij in de twee jaar 
volgend op zijn terugkeer uit Libanon 
een moeilijke tijd heeft gehad. “Dat 
had vooral te maken met aanpassings-
problemen. Ik zat in Haarlem en wist 
niet wat ik wilde. Dat vond ik een las-
tige tijd.” Vanaf 1984 ging het beter en 
sindsdien volgde hij diverse verpleeg-
kundige opleidingen.
Sinds 2006 is hij als sociaal psychia-
trisch verpleegkundige werkzaam in de 
Jeugd GGZ, daarvoor werkte hij onder 
meer in een tbs-kliniek. Vanaf 2004 is 
hij actief binnen de veteranenkring in 
zijn woonplaats Raalte. “Meedoen met 
de dodenherdenking, naar Wageningen, 
ieder jaar naar Den Haag.” Zijn politieke 

naam en leeftijd:  Bert terlouw (47)
Rang en functie:  soldaat, radiotelefonist A-Cie
Uitgezonden:  Libanon
is nu:  sociaal psychiatrisch verpleegkundige
hobby’s:  archeologie, politiek en geschiedenis
hekel aan:  mensen die draaien met meningen
Beste oorlogsboek:  Pratend voorwaarts van eildert Mulder

activiteiten voor D66 zijn van recentere 
datum. Vorig jaar was hij kandidaat voor 
de gemeenteraad in Raalte en vorige 
maand voor de Provinciale Staten. “Een 
ander gaat vissen en ik vind dit leuk.”

Muziek
Als sociaal psychiatrisch verpleegkun-
dige maakte hij kennis met het werk 
van Douwe Draaisma, bijzonder hoog-
leraar in de geschiedenis van de psy-
chologie. “Draaisma stelt dat muziek 
is gerelateerd aan leeftijd. De muziek 
die je hoort als je 17, 18 jaar bent, is 
bepalend voor je gevoel en je herinne-
ring.” Hij voegt er direct aan toe dat hij 
het een interessante bevinding vindt. 
“Het betekent dat je er in therapievorm 
gebruik van kunt maken. Ik weet niet 
of veteranenhulpverleners dat doen, 
maar het zou goed kunnen werken op 
het moment dat je herinneringen moet 
terughalen.”
Een voor hem belangrijk nummer is 
Morning has broken van Cat Stevens. “Ik 
zat op een buitenpost en zag de zon 
opkomen boven de berg Hermon. Het 
lied van Cat Stevens was op de radio. 
Dat beeld van de zon en die muziek 
heb ik bewust vastgehouden. Als ik het 
nummer nu hoor, klikt er meteen iets.” 
Toch denkt hij niet veel meer na over 
Libanon. “Bij periodes komt dat even 
terug, vaak rond dodenherdenking en 
de Veteranendag. Maar er komt vanzelf 
wel weer een fase rond mijn 60e dat ik 
ga denken: hoe zou het met die andere 
jongens zijn?” CP

n

Bij de verkiezingen in maart haalde D66-kandidaat Bert Terlouw nét 
geen zetel in de Provinciale Staten van Overijssel. Op bijeenkomsten 
tijdens de campagne kwam hij regelmatig mensen tegen met een 
veteranenspeld op de revers. “Dat vind ik leuk. Het is een teken van 
herkenning.”
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Door: Wim van den Burg

et Dutch Consortium in Uruz-
gan (DCU) bestaat sinds 2006. 

In dat jaar besloten drie Nederlandse 
niet-gouvernementele organisaties 
(NGO’s), Save the Children, HealthNet 
TPO en Cordaid, hun krachten te 
bundelen. In 2008 voegden zich nog 
twee andere Nederlandse NGO’s bij 
het DCU: ZOA Vluchtelingenzorg en 
het Dutch Committee for Afghanistan 
Veterinary Programmes (DCA). Elke 
organisatie brengt haar eigen expertise 
in: onderwijs en sociaal-maatschappe-
lijk werk (Save the Children); capaci-
teitsopbouw (ZOA Vluchtelingenzorg); 
gezondheidszorg (HealthNet TPO); 
landbouw en schoon drinkwater (Cor-
daid en ZOA Vluchtelingenzorg) en 
veehouderij (DCA).
Het DCU werkt onafhankelijk van de 
militairen die in een gebied gelegerd 
zijn. Het vertrek van de Nederlandse 
militairen en medewerkers van Buiten-
landse Zaken heeft geen invloed op het 
werk van de hulporganisaties. Maar er 
is wel bezorgdheid of de veiligheidssitu-
atie in Uruzgan invloed zal hebben op de 
voortgang van het werk. Desalniettemin 
heeft het DCU een ambitieus actiepro-
gramma opgesteld dat loopt tot 2013.

Gezondheidszorg
Op de website van het DCU vinden we 
alle verschillende disciplines die in het 
actieprogramma zijn opgenomen. Op 
de startpagina is dit op een beeldende 
en overzichtelijke wijze gepresenteerd. 
Onderwijs, Gezondheidszorg, Maatschap-
pelijk werk, Landbouw, Veehouderij, Drink-

INTERCHECK

H

Uruzgan en hoe nu verder?
Op zondag 5 februari verliet de laatste Nederlandse ISAF-militair Kamp Holland. Daarmee kwam 
na bijna vijf jaar een einde aan de aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht in Uruzgan, 
sinds de Deployment Task Force in maart 2006 het gebied betrad. Vele duizenden Nederlandse 
militairen werden gedurende deze periode naar Afghanistan uitgezonden. Buitenlandse eenheden 
hebben de taken van Nederland overgenomen. Er is echter nog steeds, zij het niet militair, 
Nederlandse betrokkenheid bij de provincie. Het Dutch Consortium in Uruzgan speelt daarbij 
een belangrijke rol.

www.dutchconsortiumuruzgan.nl

Grafisch ontwerp:  goed
Snelheid:  goed
Toegankelijkheid:  ruim voldoende
Leesbaarheid:  goed
Informatief gehalte:  goed
Interactiviteit:  n.v.t.

water en Irrigatie zijn onder meer de 
rubrieken die we hier tegenkomen. De 
informatie over de verschillende onder-
werpen bevat een aantal vaste items. 
Het DCU vertelt wat ze doen, wat de 
doelen zijn voor 2013 en wat er tot nu 
toe is bereikt.
Als we de rubriek gezondheidszorg 
kiezen, dan lezen we dat het DCU-
gezondheidszorgprogramma in Uruzgan 
drie speerpunten kent: psychosociale 
zorg in bestaande ziekenhuizen, alge-
mene kwaliteitszorg in privéklinieken 
en het opleiden van medisch personeel. 
Het DCU financiert psychosociale zorg 
in bestaande ziekenhuizen. Verder is 
het DCU gestart met een pilot om de 
kwaliteit van de privéklinieken te ver-
beteren. Het doet dit onder meer door 
de klinieken deel te laten nemen aan 
nationale programma’s voor bijvoor-
beeld vaccinaties. De artsen van de 
privéklinieken hebben zich verenigd in 
de Private Medical Association. Door 
kennis te delen, kunnen ze betere 
zorg bieden. Verder is in Tarin Kowt 
een trainingscentrum opgezet waar in 
samenwerking met het ministerie van 
Volksgezondheid een opleiding is ont-
wikkeld voor verpleegsters, laboranten 
en apothekersassistenten.

Onderwijs
Kiezen we voor Onderwijs, dan komen 
we op de pagina waar we onder meer 
kunnen lezen dat in Afghanistan één op 
de twee kinderen nooit een klaslokaal 
van binnen ziet en dat de kinderen die 
wel naar school gaan vaak ver moeten 
reizen. Er zijn namelijk veel te weinig 
scholen. Bovendien zijn de leraren 
slecht opgeleid en ontbreekt vaak 

het lesmateriaal. Aan onderwijs voor 
meisjes wordt in het zuiden – dat erg 
conservatief is – al helemaal weinig tot 
geen belang gehecht. Het DCU-onder-
wijsprogramma richt zich op onderwijs 
aan kinderen met een leerachterstand, 
volwassenenonderwijs, beroepsonder-
wijs, (bij)scholing van docenten en 
voorlichting voor kinderen via educa-
tieve radioprogramma’s.
Het bovenstaande is slechts een wille-
keurige en beperkte greep uit de infor-
matie die op de website van het DCU 
te vinden is. Het belang van de site is 
dat de ontwikkeling van Uruzgan na 
het vertrek van de Nederlandse mili-
tairen nog steeds kan worden gevolgd. 
Daarom alleen al is een regelmatig 
bezoek aan deze website de moeite 
waard. CP
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Door: Janke Rozemuller
Foto’s: privécollectie Leo Verbeek 
Rutten

en totaalbedrag van 50.000 
euro is best wel veel.” Met 

gevoel voor understatement vertelt 
Leo Verbeek Rutten (53) hoeveel geld 
hij op 9 juni in wil zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. Toch acht hij zijn 
missie niet kansloos. “Als ik vijftig-

VETERANEN MET EEN MISSIE
Joegoslaviëveteraan wil Alpe d’Huez zes keer beklimmen

duizend veteranen weet te vinden die 
allemaal één euro willen geven, dan 
ben ik er.” Zijn optimistische houding 
sluit naadloos aan bij het motto van 
de Stichting Alpe d’HuZes: opgeven is 
geen optie.
De stichting en de deelnemers aan het 
wielerevenement hebben een duidelijke 
missie: van de dodelijke ziekte kanker 
in tien jaar tijd een chronische ziekte 
proberen te maken. “Dat je er niet aan 
doodgaat, maar dat je er, zeg maar, mee 
doodgaat”, legt Verbeek Rutten uit. 

“Met nierziekten en suiker kun je ook 
oud worden, zolang je maar weet wat je 
moet doen en waar je je aan moet hou-
den. Ik hoop dat dit bij kanker ook gaat 
gebeuren.”
Zelf verloor hij een jaar geleden zijn 
partner Martin aan slokdarmkanker. De 
ziekte was negen maanden daarvoor bij 
hem geconstateerd. “Natuurlijk wilde 
ik zijn dood nog veel langer uitstellen, 
maar dat kon ik hem niet aandoen. 
We zijn bijna tien jaar samen geweest, 
waarvan zeven jaar getrouwd.” Al tij-
dens het ziekbed van zijn man besloot 
Verbeek Rutten dat hij mee wilde gaan 
doen aan de Alpe d’HuZes. “Vooral 
omdat er niks aan de strijkstok blijft 
hangen. Het geld is wel ondergebracht 
bij KWF Kankerbestrijding, maar de 
Stichting Alpe d’HuZes beslist zelf waar 
het naartoe gaat. De voorzitter en het 
hele bestuur van de stichting krijgen 
geen cent voor hun werk. Het is alle-
maal vrijwilligerswerk”, aldus de oud-
marineman.

Marine
Zijn loopbaan bij de marine begon in 
1974. “Ik wilde kok worden én ik wilde 
varen. Uiteindelijk werd ik geen kok, 
maar hofmeester. Ik had het goed naar 
mijn zin.” Er volgden plaatsingen aan 
wal, maar ook verschillende varende 
plaatsingen, onder meer aan boord van 
Hr.Ms. Zuiderkruis, Hr.Ms. Tjerk Hiddes en 
Hr.Ms. Van Speijk.
Nadat hij de korporaalsopleiding had 
afgerond, werd Verbeek Rutten in 1995 
met Hr.Ms. Jan van Brakel uitgezonden 
naar Joegoslavië in het kader van ope-
ratie Sharp Guard. Die operatie hield 
in dat het scheepvaartverkeer op de 

Fietsen tegen kanker
Je grenzen verleggen voor de strijd tegen kanker. Dat is de kern van Alpe d’HuZes, een wieler-
evenement waarbij de deelnemers proberen de Alpe d’Huez zes keer op één dag te beklimmen. 
Motivatie en wilskracht zijn daarbij nóg belangrijker dan conditie. Maar dat het behoorlijk 
idioot is, dat erkent ook deelnemer en Joegoslaviëveteraan Leo Verbeek Rutten.

 Oud-marineman Leo Verbeek Rutten is al enige tijd in training voor de Alpe d’HuZes.

“e
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Puerto Rico heb ik nog een leuk bergje 
beklommen. Nou raak je dat na een 
tijdje wel weer kwijt, maar door het 
spinnen lukt het wel om de beenspieren 
weer goed strak te krijgen.”

Missie
Hoewel hij nog volop in training is, 
durft de fietsende veteraan al een 
voorzichtige inschatting te maken. “Ik 
wil de Alpe d’Huez binnen twee uur 
beklimmen. Tijdens de afdaling kan ik 
uitrusten en hopelijk wat eten. Ik weet 
niet hoe mijn benen zich houden. Mis-
schien moet ik boven wel even naar 
de masseur. Maar ik denk dat zes keer 
op één dag moet lukken.” Desondanks 
geeft hij toe dat zijn missie tamelijk 
ver gaat. “Het is vreselijk idioot. Ja, 
absoluut. Soms denk ik ook wel: ik ben 
eigenlijk gestoord dat ik het doe.”
Toen hij tijdens een infodag van de 
Stichting Alpe d’HuZes vertelde dat 
hij maar liefst 50.000 euro bij elkaar 
wil fietsen, kreeg hij een duim omhoog 
van Peter Kaptein, ambassadeur van 
de stichting. “In principe is 2.500 euro 
genoeg, dat is wenselijk per individuele 
deelnemer, en het liefste 10.000. Ik ben 
gelijk weer zo extreem geweest door te 
zeggen dat ik 50.000 doe.”
Of hem dat op 9 juni gaat lukken, is te 
volgen via beelden van verschillende 
webcams langs de route. Die zijn te 
zien op de website van de stichting. 
Wie de fietsende veteraan financieel wil 
steunen, kan ook op deze site terecht. 
Op zijn actiepagina kunnen donaties 
worden toegezegd. “Dat kan één bedrag 
zijn, maar ook een bedrag per beklim-
ming. Dus als ik de Alpe d’Huez maar 
vier keer weet te beklimmen, betalen 
ze ook maar vier keer het vooraf toe-
gezegde bedrag.” Met de motivatie zit 
het in ieder geval wel goed. Op de vraag 
wat hij nou moet als de Alpe d’HuZes 
straks voorbij is, antwoordt Verbeek 
Rutten: “Dan doe ik volgend jaar waar-
schijnlijk weer mee.”

 

Stichting Alpe d’huZes 

Wie:  Leo Verbeek Rutten voor Stichting Alpe d’huZes
Wat:  geld bij elkaar fietsen voor de strijd tegen kanker
Waar:  nederland
Wanneer:  sinds 2006
Contact:  www.opgevenisgeenoptie.nl 
 ga naar Actiepagina’s en zoek op Leo Verbeek Rutten

Adriatische Zee richting Joegoslavië 
werd gecontroleerd op naleving van het 
wapen- en handelsembargo. Verbeek 
Rutten was chef hofmeester onderof-
ficier. “Ik moest ervoor zorgen dat alle 
onderofficieren te eten kregen en dat 
de verblijven schoon waren.” Hij her-
innert zich nog goed dat kerst en oud 
en nieuw aan boord van de Van Brakel 
werden gevierd. “Daar moet je met de 
hele logistieke dienst iets leuks van zien 
te maken.”
Hoewel het veteraan zijn geen grote rol 
speelt in zijn leven, bezoekt Verbeek 
Rutten de veteranendag van de Konink-
lijke Marine wel. “Daar kom ik allemaal 
oud-collega’s tegen en dat vind ik fijn.” 
Zijn Draaginsigne Veteranen heeft hij 
tot nu toe nog niet gedragen, zijn herin-
neringsmedaille wel. “Ik ben heel af en 
toe ambulant lakei op het koninklijk 
huis. Tijdens het diner draag ik een 
specifiek lakeienpak en daar draag ik 
dan mijn onderscheidingstekens op. 
Het moet eigenlijk, maar ik doe het ook 
omdat ik er trots op ben. Het is toch 
iets wat ik verdiend hebt tijdens mijn 
carrière bij de marine.”

trainen
Verbeek Rutten ging twee en een half 
jaar geleden met functioneel leef-
tijdsontslag (FLO). Hij werkte toen als 
sergeant logistieke dienst verzorging in 
de toko op de Van Braam Houckgeest-
kazerne in Doorn. Sinds zijn FLO is hij 
er als burger werkzaam. Door naar zijn 
werk te fietsen, een afstand van 22 kilo-
meter, traint hij bijna dagelijks voor zijn 
missie op de Alpe d’Huez. Terug naar 
huis fietst hij om en legt hij een afstand 
tussen de 30 en 50 kilometer af.
Daarnaast gaat hij naar de sportschool 
om daar een uurtje te spinnen. “Maar 
omdat ik vanwege dit interview geen 
tijd had om te fietsen, ga ik vanavond 
voor straf twee uur spinnen”, vertelt hij 
lachend. Bij gebrek aan bergen in zijn 
directe omgeving, gaat hij ook nog 
trainen op de Cauberg in Zuid-Limburg 
en in mei wil de oud-hofmeester deel-
nemen aan een paar tochten in de 
Ardennen.
Helemaal onervaren met bergen is hij 
niet. “Tijdens mijn varende plaatsin-
gen nam ik vaak mijn racefiets mee. 
Zo heb ik op Madeira gefietst en bij 

 Leo Verbeek Rutten met zijn inmiddels overleden partner Martin op hun trouwdag bij Fort 

Kijkduin in Huisduinen, Den Helder, juni 2003.

CP
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•  Prinses Juliana inspecteert de Nederlandse bemanning van een mijnenveger 

•  Prins Bernhard bij de Duitse capitulatie in Wageningen op 5 en 6 mei 1945 

Speciale aanbieding voor de lezers van Checkpoint

Ik machtig Tijdsbeeld Media hierbij om eenmalig het bedrag van  

Bon weg? U kunt ook bestellen op www.dewinkelvandenostalgie.nl/checkpoint 

25-2-11   17:00

e zandsculptuur wordt onge-
veer 15 meter lang en 5 meter 

breed en hoog. Op 30 mei is de feeste-
lijke overdracht, waarna het kunstwerk 
op het Buitenhof blijft staan tot eind 
juni. “Daardoor is dit een eerbetoon aan 
onze veteranen van ruim een maand”, 
aldus directeur Marcel Elsjan of Wipper 
van de Zandacademie. 
Hij legt uit waarom dit jaar is gekozen 
voor veteranen. “De zandsculptuur 
ligt aan de route van het defilé. Steeds 
maakt het op mij een enorme indruk, 
dat zoveel mannen en vrouwen zich 
hebben ingezet voor de vrede. En dat al 

generaties lang. Dit verdient meer aan-
dacht dan alleen op Veteranendag. Dus 
kreeg ik het idee om een zandsculptuur 
te maken met als doel het brengen van 
een ode aan de Nederlandse Veteranen.”
Het beeldhouwwerk wordt gemaakt 
door vier professionele kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Een beperkt 
aantal ervaren amateurbeeldhouwers 
kan profiteren van de unieke mogelijk-
heid om mee te werken aan de totstand-
koming van deze speciale veteranen-
sculptuur. De ‘bouwperiode’ is van 
20 tot 27 mei. Bent u geïnteresseerd 
én bent u veteraan? Neem dan con-

tact op met Koos Sol van het Comité 
Nederlandse Veteranendag, e-mail: 
jm.sol.03@mindef.nl, tel: 06-53772702. 
Bent u nu niet zo’n echte beeldhouwer, 
maar wilt u deze kunstvorm toch ook 
eens proberen? Op Veteranendag zelf 
geeft de Zandacademie op het Malieveld 
een aantal workshops.

Ode aan veteranen
Zelf meebouwen aan zandsculptuur Den Haag

CP

 Foto van de bouw van de zandsculptuur in 2010. 

De jaarlijkse zandsculptuur in het centrum van Den Haag zal 
dit jaar in het teken staan van de Nederlandse Veteranendag. 
Het beeldhouwwerk beeldt elk jaar een ander maatschappelijk 
thema uit en dit keer is dat ‘veteranen in de samenleving’.
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LuchtmachtPresenteert

16/4 Nijmegen - Stadschouwburg 024-3221100
29/4 Roermond - De Oranjerie 0475-391491
12/5 Rijswijk - Rijswijkse Schouwb. 070-3360336
17/5 Hoorn - Schouwb. Het Park 0229-291000
18/5 Stadskanaal - Geert Teis 0599-631731

Profiteer nu van 25% 
kassakorting met uw 
veteranenpas*

* Op vertoon van uw veteranenpas krijgt u 25% kassakorting,
maximaal 4 kortingskaarten per veteranenpas - Bestel deze 

kaarten bij de schouwburgkassa: o.v.v. Veteranen. 
Geldt alleen in Nijmegen, Roermond, Rijswijk, Hoorn en Stadskanaal.

Geldt niet voor reeds verkochte kaarten en i.c.m. andere acties/kortingen
www.luchtmachtpresenteert.nl
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