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é lang hebben we met 
elkaar net gedaan alsof een 

militaire uitzending gewoon een baan 
is als alle andere. Maar dat is natuurlijk 
niet zo. Een militair die wordt uitge-
zonden, maakt hele andere dingen mee 
dan een banketbakker of iemand die 
iedere dag naar kantoor gaat. Iedereen 
begrijpt dat het risico op een muisarm 
in niets te vergelijken is met de voort-
durende dreiging van een vijandelijke 
aanval”, aldus minister-president Mark 
Rutte in zijn toespraak in de Ridderzaal 
waarmee de veteranendag op 25 juni 
begon.
Na de rede van Rutte werden in de 
Ridderzaal enkele gedichten voorgedra-
gen door scholieren en mochten twee 
veteranen een toespraak houden. Op 
het Binnenhof volgde de traditionele 
uitreiking van herinneringsmedailles 
aan uitgezonden militairen door onder 
anderen prins Willem-Alexander, 
minister van Defensie Hans Hillen en 
enkele veteranen. Ook werden vier 
Draaginsignes Gewonden uitgereikt.

Defilé
Net als een dag daarvoor de paralanding 
nabij het Binnenhof op het laatste 
moment werd afgeblazen, moest ook de 
traditionele fly past vanwege het slechte 

weer worden afgelast. Dit altijd spec-
taculaire onderdeel wordt sinds enkele 
jaren vóór het defilé gehouden in plaats 
van tijdens. Aanleiding was, zoals prins 
Willem-Alexander zelf in een interview 
in De Telegraaf onthulde, een briefje dat 
hij van een boze veteraan had gekregen. 
Die voelde zich niet gewaardeerd omdat 
de prins tijdens de fly past omhoog keek 
in plaats van naar de saluerende vetera-

nen die op dat moment voorbijkwamen.
Het defilé telde dit jaar zo’n vierdui-
zend deelnemers, onder wie een elk jaar 
groeiend aantal actieve militairen met 
uitzendervaring, die zich vanwege de 
definitie in de aanstaande Veteranenwet 
vanaf volgend jaar ook veteraan mogen 
noemen. Vanwege het regenachtige 
weer domineerden langs de defiléroute 
de regenpakken en paraplu’s. Buiten 

De zevende editie van de Vetera-
nendag in Den Haag op 25 juni 
werd, net als die in 2007, beheerst 
door het slechte weer. Toch waren 
er weer enkele tienduizenden 
bezoekers naar het Malieveld en 
de defiléroute gekomen om 
veteranen te eren. De spectacu-
laire aankomst van tweehonderd 
motorrijdende veteranen van alle 
generaties op het Malieveld trok 
ook vooraf al extra veel bekijks.

Succesvolle motorrit fleurt regenachtige Veteranendag in Den Haag op

“t

‘Dit haalt veteranen uit de put’

 Indiëveteraan Hans Wilkens: “De eerste vijftig jaar zijn ze ons totaal vergeten.”
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het begin en einde van de route en de 
Kneuterdijk, waar de Prins van Oranje 
het defilé afnam, waren er opvallend 
veel lege plekken. Maar er was weer 
veel applaus voor onder anderen de 
oudste categorieën veteranen en de elk 
jaar groter wordende groep veteranen 
in politie-uniform die onder de vlag van 
het Politie Veteranen Platform (PVP) 
deelnamen aan het defilé.

Malieveld
Het defilé eindigde voor het eerst op 
het Malieveld. Dat zorgde voor een 
nieuwe bezoekersimpuls, dat het mani-
festatieterrein ondanks een dit jaar voor 
het eerst geïntroduceerde alternatieve 
opstelling van het tentenpark wel kon 
gebruiken. Het slechte weer had het 
toch al veelgebruikte terrein in een 

modderpoel omgetoverd. Een andere 
verandering was het verplaatsen van de 
artiesten van de vroege avond naar de 
middag. Met name Glennis Grace en 
Topper Jeroen van der Boom wisten de 
bezoekers die de regen getrotseerd had-
den vast te houden op het feestterrein.
Maar de meeste indruk maakten de 
circa tweehonderd motoren die al 
vroeg in de middag met veel geronk 
op het Malieveld waren gearriveerd. 
Naast de enorme verscheidenheid aan 
motorvoertuigen viel op dat hun veelal 
kleurrijke berijders vrijwel alle militaire 
uitzendingen vertegenwoordigden. Zo 
bleek de oudste deelnemer de 87-jarige 
Joop van de Vijver die de Tweede 
Wereldoorlog nog had meegemaakt 
en waren er onder anderen Cambodja- 
Nieuw-Guinea-, Bosnië- en Afghanistan-

veteranen. Ook de Libanonveteranen 
van de Blue Helmets Motor Club waren 
goed vertegenwoordigd.

Motorrit
De motorrit in het kader van de Vete-
ranendag was een dag eerder al begon-
nen in vier van de verst gelegen steden 
van Nederland. Vanuit Vlissingen, 
Maastricht, Groningen en Den Helder 
waren vier grote groepen motorrijders 
vertrokken. Zij troffen elkaar vrijdagmid-
dag 24 juni op het Veteranenlandgoed 
Vrijland in Schaarsbergen waar een vete-
ranenwandelroute werd geopend door 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en 
Inspecteur der Veteranen luitenant-gene-
raal Lex Oostendorp (zie ook pag. 53).
Onder de motorrijders was de bijna 
83-jarige Indiëveteraan Hans Wilkens, 
die zelfs speciaal uit Frankrijk was 
gekomen om aan de motortocht deel te 
nemen. “Ik heb van 1948 tot 1950 op 
Sumatra gezeten. Oorspronkelijk bij 6-7 
RI, maar dat is later 4-2-4 geworden. 
Ik ben soldaat-chauffeur geweest, dus 
ik heb altijd gereden en heb heel veel 
gezien.” Hij is blij met de erkenning, 
maar noemt die wel laat. “De eerste 
vijftig jaar zijn ze ons totaal vergeten, 
maar de laatste vijftien jaar krijg ik 
allerlei bladen, zoals Checkpoint en dat 
haalt het weer op. En ik werd ook nog 
‘opgeschrikt’ door het bericht dat ik 
1.000 gulden kon krijgen. Daar heb ik 
een nieuw gasfornuis van gekocht.”
Over de reden dat hij helemaal uit 
Frankrijk is gekomen, is hij duidelijk. 
“In de eerste plaats ben ik zeer onder de 
indruk van de Veteranendag. Daarvoor 
heb ik de duizend kilometer overbrugd 
hiernaartoe en dat zal ik na afloop met 
een heel voldaan gevoel weer doen.” 
Het initiatief om veteranen op de motor 
naar Den Haag te halen, noemt hij 
‘geweldig’. “Ook dat haalt de veteranen 
uit de put. We zijn in opdracht van de 
regering als dienstplichtige naar Indië 
gestuurd. Dat was voor het eerst in 
mijn leven dat ik van iemand afscheid 
heb genomen. Als nog maar 19-jarige 
jongen. We kregen inschepingsverlof 
en dan moest je serieus afscheid nemen 
van je familie, want je wist niet of je 
terugkwam.” Premier Rutte had het 
’s ochtend al beeldend beschreven: 
“Iedereen begrijpt dat de onzekerheid 
voor het thuisfront van een uitgezonden 
militair veel en veel groter is dan voor 
al die gezinnen waar iedereen om zes 
uur aanschuift voor het avondeten.”

‘Dit haalt veteranen uit de put’

 Ook prins Willem-Alexander toonde zich onder de indruk van de motorrijdende veteranen.

CP
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Ook dit jaar vroeg de redactie van Checkpoint veteranen om zelf een verslag te sturen van de 
veteranendag die georganiseerd werd in hun gemeente. Vanuit het hele land en zelfs (ver) daar-
buiten rapporteerden veteranen over de bijeenkomsten. Een aantal verslagen vindt u hier.

Blijk van waardering 

Op dinsdag 21 juni heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
voor de vijfde keer haar veteranen ontvangen. In tegenstelling 
tot de voorgaande jaren is deze lokale veteranendag niet tege-
lijk met de landelijke veteranendag georganiseerd om de vete-
ranen uit de gemeente de gelegenheid te geven de landelijke 
dag in Den Haag mee te maken. Er waren meer aanmeldingen 
dan voorgaande jaren, 170 veteranen en partners, en er was 
een goede vertegenwoordiging van jonge en oude veteranen.
Gestart werd met een openingswoord van burgemeester Frits 
Naafs die namens het college van B&W een blijk van waar-
dering uitsprak aan alle veteranen die zijn uitgezonden in 
alle missies. Daarna werd een heerlijke maaltijd genuttigd en 
werden er veel ervaringen uitgewisseld over de uitzendingen. 
Na de maaltijd heeft de directeur van het Veteraneninstituut, 
Frank Marcus, verteld over de werkzaamheden van het Vete-
raneninstituut en welke zorg de veteranen daar van kunnen 
verwachten. Ook vertelde hij over de nieuwe Veteranenwet 
die nu behandeld wordt in de Tweede Kamer. Humanistisch 
raadsman Erwin Kamp vertelde over zijn ervaringen tijdens 
uitzendingen en welke rol hij daar vervulde. Deze ervaringen 
zijn opgeschreven in het boek Raadsman, heeft u nog raad?, dat 

de veteranen na afloop kregen uitgereikt. Na deze toespraken 
waren er optredens van de Star Sisters, gevolgd door de dans-
groep Bunga Melati. Beide optredens zorgden voor een gezel-
lige en ontspannen afsluiting van de avond.

Libanonveteraan Gerard van Leeuwen

De werkgroep Veteranen Zevenaar kan 
terugzien op een bijzonder geslaagde 
bijeenkomst in het gemeentehuis van 
Zevenaar. De gasten werden op zater-
dag 18 juni verwelkomd met een witte 
anjer, koffie/thee en gebak. Namens 

de werkgroep werden de aanwezigen 
toegesproken door ondergetekende 
die blij was met het aantal veteranen, 
maar ook teleurgesteld dat er zo velen 
geen gehoor aan de uitnodiging hadden 
gegeven. Wethouder Harry Staring, die 

burgemeester Jan de 
Ruiter verving, ver-
welkomde namens het 
gemeentebestuur de 
ruim tachtig aanwezige 
veteranen en hun part-
ners en sprak de hoop 
uit dat het veteranen-
café, dat zijn derde jaar 
is ingegaan, door velen 
zou worden bezocht. 
Na de toespraken ging 
iedereen naar buiten 
om de ceremoniële 
vlaggenparade te hou-
den. Het weer liet ons 

niet in de steek. Het vele publiek was 
getuige van een plechtige en indruk-
wekkende ceremonie, mede dankzij de 
leiding van onder anderen Theo Heijs-
ter en Ger Boers en muzikale onder-
steuning van harmonie Nieuw Leven 
uit Angerlo verliep alles stijlvol. Na de 
groepsfoto ging het gezelschap weer 
naar binnen en onder het genot van een 
heerlijk hapje en een drankje kwamen 
natuurlijk de verhalen los. Men was 
unaniem van mening dat deze vierde 
veteranendag wederom een succes was. 
De verantwoordelijke ambtenaar Igna 
Beckers en haar medewerkster van de 
catering verdienen dan ook alle lof en 
een bijzonder woord van dank aan de 
gemeente Zevenaar voor de verleende 
gastvrijheid in de Burgerstraat. En nu 
op naar ons eerste lustrum in 2012.

Indiëveteraan Nico Kruiniger

lo ka l e  e n  r e g i o n a l e  v e t e r a n e n dag e n 

Geslaagde dag in Zevenaar
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De jaarlijkse veteranendag is dit jaar ook 
gevierd op Curaçao. Vrijdag 24 juni, één 
dag voor de Nederlandse Veteranendag, 
vierden veteranen en oudgedienden op 
Curaçao de veteranendag op Marine-
basis Parera. In aanwezigheid van de 
minister-president van Curaçao, Gerrit 
Schotte, afgevaardigden van het Britse 
en Amerikaanse consulaat en de Com-
mandant der Zeemacht in het Caribisch 
Gebied, werd op de marinebasis middels 
diverse toespraken stilgestaan bij het 
thema Veteranen in de maatschappij. 
De minister-president sprak met 
lovende woorden over de veteranendag-
viering en benadrukte het belang ervan: 
“Ik ben blij en dankbaar dat deze vie-
ring wordt gehouden op Curaçao, want 
ook het Curaçaose volk moet weten 
wat deze militairen allemaal hebben 
meegemaakt. Vrijheid is geen vanzelf-
sprekendheid en ik heb respect voor 
die helden die hun leven waagden voor 
onze normen en waarden en voor onze 
medeburgers.”
Ondergetekende, voorzitter van de 
veteranenvereniging, vertelde dat vele 
veteranen zich inzetten voor maat-
schappelijke dienstverlening. Ze zijn 
vrijwilligers of bestuurders bij vereni-

gingen en stichtingen. Daarna reikte 
ondergetekende een speciale vetera-
nenspeld uit aan commodore Geert 
Bergsma, die recent met functioneel 
leeftijdsontslag is gegaan en nu officieel 
de status van veteraan heeft (foto).
Ongeveer 150 jonge en oude veteranen, 
oudgedienden en militaire en burger-

genodigden genoten daarna van een 
uitstekende rijsttafel en een paar koele 
drankjes op deze door de Veteranen 
Vereniging Curaçao in samenwerking 
met de Koninklijke Marine georgani-
seerde veteranendag.

Libanon- en Syriëveteraan Ruud de Dood

tapas in Spanje

Op donderdag 16 juni werd met veel succes de tweede vetera-
nendag in Spanje georganiseerd door de Defensieattaché van 
de Nederlandse ambassade, luitenant-kolonel A. Doreleijers. 
Naast de veteranen (veel oud-Indiëgangers) en hun partners 

waren tevens de Nederlandse consul en vertegenwoordigers 
van gemeentebesturen van Benidorm en omliggende plaatsen 
uitgenodigd. Van ambassade en consulaatzijde waren ook 
gespecialiseerde funtionarissen (o.a. Sociale Verzekerings-
bank) voor raadpleging en advies beschikbaar.
De Nederlandse ambassadeur te Spanje drs. P.P. van Wulfften 

Palthe opende officieel de veteranendag en als gast-
spreker namens de Commandant Zeestrijdkrachten 
en het Veteraneninstituut besteedde ondergete-
kende, generaal-majoor der mariniers b.d., aandacht 
aan veteranenzaken, waaronder de zojuist inge-
diende Veteranenwet.
Wat volgde was een zeer geanimeerde bijeenkomst 
onder muzikale begeleiding, waar Spaanse en 
Nederlandse tapas werden geserveerd. Bij vier 
veteranen die betrokken waren bij de organisatie 
werden ter waardering anjers opgespeld.

Nieuw-Guinea- en Libanonveteraan Willem van Breukelen

lo ka l e  e n  r e g i o n a l e  v e t e r a n e n dag e n 
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Veteranen in de maatschappij
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Op zaterdag 25 juni organiseerden 
wij voor de vijfde keer onze lokale 
veteranendag in Oosterhout. Een echt 
lustrum dus. Wij zijn van de vereniging 
van Voormalig Uitgezonden Militairen 
Oosterhout, kortweg VUMO. De orga-
nisatie is volledig in onze handen, maar 
wij hebben grote medewerking van de 
gemeente Oosterhout.
Het programma startte met een samen-
komst van de veteranen met hun 
partners en (klein)kinderen in ons 
veteranencafé op de Heuvel in Ooster-
hout. Al snel arriveerden de historische 
legervoertuigen op het plein voor ons 
café, gevolgd door een defilé door de 
binnenstad van Oosterhout met de vete-
ranen op de legervoertuigen op weg naar 

het stadhuis voor de ontvangst door 
burgemeester Stefan Huisman. In zijn 
welkomstwoord benadrukte de burge-
meester de moeilijke en belangrijke taak 
die de veteranen hebben vervuld en dat 
ze daar alle waardering voor moeten krij-
gen. “Die verdienen ze ook”, zei hij en 
als burgemeester vond hij het een hele 
eer om namens de gemeente deze recep-
tie aan te bieden. Daarna vertrokken wij 

weer met de voertuigen naar ons vetera-
nencafé waar het nog lang gezellig was.
In samenwerking met het Generaal Mac-
zek Museum, de Nationale Reserve en 
het Museum Oorlog en Vrede hadden 
we naast het café een tentoonstelling 
ingericht met legeruniformen, laarzen, 
helmen, vlaggen en gebruiksvoorwerpen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien 
hadden we een markt georganiseerd. 
Door het slechte weer viel de publieke 
belangstelling tegen. De opkomst bij 
de veteranen was goed te noemen. De 
jonge veteranen waren duidelijk in de 
minderheid, ondanks de extra inspan-
ning door ons en de gemeente.

Nieuw-Guineaveteraan M.P. Leijs

Winterkou

In Zuid-Afrika werd op dinsdag 21 juni de veteranendag gevierd. Ondanks dat ik op zuurstof ben thuis, laat ik die dag niet 
aan m’n neus voorbij gaan. Het was dit keer voor de tweede maal gezamenlijk met leden van de lokale krijgsmacht en andere 
genodigden. De opkomst van onze veteranen was zwak, ik denk maar zeventien deze keer. Misschien door de winterkou, een 
strakblauwe lucht, maar wel op bijna 1.500 meter hoogte. Onze veteraan die nu 100 jaar oud is, was ook weer present. Alles 
was weer prima geregeld door overste Gerrits en zijn adjudant Van Eck en de twee dames.

Tweede Wereldoorlog- en Indiëveteraan J. Corstanje

Rijsttafel in Ridderkerk

Op vrijdag 24 juni vond in Ridderkerk voor het zesde jaar 
de lokale veteranendag plaats. Tweehonderd veteranen met 
partners en genodigden hadden zich verzameld vóór het 
gemeentehuis in daarvoor speciaal geplaatste tenten. Om 
15.30 uur vond er een rondrit door de gemeente plaats met 
dertien legervoertuigen van de TRIS. Aan boord vijftig vete-
ranen en de burgemeester, mevrouw Anny Attema. Inmiddels 

hadden de musici van de christelijke muziekvereniging Harpe 
Davids voor het gemeenthuis plaatsgenomen om een concert 
te geven. Ook de plaatselijke bevolking was zo bij de vetera-
nendag betrokken.
Om vijf uur opende ceremoniemeester A. de Koning, lid 
van het veteranendagcomité, de bijeenkomst, waarna hij het 
woord gaf aan de burgemeester. Zij gaf nog eens aan hoe de 
gemeente betrokken is bij haar veteranen, die op deze wijze 
erkenning en waardering krijgen voor hetgeen zij in vaak 
moeilijke omstandigheden in dienst van de krijgsmacht heb-
ben verricht.
Daarna kreeg Afghanistanveteraan Arjen Verschoor (foto) 
gelegenheid om zijn ervaringen tijdens zijn uitzending aan 
het gehoor te presenteren.
Na het concert vertrokken veteranen en partners naar party-
centrum Van der Graaf voor een zeer uitgebreide rijsttafel. Tot 
slot bood ondergetekende namens de VOMI-Zuid-Holland-
Zuid, als dank voor deze dag, de burgemeester het VOMI-
schild aan. Ook kregen Emmy Deira, namens de gemeente de 
motor achter de dag, en haar assistente Danielle Belder een 
mooi boeket.

Indiëveteraan Ger de JongFo
to

: J
os

 W
es

di
jk

op legervoertuigen naar de burgemeester

Fo
to

: M
ar

ië
tt

e 
Le

ijs

lo ka l e  e n  r e g i o n a l e  v e t e r a n e n dag e n 

Checkpoint 6-2011.indd   14 13-07-2011   19:47:17



CheCk point nr. 6 / juli-augustus 2011
15

Ruim veertig veteranen, velen met hun echtgenote, gaven 
op zaterdag 25 juni gehoor aan de uitnodiging voor een ont-
vangst op het gemeentehuis in het Brabantse Haaren. Burge-
meester Frans Ronnes zorgde er nu al voor de vijfde keer voor 
dat de vele oudere en de enkele jongere veteranen als eregast 
behandeld werden.
Bij het officiële gedeelte is er altijd een onderwerp dat tot 
nadenken stemt. Deze keer was dat het aangrijpende verhaal 
van twee Somalische zusjes over de gruwelijkheden uit hun 
jeugd, hun vlucht en de hereniging van hun gezin in Neder-
land. Bishaaro (18) en Naima (17) Hassan Abdi, bijna drie 
jaar in Nederland, vertelden over de onveiligheid in hun 
geboorteland, waar al sinds 1991 geen functionerende over-
heid meer bestaat. Hun vader, een professor, werd vermoord, 
terwijl hun moeder vier van haar vijf kinderen kon laten 
vluchten. Met hulp van Vluchtelingenwerk werden de kin-
deren herenigd met hun moeder, die inmiddels in Nederland 
was. De kinderen hebben nu hun toekomstdromen en stude-
ren daar hard voor. De meisjes zijn vol lof over hun nieuwe 
vaderland en maakten indruk op de veteranen: zo veel ellende 
meegemaakt en toch de blik op hun toekomst gericht.
Ex-Unifiller Bert Pijnenburg verhaalde van zijn diensttijd in 
Libanon. Hij bracht water en  voedsel rond, onder meer in 
de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Chatilla, waar 

zijn konvooi bestormd werd door hongerige volwassenen en 
kinderen. Met andere Unifillers steunt Bert momenteel het 
Hiram-hospitaal, dat tegenover het vluchtelingenkamp Albas 
ligt. Na het officiële deel, afgesloten met het Wilhelmus, 
stond de blauwe hap klaar en werden de banden weer aange-
haald tussen de jongeren (Libanon, voormalig Joegoslavië en 
Irak) en de ouderen (Nieuw-Guinea, TRIS, Indiëgangers en 
Koreavrijwilligers).

Libanon- en Irakveteraan Jo Verhoeve
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Somalische meisjes vertellen hun verhaal

Defilé in Limburg

Op zaterdag 18 juni heeft voor de 
zevende achtereenvolgende keer de 
Limburgse Veteranendag, zijnde de pro-
vinciale viering van de jaarlijkse vetera-
nendag, in Roermond plaatsgevonden. 
De dag bestond uit drie onderdelen, te 
weten een plechtige herdenking in het 
Nationaal Herdenkingspark Roermond, 
een parade door de binnenstad van 
Roermond en een gezellig samenzijn, 
eveneens in het centrum van Roer-
mond. Voor het eerst werd tijdens deze 
jaarlijkse provinciale veteranendag een 
korte parade met defilé gehouden en 
vond het gezellig samenzijn daarna in 
het centrum van Roermond plaats. De 
Regimentsfanfare Garde Grenadiers 
en Jagers heeft de parade muzikaal 
begeleid en daarna een korte tijd bij 
het gezellig samenzijn voor levende 
muziek gezorgd. Zowel de parade als 
het samenzijn in hartje Roermond zijn 
factoren die moeten bijdragen aan het 
in contact brengen van de burgerbevol-
king met haar veteranen, hetgeen door 
de gekozen opzet goed is geslaagd.
Zonder de financiële ondersteuning 

van de provincie Limburg, de gemeente 
Roermond en nog een aantal grotere 
en minder grote sponsoren had de 
Stichting Limburgse Veteranendag deze 
dag niet op de geplande wijze kunnen 
organiseren, waarvoor onze bijzondere 
dank.
Ondanks de slechte weersvoorspelling 
voor die dag, bleef het gedurende het 
overgrote deel van de herdenking droog 

en kon zowel de parade als het samen-
zijn zonder problemen worden gerea-
liseerd. Met een aanmelding van ruim 
450 personen en een opkomst/deel-
name van naar schatting 600 personen 
mag de Stichting Limburgse Veteranen-
dag met genoegen terugblikken op een 
geslaagde provinciale veteranendag.

Sinaïveteraan Edwin Jacobsz
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Door: Linde van Deth

osniëganger Alan Bakx (39) 
heeft sinds kort een eigen 

bedrijf waarmee hij met een militaire 
veldkeuken langs campings op het 
Zeeuwse eiland Walcheren gaat om 
een avond te koken voor de camping-
gasten. Hij bepaalt samen met de 
campinghouder het menu en belt 
’s middags even om te vragen hoeveel 
mensen zich hebben ingeschreven. 
Als hij de boodschappen heeft gedaan, 
rijdt hij naar de camping en begint om 
vijf uur met koken. Om half zeven kun-
nen de gasten aanschuiven. “Als ik aan 
kom rijden met mijn veldkeuken en 
de jeep, komen er gelijk mensen op af 
om te kijken. Vaders die misschien zelf 
in dienst hebben gezeten en nieuws-
gierige kinderen. Die willen overal op 
klimmen en dat mag. Ze mogen me 
ook alles vragen over mijn militaire 
verleden”, vertelt hij. “Ik sta daar live 
te koken en lekker in de pannen te 
roeren, dus iedereen komt eromheen 
staan. Ze helpen mee met snijden, ver-
tellen hoe zij koken. Dat contact met 
de mensen is het leukste.” 

Gastvrijheid
Hij kookt op een militaire veldkeuken 
die hij zelf heeft opgehaald in Duits-
land met zijn jeep. De gasten eten uit 
een messtin met een spork: een mes, 
vork en lepel in één. De gasten krijgen 
eenpansgerechten met verse (Zeeuwse) 
producten voorgeschoteld en een kop 
koffie met iets zoets. Hij draagt tijdens 
het koken zijn legerbroek: “Dat is func-

tioneel én maakt het plaatje compleet.”
Er zijn 183 campings op Walcheren, dus 
Bakx kan vooruit deze zomer. Hij houdt 
zelf van de kleine campings, vanwege 
de intieme sfeer. De camping heeft 
met zijn bedrijf Lekker ge(s)maekt een 
leuke activiteit in huis, voor de gasten 
is het fijn dat ze een avond niet hoeven 
te koken en de Bosniëveteraan kan op 
een leuke manier zijn werk doen. Hij 
kwam op het idee toen hij vanwege iets 
kleins in het ziekenhuis lag. Daarvoor 
zat hij twee jaar thuis met een post-
traumatische stress stoornis (PTSS) als 
gevolg van zijn uitzending naar Bosnië. 
Vanwege de gevolgen van die PTSS was 
hij gestopt met zijn werk in de zorg, 

maar hij vond zichzelf te jong om thuis 
te zitten. “Toen ik in het ziekenhuis 
lag, had ik tijd om na te denken over 
wat echt bij me past. Ik wilde niet meer 
terug in de zorg. Ik moest erkennen dat 
ik toch iets met Defensie heb. Ik houd 
van koken en lekker eten. Ik zorg graag 
voor grote groepen, lekker koken voor 
mensen is voor mij een vorm van gast-
vrijheid. Zo is het idee ontstaan en ik 
ben een ondernemingsplan gaan schrij-
ven en heb marktonderzoek gedaan. Het 
was alsof ik het licht zag”, vertelt hij 
lachend. “Dit werk past bij mij. Na de 
eerste opdracht was ik doodmoe, vooral 
omdat alle spanning wegviel. Maar het 
was honderd procent gegaan zoals ik 

Bosniëveteranen Alan Bakx en 
Peter Jongman zijn eigen baas in 
de horeca. Bakx kookt sinds deze 
zomer met een militaire veld-
keuken op campings en Jongman 
heeft al jaren een eigen brasserie 
en cateringbedrijf. Beiden worden 
nog altijd geconfronteerd met de 
gevolgen van hun uitzending. 

B

 Alan Bakx aan het werk op minicamping De Visser in Zoutelande. Foto: Joyce de Visser

Veteraan en horecaondernemer
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wilde en zoals ik gehoopt had.” 
Peter Jongman (55), eveneens Bosnië-
veteraan, startte in 2004 met Entrée 
Brasserie en Catering in Utrecht. “In 
2003 waren er reorganisaties bij het 
bedrijf waar ik toen werkte. Ik kon een 
andere functie krijgen, maar dat strakke 
pakken werk van die functie was niks 
voor mij.” Jongman deed verschillende 
testen en daaruit kwam dat ‘iets in de 
horeca’ wel wat voor hem kon zijn. “In 
april 2004 ben ik begonnen met de bras-
serie. Mijn vrouw en ik hebben altijd 
eigen zaken gehad en ik heb al wel vaker 

aan de horeca gedacht, maar het was 
er nog niet eerder van gekomen. Door 
een eigen bedrijf te starten, wilde ik ook 
voorkomen dat ik weer ontslagen kon 
worden. Ik doe de boekhouding zelf en 
heb in elf weken mijn horecapapieren 
gehaald”, vertelt hij. “Helaas was ik aan 
het begin aangesloten bij een verkeerde 
franchiseorganisatie. Die ging failliet en 
met een kort geding heb ik de zaak op 
mijn naam kunnen zetten. Toen hebben 
we verlies geleden. Met man en macht 
hebben mijn vrouw en ik de zaak weer 
op de rails gekregen. Nu loopt de bras-
serie onvoorstelbaar goed. We worden 
er op handen gedragen door de gasten, 
vanwege de gastvrijheid en de service.”

Verantwoordelijk
Entrée Brasserie ligt in een winkelcen-
trum in Utrecht en daardoor loopt het 
vooral tijdens de lunch storm. Maar 
mensen kunnen er ook ’s middags 
koffiedrinken of borrelen en er is een 
uigebreide dinerkaart voor de donder-
dagavond. Daarnaast is er een catering-
gedeelte, iets waar Jongman zich nu 
vooral mee bezighoudt. Helaas kan hij 
zich op dit moment niet op de manier 
bezighouden met zijn brasserie zoals hij 
zou willen. In 2008 stortte Jongman in 
en werd de diagnose PTSS gesteld, als 

gevolg van zijn uitzending. “Nadat ik 
terugkwam uit Bosnië, zei mijn vrouw 
gelijk dat ik niet meer de oude was. Ik 
stortte me op mijn werk, ik maakte 120 
uur per week. In 2008 ging het helemaal 
mis en moest ik onmiddellijk stoppen 
met werken. Het was op. Mijn vrouw 
en kinderen hielden de zaak draaiend, 
terwijl ik noodgedwongen thuiszat. Dat 
is ontzettend frustrerend.” 
Jongman werkte als elektronisch mon-
teur bij Defensie, toen hij in augustus 
1994 naar Bosnië werd uitgezonden. 
Hij was onderdeel van het support com-
mand en deed het onderhoud en de 
reparaties van de apparatuur in het uit-
zendgebied. Ook moest hij de logistieke 

lijnen opzetten voor die apparatuur. “Ik 
weet weinig meer van mijn uitzending. 
Alle herinneringen zijn opgehangen 
aan een vreselijk incident dat ik daar 
meemaakte.” De Bosniëveteraan moest 
in een klein konvooi van Busovaca naar 
Lukavac rijden. Hij en zijn collega’s 
namen een route waarbij ze voor een 
bepaald gedeelte een escorte moeten 
krijgen, maar een Pakistaanse militair 
liet hen weten dat ze dat niet deden 
op zondag. Het konvooi besloot toch 
door te rijden, met helm en scherfvest. 
Ze kwamen midden in een beschieting 

terecht. Overal sloegen granaten in 
en gewonde mensen drongen om de 
voertuigen van het konvooi heen en 
gebaarden dat ze meegenomen wilden 
worden. Jongman moest doorrijden 
met een lichaam op de motorkap. 
Overal waren explosies en hij schuilde 
al rijdend onder het dashboard, niet 
wetend wat hij raakte met zijn voer-
tuig. Jongman en de andere militairen 
overleefden het wonderwel. “Hoewel ik 
er later achterkwam dat ik tijdens mijn 
uitzending ook goed werk heb geleverd, 
zijn alle goede herinneringen weg. Ik 
heb nu nog regelmatig flashbacks van 
het incident. Ik voelde me ontzettend 
verantwoordelijk voor de anderen in het 

 Peter Jongman in Entrée Brasserie. Foto: Erik Kottier
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ijn dienstplicht vervulde Lesley 
Verwoord bij de luchtmacht, 

waarna hij als kort verband vrijwil-
liger tekende bij het Korps Mariniers. 
“Eigenlijk had ik niet goedgekeurd 
mogen worden na een knieoperatie, 
maar ik had mijn huisarts gevraagd 
te verklaren dat ik helemaal fit en 
gezond was. Tijdens de opleiding 
merkte ik dat het toch niks voor me 
was, dus toen ben ik daar weggegaan. 
Tegelijkertijd had ik me aangemeld als 
beroeps bepaalde tijd bij de landmacht 
en na mijn opleiding kwam ik bij het 
17e Pantserinfantiebataljon terecht. 
Eerst als MAG-schutter en later ben ik 
plaatsvervangend groepscommandant 
geworden.”
Verwoord wist al vrij snel dat hij uitein-
delijk iets anders wilde dan werken bij 
de krijgsmacht. “Ik wilde niet dat die 
periode verloren tijd zou zijn in mijn 
carrièreperspectief, daarom wilde ik een 
opleiding gaan doen. Je kon in die tijd 
goed studeren bij Defensie. Normaal 
gesproken waren het theoretische oplei-
dingen die je mocht gaan doen, maar 
voor mij maakten ze een uitzondering: 

ik mocht elke zaterdag op kosten van 
Defensie mijn fitnessopleiding doen. Ik 
vond dat wel interessant. Vooral voor 
mijn eigen training, want ik dacht toen 
nog niet dat ik fitnessinstructeur wilde 
worden. Dat kwam later pas, toen ik de 
opleiding had afgerond.”

niks te klagen
Toen zijn uitzending naar Bosnië zich in 
1997 aandiende, was Verwoord daar blij 
om. “Ik ben nooit een jongen geweest 
die heel veel thuis wilde zijn. Na mijn 
Defensietijd heb ik ook negen maanden 
gereisd. Ik wilde wel wat meer zien. Ik 

Bosniëveteraan is personal trainer en voedingsbegeleider

‘Defensie heeft me gevormd’

‘Een typisch jeugdige burgermaat-
schappelijke (nukubu) instelling.’ 
Dat had Lesley Verwoord (35) naar 
eigen zeggen vóór hij in dienst 
ging. “Ik was vrij laag opgeleid en 
had een levensstijl waar ik niet al 
te trots op hoefde te zijn. Ik denk 
dat Defensie mij de goede weg op 
heeft gestuurd.” Die weg heeft 
hem naar de sportschool geleid, 
waar hij sinds 2008 zelfstandig 
personal trainer en voedingsbege-
leider is.

 Personal trainer Lesley Verwoord traint een van zijn klanten. Foto: Birgit de Roij
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was nooit bang voor de uitzending, er is 
bij ons gelukkig ook niet veel gebeurd.”
Verwoord werd geplaatst in Novi Travnik. 
“We moesten daar hoofdzakelijk wacht-
lopen en patrouilles rijden. Als Quick 
Reaction Force zijn we veel uitgerukt. 
Meestal zat er een of andere idioot 
ergens in de lucht te schieten. En als je 
daar dan kwam, dan had niemand iets 
gezien of gehoord.” Meer resultaat had 
een actie bij een wapenfabriek. “Daar 
moesten we binnenvallen omdat er een 
groter kaliber werd gemaakt dan was 
afgesproken. We hebben toen een raket-
installatie in beslag genomen. Maar 
daar bleef het wel bij.”
Terugkijkend constateert hij dat de 
voorbereiding op zijn uitzending prima 
was. “Ik had het idee dat ze redelijk wat 
geleerd hadden van Srebrenica in 1995. 
Wij gingen er ook ‘groen’ heen, dus niet 
meer als blauwhelm. We gingen weg als 
IFOR 2 en ter plekke werden we omge-
doopt tot SFOR 1 omdat de dreiging 
minder was. Ik heb niks te klagen over 
hoe Defensie ons heeft voorbereid en 
ook niet over het natraject.”
In de periode dat Verwoord in Bosnië 
zat, kwamen twee Nederlandse mili-
tairen om door een ongeluk met een 
voertuig. “Daar moet je als groep wel 
mee om kunnen gaan. Maar ook met 
het weg zijn van thuis. Het met zijn 
vijven slapen in een boogtent. Dan 
moet je wel goede afspraken maken om 
niet voortdurend ruzie te krijgen. Aan 
de ene kant moet je allemaal de neuzen 
dezelfde richting op hebben staan en 
aan de andere kant moet je ook respect 
hebben voor elkaar als persoon. Je moet 
elkaar snappen. En als iemand het 
moeilijk heeft, dan kan het zijn dat er 
ineens een volwassen kerel op je schou-
der zit te huilen. Dat kan. En even later 
ben je weer een biertje met elkaar aan 
het drinken en smerige moppen aan het 
vertellen.”

Broederschap
Verwoord maakte deel uit van een 
infanteriepeloton dat werd uitgeleend 
aan 101 Tankbataljon. “Dat gaf wel 
strijd. Wij infanteristen dachten dat 
wij sterker en stoerder waren en die 
tankjongens dachten dat natuurlijk ook. 
We gingen niet heel erg broederlijk met 
elkaar om. Maar de broederschap bin-
nen het infanteriepeloton werd alleen 
maar sterker.” Die broederschap is er 
tot op de dag van vandaag nog met een 
aantal oud-collega’s. “De vier jongens 

met wie ik een tent deelde, zie ik nog 
steeds. We waren een heel hecht pelo-
ton, ook na de uitzending.”
Sommige dingen mist hij wel, bij-
voorbeeld de humor. “De zieke humor 
misschien wel. Jongens onder elkaar, 
je hoort ergens bij. Ik ben wel in Neder-
land geboren, maar ik heb een andere 
huidskleur. Dat heb ik altijd wel zo 

gevoeld. Bij Defensie wordt geen onder-
scheid gemaakt in hoe je bent, wie je 
bent of wat je opleiding is. Je wordt 
afgerekend op je kwaliteiten als militair. 
Ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik 
een hele goede MAG-schutter en plaats-
vervangend groepscommandant was. Ik 
ben ook wel redelijk op handen gedra-
gen door mijn jongens. Dat heeft me 
wel heel erg zelfverzekerd gemaakt.”

personal trainer
Ook in zijn zelfstandig ondernemer-
schap is Verwoord zelfverzekerd. “Ik 
coach mijn klanten met passie voor 
mijn vak. Training kan wel degelijk 
leuk zijn, als je maar weet hoe je moet 
doseren en moet intensiveren.” Hij 
maakt voor iedere klant een persoonlijk 
plan. “Als personal trainer bied ik in 
alle gevallen een combinatiepakket van 
sporten en gezonde voeding aan. Beide 
aspecten zijn essentieel bij het behalen 
van de medische en cosmetische doel-
stellingen van mijn klanten.” Ook als ze 

hun doelstelling hebben bereikt, blijven 
veel klanten onder zijn begeleiding 
sporten.
Werken als zelfstandige bevalt de Bos-
niëveteraan erg goed. “Tot 2008 was ik 
fulltime in dienst als fitnessmanager. 
Ondertussen had ik me verder ontwik-
keld in het fitnessvak door verschil-
lende aanvullende cursussen te volgen, 

zoals Fitnessmanagment, Fitnesstrai-
ner-B en Personal Trainer.” Drie jaar 
geleden besloot Verwoord de gok te 
wagen. “Ik kreeg de kans om bij het fit-
nesscentrum, waar ik al jaren werkzaam 
was, als zelfstandig personal trainer en 
voedingsbegeleider aan de slag te gaan. 
Die kans heb ik gepakt.”
En ondanks de crisis weet Verwoord 
zijn onderneming draaiende te houden. 
Na een wat moeizaam jaar in 2010, gaat 
het nu weer goed met Lesley Verwoord 
Personal Training & Projects. En daar is hij 
trots op. “Als rode draad in mijn verhaal 
geldt dat ik als jonge jongen met lager-
beroepsonderwijs en een typisch jeug-
dige burgermaatschappelijke instelling, 
via dienstplicht en later als beroepsmili-
tair, fysiek en mentaal ben gevormd tot 
de man die ik vandaag ben: een trotse 
zelfstandig ondernemer die met veel 
plezier en dankbaarheid terugkijkt op 
zijn periode als beroepsmilitair.”

Info: www.personaltrainingprojects.nl

 Lesley Verwoord tijdens zijn uitzending met de draagbare radio bovenop een berg. 

Foto: privécollectie Lesley Verwoord
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en klein zwart-goud gerand 
glazen huisje prijkt midden op 

het plein van een winkelcentrum in 
Heemskerk. Er staat met grote letters 
op geschreven Odoratus, Tattoo&Piercing. 
In de etalage prijken uitstalkasten met 
mooie, fonkelende en stoere piercings 
voor de meest uiteenlopende lichaams-
delen. Wat nog ontbreekt in dit plaatje 
is een zware motor voor de deur, bij-
voorbeeld een Harley Davidson. Maar 
Peter Kuijl (41) heeft werkelijk aan alles 
gedacht, want op een tafeltje binnen 
liggen foto’s waarop precies die ‘ont-
brekende’ Harley elegant voor de gevel 
geparkeerd staat. Sommige hobby’s zijn 
nu eenmaal sterk verwant.
“Vorig jaar augustus heb ik de shop van 
een vriend overgenomen, die had er 
geen zin meer in”, vertelt Kuijl, terwijl 
hij niet zonder trots laat zien hoe hij de 
boel grondig heeft opgeknapt. De met 

decoratief hout afgetimmerde muren 
van de shop hangen vol afbeeldingen 
van allerlei tatoeages, van doodshoof-
den en bloemen tot Chinese draken. 
Onder de balie liggen stapels boeken 
waarin voorbeelden van diverse tat-
toos te vinden zijn. Wie zo’n tatoeage 
wil laten zetten, kan bij Kuijl terecht. 
Althans, daar heeft hij zijn mensen 
voor. Piercings aanbrengen doet hij 
wel zelf, maar voor het tatoeëren is hij 
nog in de leer. Uiteraard is Kuijl zelf 
ook rijk voorzien van tatoeages. Wat 
meteen opvalt, is de afbeelding van het 
veteranenteken achter zijn rechteroor. 
“Ik heb hem samen met een maat, een 
Libanonveteraan, laten zetten. Hij heeft 
hem op dezelfde plek”, vertelt Kuijl 
lachend. “Trouwens, mijn broer is ook 
Libanonveteraan.”
Met zijn oude Bosniëkameraden heeft 
Kuijl echter, behalve heel sporadisch via 
Hyves, geen contact. Dat is voor hem 
te confronterend, het ligt te gevoelig. 
Kuijl lijdt aan een chronische posttrau-

matische stress stoornis (PTSS), die 
hij heeft overgehouden aan zijn tijd in 
Bosnië.

Bosnië
In 1987 kwam Kuijl, die toen beginnend 
huisschilder was, op voor zijn dienst-
plicht. Als betaald korporaal diende hij 
ook nog na. “Ik mocht toen in de kor-
poraalsmess komen en daar hoorde ik 
de verhalen van wat die gasten allemaal 
verdienden. Dat leek me wel wat.” Hij 
solliciteerde en werd eind 1988 aange-
nomen als technisch specialist zwaar 
transport.
In mei 1994 ging hij als trekker-oplegger-
chauffeur naar Lukavac in Bosnië en 
werd daar al snel plaatsvervangend 
konvooicommandant. “We kwamen aan 
in Split, dat zag eruit als een toeristisch 
oord. Ik dacht toen: nou, als dit een 
oorlog is? Maar naarmate we Dubrov-
nik en Mostar naderden, zag je steeds 
meer shit en ellende. Dat was wel even 
schrikken.”
Kuijl was verantwoordelijk voor de 
transporten van Split naar Srebrenica. 
Hij reed voornamelijk met diesel, voed-
sel en post van het thuisfront. “Ik reed 
altijd zonder scherfvest en zonder helm, 
ik had overal maling aan. Ik was 24 en 
ik kon de hele wereld aan.”
Hemelsbreed was het van Split naar 
Srebrenica een kort stukje, maar van-
wege talrijke omleidingen en check-
points deed het konvooi er twee dagen 
over. Die checkpoints werden bemand 
door Serviërs, die alleen al om te trei-
teren de boel vreselijk ophielden. “De 
Serviërs waren meestal stomdronken 
van de slivovitsj en dan moest je ver-
plicht met ze meedrinken, de ene fles 
na de ander. Daar heb ik dat spul leren 
drinken. Op het laatst dronk ik vrijwel 
niets anders meer dan slivovitsj, ik 
gooide het zelfs in mijn cola. Ik ben 
toen al begonnen met het wegdrinken 
van mijn verdriet. Verdriet om al die 
ellende onder de bevolking die ik daar 
dagelijks zag en de onmacht dat je er 
niets tegen kon doen. Die onmacht.”
Kuijl werd samen met zijn kameraden 
ook nog eens dertien lange dagen door 

Bosniëveteraan Peter Kuijl runt tattoo- en piercingshop

e

Je zou hem de tattoo- en piercingkoning van Heemskerk en 
omstreken kunnen noemen. Met zijn eigen tattooshop in een 
drukbezocht winkelcentrum heeft Bosniëveteraan Peter Kuijl 
het helemaal voor elkaar. Maar de weg ernaartoe was verre 
van gemakkelijk.

‘Ik kon de hele wereld aan’

 Peter Kuijl tijdens zijn uitzending naar Bosnië. Foto: privécollectie Peter Kuijl
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de Serviërs gegijzeld op de compound 
van Srebrenica. “Dat deden ze gewoon 
om te pesten”, vertelt de Bosniëvete-
raan. “Ik heb In Bosnië veel dreigende 
situaties meegemaakt.”
Toen hij eind november 1994 terug-
kwam in Nederland leek er niets met 
hem aan de hand. Zijn contract zou 
spoedig aflopen en vol goede moed 
zocht hij een baan als vrachtwagen-
chauffeur in de burgermaatschappij. 
Maar toen ging het mis; hij dronk veel 
te veel, de relatie met zijn partner ver-
slechterde, hij was agressief en uiteinde-
lijk kwam hij in aanraking met justitie 
met als gevolg anderhalf jaar detentie. 
“In de gevangenis begon men zich af te 
vragen wat mij in godsnaam bezielde. 
Ik leek wel een wandelend wapen. Een 
psychologische test wees toen uit dat ik 
waarschijnlijk PTSS had overgehouden 
aan mijn verblijf in Bosnië.”
Later in 2005 werd deze diagnose door 
een psychiater in het militair hospitaal 
inderdaad gesteld en kreeg hij te horen 
dat hij nooit meer zou kunnen werken. 
“Dat was een klap, ik dacht dat mijn 
leven kapot was. Gelukkig heb ik na 
mijn detentie Annemieke ontmoet, 
mijn vrouw. Samen met haar heb ik 
therapie gehad in het Sinai Centrum, 
waar ik ook een goede psychiater kreeg 
die mij met medicatie weer redelijk op 
de rails heeft gekregen.”
Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat 
Kuijl begin vorig jaar thuis van de bank 
kwam waarop hij zich zolang, meestal 
met een fles whisky bij de hand, had 
verschanst. Hij ging steeds vaker even 
langs bij zijn vriend, de tattooshophou-
der, waar hij allerhande klusjes deed 
als koffie zetten en de telefoon opne-
men. Uiteindelijk leerde hij daar ook 
hoe je piercings moet zetten. Toen de 
vriend hem vroeg of hij de zaak wilde 
overnemen, zag Kuijl een mooie kans. 
Hij schreef avond aan avond verwoed 
aan een goed doortimmerd onderne-
mingsplan, ‘want het moest lukken.’ En 
toen dit plan tot zijn grote vreugde en 
opluchting werd goedgekeurd, kon hij 
meteen aan de slag met de verbouwing 
van zijn eigen tattoo- en piercingshop.

DiG
Inmiddels is de zaak ruim een half jaar 
van hem en ziet hij hoe klanten van 
allerlei pluimage binnendruppelen voor 
een tatoeage of voor een piercing. Kuijl: 
“Onlangs heb ik een lerares van mijn 
zoon hier ook gehad voor een intieme 

piercing. Mijn zoon weet dat, maar die 
houdt gelukkig wel zijn mond.”
Het gaat inmiddels redelijk goed met 
de Bosniëveteraan, maar af en toe zijn 
er dagen dat het even helemaal mis is. 
En nog elke nacht wordt hij, ondanks 
de medicatie, geplaagd door nachtmer-
ries. Soms springt zijn vrouw Anne-
mieke voor hem in. Zij leest ook altijd 
Checkpoint voordat haar man het blad in 
handen krijgt, om te checken of er geen 
artikelen in staan over veteranen met 
PTSS, die kan hij nog niet verdragen. 
Net zomin als het contact met andere 
Bosniëveteranen. Kuijl: “De enige met 
wie ik nog contact heb, is kolonel b.d. 

Loek Habraken, die was daar mijn 
commandant. Hij heeft mij twee jaar 
geleden ook het DIG uitgereikt (Draag-
insigne Gewonden; red.). Dat heb ik 
enorm gewaardeerd.”
Toch zou Kuijl het heel fijn vinden als 
ook veteranen zijn shop weten te vinden.
Hij biedt hen dan ook 10 euro korting 
op het laten zetten van een piercing, op 
vertoon van een veteranenpas. Hij wijst 
op de tatoeage in zijn nek en zegt: “Ik 
draag mijn V-speld 24 uur per dag.”

Op vertoon van de veteranenpas krijgen 
veteranen € 10,- korting op het zetten van 
een piercing. Info: www.odoratus.nl

‘Ik kon de hele wereld aan’

 Bosniëveteraan Peter Kuijl met op de achtergrond zijn vrouw Annemieke. Foto: Karin Stroo
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niet weg te redeneren zijn. Beide boeken zijn erop gericht 
om veteranen met verwerkingsproblemen, desnoods via hun 
partner of andere naasten, sneller te bewegen om professio-
nele hulp te zoeken. (FL)

Vroeger vond ik onweer mooi – Anke Dorpmanns
88 pagina’s, geïllustreerd met enkele kleurenfoto’s
€ 16,95
Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer
www.freemusketeers.nl
ISBN 9789048416950

De verborgen waarheid (over PTSS) – Raoul Janssen
94 pagina’s
€ 10,-
Uitgeverij U2pi, Voorburg (tel: 070-3872770)
www.jouwboek.nl
ISBN 9789087591731

Van Polen naar Nederland, en terug…

Ondanks de rehabilitatie van de Poolse parachutistenbrigade 
van generaal Sosabowski in 2006 voor de moedige bijdrage 
aan de operatie Market Garden in september 1944, is er nog 
steeds maar weinig bekend over de belangrijke bijdrage van 
deze Oost-Europeanen aan de bevrijding van Nederland. In 

het leerzame boekje Van Polen 
naar Nederland, en terug…, 
met als ondertitel Verhaal over 
een Poolse combattant (1921-
2003), probeert 
Marguerite Brouwer daar veran-
dering in te brengen. Brouwer 
was voorzitter van de Stichting 
Pools-Nederlands Centrum voor 
Educatie en Integratie, die ook 
een Pools schooltje in Utrecht 
onderhoudt. Het is het levens-
verhaal van de Pool Wladyslaw 

Kaduk, die in de oorlog zijn land ontvluchtte en via een grote 
omweg in 1944 in de Eerste Poolse Pantserdivisie onder 
leiding van generaal Maczek actief werd voor de bevrijding 
van Europa. De kort na deze publicatie overleden Brouwer 
maakte er geen half werk van en beschrijft in dit maar liefst 
drietalige boek (Nederlands, Pools en Engels) aan de hand 
van uitgebreid fotomateriaal, feitelijke beschrijvingen en 
authentieke interviews met Kaduk een opmerkelijke geschie-
denis. Wie zich nog afvraagt waarom al die Polen vaak in 
Nederland woonachtig bleven na de oorlog, krijgt afdoende 
antwoord. De Polen werd domweg verboden om na hun 
inzet voor de vrijheid van West-Europa, waaronder die van 
Nederlandse steden als Breda, Stadskanaal, Winschoten en 
Emmen, op te trekken naar hun eigen bezette land. Polen 
was immers door Churchill geofferd aan de communistische 
Sovjet-Unie en ook na de Tweede Oorlog kende het land geen 
vrijheid en democratie. Zoals zo velen vestigde ook Kaduk 
zich noodgedwongen in Nederland en zette zich vervolgens, 
met name via de sportwereld, een leven lang in voor de 

PTSS voor beginners
‘Ik ben een veteraan en daar ben ik trots op. Ik heb meege-
holpen om de wereld een beetje beter te maken. Het litteken 
dat ik eraan heb overgehouden, begint te helen. Het ettert 
niet meer. En het litteken mag er zijn. Ik begin het zelfs mooi 

te vinden, want achter elk litteken 
zit een verhaal. En achter mijn lit-
teken zit zeker een verhaal.’ Het 
zijn de laatste zinnen uit het boek 
Vroeger vond ik onweer mooi 
van Bosnië- en Irakveteraan Anke 
Dorpmanns (zie Checkpoint 5-2011). 
Daarin beschrijft zij op fragmenta-
rische wijze wat haar overkomen is 
tijdens en rond haar uitzendingen 
naar Bosnië (2002) en Irak (2005). 
De veterane viel na haar uitzendin-

gen in een diep gat en verbaasde zich daarover, omdat zij, 
behalve beschietingen op het Nederlandse kamp in Irak (van-
daar de titel van het boek), ‘niets’ zou hebben meegemaakt. 
Pas als een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij haar 
geconstateerd is en een behandeling bij de psycholoog volgt, 
wordt haar duidelijk dat verwerkingsproblemen ook kunnen 
ontstaan zonder dat iemand zelf extreme incidenten mee-
maakt. Het proces waarin Dorpmanns een muur om haar 
heen bouwt en de therapie die volgt om deze weer af te 
breken, worden in het boek indringend beschreven.
Ook het ongeveer tegelijkertijd verschenen boek De verbor-
gen waarheid (over PTSS) van marechaussee Raoul Janssen 
gaat over verwerkingsproblemen die het gevolg kunnen zijn 
van een uitzending zonder dat de betrokkene zelf aan levens-
bedreigende situaties heeft blootgestaan. Janssen werd na 
een relatief rustige uitzending in 1991 naar de Sinaï twee jaar 

later in het kader van UNPROFOR 
uitgezonden naar Bosnië-Herzegovina. 
Daar werd hij meermalen gecon-
fronteerd met aangrijpende taferelen 
waarin gewone burgers slachtoffer 
werden van de oorlogsomstandig-
heden. Ook Janssen kan na terugkeer 
maar niet wennen aan de thuissitu-
atie en merkt langzaam maar zeker 
dat hij erg veranderd is. Pas in 2007 
besluit hij, op sterk aandringen van 
zijn echtgenote, hulp te gaan zoeken. 
Janssen beschrijft minutieus hoe hij 
vervolgens behandeld wordt met Eye 

Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR), een behandelmethode waarbij 
iemand teruggebracht wordt in situaties die een trauma 
veroorzaakt hebben. 
Waar Dorpmanns zich richt op haar persoonlijke gedachten 
en belevingswereld na de uitzendingen, concentreert Janssen 
zich vooral op de therapeutische behandeling waardoor hij 
langzaam maar zeker weer opkrabbelt. Over de oorzaken van 
dergelijke trauma’s zijn beide ervaringsdeskundigen het eens: 
het gevoel van machteloosheid tijdens een militaire missie en 
de daaruit voortvloeiende schuldgevoelens die zonder hulp 

CheCkBOek Bijdrages: Linde van Deth en Fred Lardenoye
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integratie van Polen in Nederland, met behoud van de eigen 
Poolse cultuur. Daarvoor werd de actieve oorlogsveteraan 
door zijn eigen vaderland meermalen geëerd, ook al stelde hij 
daar in het communistische tijdperk geen prijs op. Maar daar 
waar Kaduk in de Tweede Wereldoorlog onbaatzuchtig zijn 
leven op het spel zette om delen van Nederland te bevrijden, 
werd hij pas in 2003, vlak voor zijn overlijden, als Neder-
landse veteraan erkend door toezending van het Draagin-
signe Veteranen. Geen wonder dat Kaduk al zijn spaarcentjes 
al had voorbestemd om te worden begraven in zijn Poolse 
geboorteplaats Zarzecse, overigens wel met een deels Neder-
landstalig grafschrift. (FL)

Van Polen naar Nederland, en terug… – Marguerite J.N. 
Brouwer
160 pagina’s
€ 25,-
Stichting Pools-Nederlands Centrum voor Educatie en 
Integratie (Pools schooltje, Utrecht)
Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar 
polskaszkolkautrecht@gmail.com of kleumas@gmail.com
ISBN 9789081507516

Korte lontjes
Het boek Korte lontjes is verschenen in de serie Slash-
boeken van uitgeverij Querido, een reeks boeken van 
bekende schrijvers gebaseerd op het waargebeurde levens-
verhaal van een bijzondere jongere. In het geval van Korte 
lontjes is dat Nicole Jongman, dochter van een Bosnië-
veteraan met PTSS en een van de Anjerkinderen. Zij 
werkte nauw samen met schrijver Chris Bos, al staat wel 
nadrukkelijk achterin het boek dat het leven van Nicole 

niet precies samenvalt met dat 
van hoofdpersoon Sabine. Door 
haar verhaal heen staan ook steeds 
enkele hoofdstukken die het verhaal 
van haar vader in Bosnië vertellen. 
Daarover staat: ‘Iets anders ligt het 
met de hoofdstukken over Bosnië, 
die zijn nadrukkelijk gebaseerd op 
de ervaringen van Nicole’s vader, 
Peter Jongman (zie ook pag. 18 t/m 
20; red.). Zonder zijn bijdrage was 
dit boek niet compleet geweest.’ 
Doordat het verhaal over Bosnië ook 

verteld wordt, begrijp je als lezer meer van de vader uit het 
boek, waarom hij zo is geworden en waarom hij soms op een 
bepaalde manier reageert. De oorzaak van zijn PTSS wordt 
door de heftige beschrijving van wat hij meemaakte in Bosnië 
duidelijk gemaakt. Aan de andere kant wordt door het ver-
haal van hoofdpersoon Sabine ook duidelijk gemaakt hoe het 
is om te leven met een ouder met PTSS. ‘Je weet nooit in wat 
voor bui mijn vader is. Vanochtend leek hij tamelijk vrolijk, 
maar dat kan zomaar omslaan. (…) Voor ik het weet, doe ik 
iets verkeerd en ontploft hij. Eigenlijk ligt ons hele huis vol 
bermbommen.’ Dit boek, dat het leven met een ouder met 
PTSS van verschillende kanten belicht, is een aanrader voor 
kinderen (vanaf 15 jaar) in die situatie én hun ouders. (LvD)

Korte lontjes – Chris Bos/Nicole Jongman
184 pagina’s
€ 13,95 (kijk voor een aanbieding in Checkpoint 5-2011, 
pag. 14)
Uitgeverij Querido Kind, Amsterdam (tel: 020-5511262)
www.queridokinderenjeugdboeken.nl
ISBN 9789045111858

Ook verschenen

In de West
In de West beschrijft het verdedigingsvraagstuk van de 
Nederlandse Cariben vanaf de verovering van Curaçao in 1634 
door de West-Indische Compagnie tot heden. Ondanks haar 
strategische ligging en de aanwezigheid van olieraffinaderijen 
is de kolonie altijd stiefmoederlijk bedeeld. Extra militaire 

inspanningen deed het moeder-
land louter bij acute dreiging. 
Bijvoorbeeld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog om de eilanden 
te beschermen tegen Duitse 
U-bootaanvallen, die het gemunt 
hadden op de raffinaderijen en 
konvooien van olietransporten. 
Alle krijgsmachtdelen hebben 
hier voor korte of langere tijd 
gediend, met een hoofdrol voor 

de Koninklijke Marine.

In de West. De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch 
gebied – Anita van Dissel en Petra Groen
166 pagina’s, geïllustreerd
€ 22,50
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker (tel: 0517-394588)
www.uitgeverijvanwijnen.nl
ISBN 9789051943863

Het notitieboekje
Aftocht en bevrijding. Het notitieboekje van Hauptmann 
Otto Specht beschrijft de laatste oorlogshandelingen in 
Noord-Nederland. Het notitieboekje van de Duitse officier 
dook op in het Drents Archief en daarin doet Specht verslag 
van zijn eenheid die door de oprukkende geallieerden van-
uit het zuiden van Drenthe teruggedrongen wordt richting 
de Waddenzee. Bronnen over de aftocht van de Duitsers, 
geschreven vanuit het standpunt van de verliezende partij, 
zijn een zeldzaamheid. De auteur plaatste het in de bredere 
context van de bevrijding van Drenthe en Noord-Nederland.

Aftocht en bevrijding. Het notitieboekje van Hauptmann 
Otto Specht – K.P. Timmer
128 pagina’s, geïllustreerd
€ 22,50
Van Gorcum, Assen (tel: 0592-379555)
www.vangorcum.nl

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

Speciaal voor veteranen en dienstslachtoffers 

is dit boek met korting te koop. Lever deze 

bon in bij uw boekwinkel, en betaal geen  

€ 13,95, maar slechts € 12,-.

Kijk voor meer informatie over het boek op 

www.queridojeugdboeken.nl. 
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‘Ik werd als een 
grootheid behandeld’ 

Beste soldaat van het bataljon Willem van der Linde:

eretitel
Zijn koelbloedigheid en daadkracht 
waren niet onopgemerkt gebleven. De 
volgende dag werd hij bij de comman-
dobunker ontboden, waar hij te horen 
kreeg dat hij de beste soldaat van de 
compagnie was. Bovendien zou hij 
de volgende dag van de frontlijn naar 
kamp Haridong gebracht worden. Hier 
bleek hij ook nog eens uitverkozen te 
zijn tot ‘beste soldaat van het bataljon’. 
Het bataljon telde toen zo’n achthon-
derd man.
Samen met dertien ‘beste soldaten’ van 
andere legeronderdelen uit onder meer 
Frankrijk, Engeland en Thailand dong 
hij op het divisiehoofdkwartier naar de 
eretitel en de beloning die hieraan ver-
bonden was. “We deden allemaal ons 
best er zo goed mogelijk uit te zien”, 
vertelt Van der Linde lachend. “Ik had 
mijn schoenen nog langs de achter-
zijde van mijn broek gewreven zodat 
ze glommen.” De soldaten werden 
stuk voor stuk begroet door de kolonel 
waarbij Van der Linde zich verbaasde 
over de slechte houding die de andere 
soldaten bij deze begroeting aannamen. 
Hijzelf besloot de begroeting uiterst 

correct uit te voeren en mede daar-
door was opeens alle aandacht op hem 
gericht. “Uiteindelijk werd ik verkozen 
als de beste. Het was nog nooit eerder 
gebeurd dat een Nederlandse soldaat 
tot beste soldaat werd uitgeroepen.”

Beloning
Als beloning werd Van der Linde 
enkele dagen als gast van de Ameri-
kanen ontvangen op het divisiehoofd-
kwartier. “Ik werd daar als grootheid 
behandeld, zo kreeg ik meteen een 
blauwe officiersdas en aan tafel kreeg 
ik een plaatsje naast de kolonel. Ik 
heb toen heel netjes met mes en vork 
proberen te eten. En ik sliep ook in een 
persoonlijk bunker naast de kolonel.”
Van der Linde kreeg tevens een jeep 
met persoonlijke chauffeur toegewe-
zen die hem voor een bezoek aan zijn 
kameraden naar de frontlinie bracht. 
“Met die chauffeur heb ik heel Korea 
doorgereden.” Het tweede deel van zijn 
beloning, een week extra verlof, bracht 
hij in Tokyo door. “Daar hebben ze 
mooie vrouwen”, grapt Van der Linde. 
Daarna moest hij gewoon weer terug 
naar het front.

Door: Anne Salomons
Foto: Karin Stroo

orea was niet de eerste uit-
zending van Willem van der 

Linde, al eerder werd hij uitgezonden 
naar Nederlands-Indië. Op 23 januari 
1952 vertrok deze soldaat 1e klas van 
het 38e Regiment Infanterie vanuit 
kamp Haridong, Korea, naar de front-
lijn. Samen met dertien manschappen 
trok hij door vijandelijk gebied om 
een groep Chinezen in een bunker ‘te 
grazen te nemen’. Het kwam uitein-
delijk tot een paniekerige confrontatie 
met de Chinezen waarbij de Neder-
landers zich terug moesten trekken. 
“Door de extreem lage temperaturen 
van 24 graden onder nul bleken al 
onze wapens bevroren, alle patroon-
trekkers van de karabijnen braken af 
zodat wij midden in vijandelijk gebied 
zonder vuurkracht zaten”, aldus Van 
der Linde. Door herhaaldelijk de 
handgreep enige millimeters naar 
achteren te trekken had hij echter 
voorkomen dat zijn wapen was vast-
gevroren. Toen zijn kameraden zich 
in blinde paniek terugtrokken, bleef 
hij als laatste achter, richtte zijn BAR-
mitrailleur op de Chinese bunker en 
vuurde enkele houders leeg. “In een 
vuurpauze schreeuwde ik: ‘Oké, eigen 
vuur!’, waarna ik me als een haas uit 
de voeten maakte. Bij de Chinese bun-
ker was het intussen opmerkelijk stil 
geworden.”

k
naam en leeftijd:  Willem van der Linde (83)
Rang en functie:  soldaat 1, korporaal, korporaal 1, BAR-schutter
Uitgezonden:  indië, korea
is nu:  gepensioneerd kLM-medewerker
hobby’s:  films kijken
hekel aan:  mensen die opscheppen
Beste oorlogsfilm:  De langste dag

‘Onze plaatsgenoot Wilhelm Johannes v.d. Linde is de eer te beurt 
gevallen in Korea de titel te behalen ’beste soldaat van de week’’, 

zo vermeldt een plaatselijke krant in 1952. Als beloning mocht 
Van der Linde een week doorbrengen van grand living bij de 

Amerikaanse Service Compagnie, bovendien kreeg hij een week 
extra verlof in Japan.

CP
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Door: Linde van Deth
Foto: Birgit de Roij

e interesse voor het land begon 
al toen Freddy de Lang zijn 

dienstplicht vervulde bij het Genees-
kundig Commando Krijgsmacht. “In 
1992 zag ik de eerste treinen in Utrecht 
met gewonden uit Bosnië aankomen. 
Dat waren schrijnende gevallen. Ik was 
20 en dan kun je je niet voorstellen hoe 
het daar is. Het was voor mij reden om 
bij Defensie te willen blijven én ook 
naar Bosnië te willen”, vertelt De Lang. 
Een jaar na de dienstplicht solliciteerde 
hij als KVV’er en hij kwam terecht op 
het NAVO-hoofdkwartier in Heidelberg. 
“We zaten daar met acht nationaliteiten, 
dus ik kwam in aanraking met andere 
culturen en leerde mijn talen.” Voordat 
hij naar Bosnië ging, werd hij al drie 
maanden individueel uitgezonden naar 
Vincenza, Italië.

Bosnië
Het hoofdkwartier in Heidelberg werd 
in 1996 aangewezen om het hoofd-
kwartier in Sarajevo over te nemen. De 

dubbel  
 CheCk

Heimwee naar 
het land

Veteraan start importbedrijf Bosnische producten

Lang was werkzaam voor de staf staf 
compagnie van de commandant van 
SFOR. Hij was onder meer verantwoor-
delijk voor het registreren en opslaan 
van geheime documenten. “Ik deed ook 
de postvoorziening en heb daardoor 
veel van het land gezien. Ik vond het 
een prachtig land, de natuur, cultuur en 
de gastvrije mensen. Ik vroeg me af hoe 
ze zo’n mooi land kapot hadden kun-
nen maken. Toen we vanaf het vliegveld 
naar onze bestemming gingen, zagen 
we de ellende en de puinhopen. Ik zag 
tijdens mijn verblijf wel dat het land 
stukje bij beetje werd opgebouwd.”
In 2004 stopte De Lang bij Defensie. 
“Vooral voor mijn vrouw en kinderen, 
vanwege de onregelmatige werktijden. 
Het was geen makkelijke beslissing, ik 
wilde er tot mijn 55e blijven.” Achteraf 
gezien had hij misschien beter bij Defen-
sie kunnen blijven, want in ander werk 
kon hij tot nu toe zijn draai moeilijk 
vinden. “Met de manier van werken in 
de burgermaatschappij heb ik moeite. 
Ik hou het een paar jaar uit en dan zoek 
ik weer wat anders. Ik slaap slecht en 
heb weinig geduld. Het komt door de 
heimwee. Ik heb een perfecte uitzending 

naam en leeftijd:  Freddy de Lang (39)
Rang en functie:  sergeant, nCoiC nato Secret Registry
Uitgezonden:  Bosnië
is nu:  planner en eigenaar importbedrijf
hobby’s:  Bosnië-herzegovina
hekel aan:  24 uurseconomie
Beste oorlogsfilm:  Grbavica 

gehad, maar ik ondervind toch bepaalde 
negatieve gevolgen. Ik verlang terug naar 
Bosnië en de manier van werken toen 
bij Defensie. Het was hollen of stilstaan, 
ik had tijd om van het land te genieten. 
De manier van leven daar bevalt me. 
Ik denk 24 uur per dag aan het land, ik 
noem het mijn tweede vaderland.” 

eigen bedrijf
De Lang en zijn vrouw bezoeken het 
land meerdere keren per jaar en hij 
heeft goede contacten opgebouwd met 
de gastvrije mensen daar. Hij geniet er 
altijd van het heerlijke eten en drinken 
en kwam op het idee om Nederland 
kennis te laten maken met Bosnische 
producten. Toen hij een tijd thuiszat, 
besloot hij een eigen bedrijf te starten 
om spullen uit Bosnië te importeren: 
ESAR Bosanska Kuca. Inmiddels heeft 
hij een nieuwe baan als planner bij 
een bedrijf voor medische apparatuur, 
maar hij blijft daarnaast eigen baas. 
De Bosniëveteraan importeert wijn, 
mineraalwater en vruchtensap. Hij wil 
ook andere producten, zoals honing, 
gaan importeren. “Ik kan Nederlanders 
in contact brengen met de mooie, pure 
producten en hierdoor worden ook de 
lokale economie en de opbouw van het 
land ondersteund. Elke keer dat ik daar 
kom, is er weer een stukje opgebouwd. 
Dat is mooi om te zien.” 

Info: www.bosanska-kuca.eu, veteranen 
krijgen 5 procent korting op het gehele 
assortiment.

CP

D

Freddy de Lang werd in 1996 in het kader van SFOR uitgezonden 
naar Bosnië. Hij had er een goede tijd. Sindsdien verlangt hij terug 
naar het land. Dit jaar startte hij een bedrijf om spullen uit Bosnië 
te importeren. “Ik jaag mijn droom na en het land jaagt mij ook 
nog altijd na.”
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meetingpoint

Door Anne Salomons
Foto’s: Karin Stroo

ens in de maand komen de 
veteranen van Bloemendaal en 

omstreken bijeen in café Vreeburg. 
Vandaag is een bijzondere dag, want 
de zogeheten blauwe hap staat op het 
menu. Personeel van het café draagt 
prachtige, hoog opgetaste schalen aan 
en plaatst die op een lange tafel. Uit 

beleefdheid wordt er door de veteranen, 
van wie velen in blauwe blazer, nog 
even gewacht, maar dan is er de eerste 
die zich bij het zien van al dit lekkers 
niet langer kan beheersen en naar het 
buffet snelt.

Blindedarm
De blauwe hap, traditioneel op woens-
dag geserveerd, is uiteraard een bekend 
fenomeen onder marinemensen. Zo ook 
bij Koreaveteraan Joop Meijeren (77, 
foto). “Ik ben hier de enige Koreaan”, 
grapt hij, terwijl hij een biertje bestelt. 
Hiermee doelt hij op het feit dat hij 
altijd de enige Koreaveteraan is in het 
veteranencafé van Bloemendaal. Voor 
de rest komen hier voornamelijk Indië- 

De zon schijnt op het dorpse Kerkplein van Bloemendaal, waar 
de reguliere gasten van café Vreeburg buiten zitten met een 
drankje. Binnen geniet een grote groep veteranen van een 
overheerlijke Indische maaltijd.

e

Wat: veteranencafé Bloemendaal

Waar: Grand Café Vreeburg, kerkplein 16, 

2061 JD Bloemendaal

Wanneer: iedere laatste donderdag van de maand 

(vanaf september iedere derde donderdag van 

de maand) van 16.00 tot 18.00 uur

info: R. Verrijk, tel: 023-5253671 of 06-51394046, 

e-mail: r.w.f.verrijk@planet.nl, 

website: www.1940-1945.bloemendaal.nl

en Nieuw-Guinneaveteranen.
Meijeren tekende precies op zijn 16e 
verjaardag bij de marine en ging twee 
jaar later als matroos 1e klas naar 
Korea. “Ik wist niet eens waar dat lag”, 
benadrukt hij. Hoewel hij hulp-zieken-
verpleger was, werd hij al snel in dienst 
gesteld als ziekenverpleger en moest hij 
regelmatig vergaande medische hande-
lingen uitvoeren. Zo heeft hij aan boord 
van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
samen met een andere verpleger ooit 

een blindedarm-
operatie uitgevoerd 
terwijl de dokter, 
die zelf zwaar ziek 
op bed lag, uit een 
medisch handboek 
voorlas en instruc-
ties gaf welke han-
delingen hij moest 
verrichten. “Ik 
weet nog dat we de 
ingewanden eruit 
hadden gehaald om 
te zoeken waar die 
blindedarm nou 

zat. Op een gegeven moment zei de 
dokter: ‘Daar, dat is hem, daar moet je 
knippen.’ De operatie is gelukkig goed 
afgelopen.”

Weerzien
Maar zijn meest indrukwekkende herin-
nering is voor Meijeren toch het weer-
zien met de Zuid-Koreaanse officier 
Sam Yong Song. “Song was door zijn 
long geschoten en ik heb hem het leven 
kunnen redden.” In zijn dagboek staat 
bij donderdag 26 februari 1953 een 
uitgebreid verslag van de zorgwekkende 
toestand van de 25-jarige Song: ‘(…) op 
zijn weg door het lichaam had de kogel 
een long verwoest. Als Song ademde 
dan hoorde je met een sinister geluid de 

lucht aan de achterkant van het lichaam 
weer ontsnappen.’
Een dik verband, twee liter plasma en 
twee morfinespuitjes bleken uiteinde-
lijk levensreddend geweest te zijn. ‘Hij 
was bang en vroeg of hij zou sterven, 
waarop wij ontkennend antwoordden’, 
zo vermeldt het dagboek.
Ruim 38 jaar later heeft de oud-Korea-
strijder hem voor het eerst in Seoul 
weergezien. “Ik weet nog goed hoe 
Song daar met een roos in de hand op 
mij stond te wachten. Vervolgens ben 
ik bij hem en zijn familie een week lang 
enorm gefêteerd. In 1998 is hij helaas 
overleden.”

Veteranencafé
Bij het Indisch buffet staat inmiddels 
een lange rij veteranen die met een bord 
en bestek in de hand geduldig wachten 
tot ze aan de beurt zijn om hun bord 
te overladen met rijst, saté, boontjes, 
kroepoek, atjar en wat al niet meer. 
Ook Meijeren schuift aan en schept een 
zeer bescheiden bordje op. “Waarom 
ik hier altijd naartoe ga?”, reageert hij. 
“Dit was al langer mijn stamcafé, maar 
ik voel me ook thuis bij de veteranen. 
Ze hebben toch allemaal iets bijzonders 
meegemaakt.” Cp

‘Ik ben hier de enige Koreaan’
Vooral Indië- en Nieuw-Guineaveteranen in Bloemendaal
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Door: Janke Rozemuller

nitiatiefnemer van de stichting die 
sinds 1999 een instituut voor dove 

en blinde kinderen steunt, is de inmid-
dels overleden Jan Cobussen (zie ook 
Checkpoint 5-2001). Na zijn dood gaan 
Henk Dijkstra en Kees van den Broek 
door met de stichting. Makkelijk is dat 
niet. “Het was bij hem altijd een mili-
taire zaak”, vertelt voorzitter/secretaris 
Dijkstra. “De stichting was gekoppeld 
aan onze compagnie en bleef altijd een 
kwestie van 1-5-10 RI. Dat is ook nu 
nog zo.” Penningmeester Van den Broek 
legt de vinger op de zere plek: “De com-
pagnie is inmiddels zo klein geworden, 
dat er bij de laatste reünie nog maar 
acht soldaten met hun echtgenotes 
waren. Van de zestig vrienden van de 
stichting zijn er nog maar tien veteraan. 
Maar elke euro die wij binnenhalen, is 
weer een kilo rijst.”
Dijkstra is inmiddels 84, Van den Broek 
een jaartje jonger. “Ooit zal het wel 
ophouden”, erkent de laatste, “maar 
daar praten we nog maar niet over.” 
“We zullen wel zien hoe het loopt”, 
stelt Dijkstra. “Misschien is er wel 
iemand die het zaakje wil overnemen. 
Maar als je ziet hoeveel moeite het 
kost om een voorzitter of secretaris te 
vinden… Het wordt moeilijk, maar we 
blijven aan de gang. Frappez toujours!”

Sumatra
Dijkstra en Van den Broek waren voor 
en tijdens Indië slapies. Ze kwamen op 
2 juli 1947 op in de Snijderskazerne in 
Nijmegen en gingen enkele weken later 
naar de Generaal de Bonskazerne in 

VETERANEN MET EEN MISSIE
Indiëveteranen steunen dove en blinde kinderen Noord-Sumatra

Grave. Samen met Cobussen vertrokken 
ze op 28 januari 1948 met de Groote Beer 
naar Indië. Ze werden aan de voet van 
de Sinabung op Sumatra geplaatst. “In 
het kampement waren we veilig”, ver-

telt Van den Broek, “erbuiten werd altijd 
geschoten. Van ons bataljon zijn er der-
tien achtergebleven.” Hij vertelt dat er 
vooral vanuit de heuvels werd gescho-
ten. “Het was een guerrillaoorlog. Als 

‘Elke euro is weer een kilo rijst’
Een druppel op een gloeiende plaat. Voorzitter/secretaris Henk Dijkstra is bescheiden als hij 
praat over de steun die stichting Hulp aan Karya Murni geeft aan hulpbehoevende kinderen in 
Medan, Noord-Sumatra. En inderdaad, het zijn geen enorme bedragen die penningmeester Kees 
van den Broek naar hun voormalig uitzendgebied overmaakt. Maar elke euro telt en de inzet 
van de tachtigers is lovenswaardig.

i

 De drie bestuursleden tijdens een bezoek aan Indonesië, vlnr Henk Dijkstra, Kees van den Broek 

en de inmiddels overleden initiatiefnemer Jan Cobussen. Foto: stichting Hulp aan Karya Murni

 Henk Dijkstra (licht hemd), Kees van den Broek en Jan Cobussen (vlnr) tijdens hun uitzending naar 

Nederlands-Indië. Foto’s: privécollectie geportretteerden
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euro over mogen maken en toen is er 
nog een gebouw bij gekomen. Ik heb 
het nog niet gezien, dus wat het precies 
is, weet ik nog niet.” Hij hoopt volgend 
jaar weer een bezoek aan Medan te 
brengen. Een bezoek dat hij overigens 
zelf financiert.
Van den Broek benadrukt dat hij niks 
rechtstreeks betaalt. “Wij maken het 
geld over aan de prokuur (administra-
tief bureau; red.) van de Kapucijnen in 
Tilburg, die maakt het kosteloos over 
aan de consul in Medan en die maakt 
het dan weer over naar de zusters. Dat 
is een veilige weg. Ik krijg overal stuk-
ken van. En van de bouwwerkzaam-
heden krijg ik verslagen en foto’s.” 
Dijkstra vult aan: “Het is belangrijk 
dat we het geld hebben overgemaakt 
via de missieprokuur, omdat we dan 
zeker weten dat het niet in privéhanden 
terechtkomt. Want waar je het ook 
naartoe stuurt in Indonesië, het 
verdwijnt altijd in een duistere zak. 
Zo normaal is daar corruptie.”

Op 11 september is er een sponsorwandeling 
om geld in te zamelen voor de stichting Hulp 
aan Karya Murni (zie website).

 

Stichting hulp aan karya Murni

Wie:  voorzitter/secretaris henk Dijkstra en penningmeester kees van den Broek
Wat:  ondersteuning instituut voor dove en blinde kinderen
Waar:  Medan, noord-Sumatra, indonesië
Wanneer:  sinds 1999
Contact:  kees van den Broek, tel: 0161-491475, e-mail: waga85wb@kpnmail.nl,  
 website: www.karyamurni.com

zij beter bewapend waren geweest, dan 
was er van ons geen man teruggekomen. 
Want mankracht hadden ze genoeg.”
Dijkstra vult aan: “Op 7 mei 1949, een 
jaar voor wij terugkwamen, moesten ze 
op drie plaatsen een brief gaan brengen 
met de tekst: ‘Uw zoon is gestorven op 
het veld van eer.’ Er is niks banaler dan 
door zo’n stukje lood te worden getrof-
fen. En dan wat er thuis gebeurt. Er 
komt iemand jou een mokerslag in het 
gezicht geven, als het ware. ‘Uw zoon 
is gesneuveld.’ Waarvoor? Voor volk en 
vaderland. Ja… Tegenwoordig zeggen 
ze: welk volk en welk vaderland?” Een 
van de gesneuvelden was een vriend 
van Dijkstra met wie hij altijd muziek 
maakte.

Blind meisje
Hoewel niemand dat toen kon vermoe-
den, vormde een gebeurtenis in 1948 
de aanleiding voor de oprichting van de 
stichting Hulp aan Karya Murni, ruim 
vijftig jaar later. Tijdens een patrouille 
vonden enkele Nederlandse militairen 
een meisje dat was achtergelaten in een 
platgebrande kampong. Dijkstra: “Ze 
hoorden een kind huilen en nadat ze op 
zoek gingen, vonden ze een meisje van 
een jaar of 7. Dat meisje hebben ze eten 
gegeven en gekleed. Ze was blind. De 
mensen waren allemaal gevlucht, maar 
lieten een blind kind achter, waarschijn-
lijk omdat het later niks kon betekenen 
voor de ouders. Ze hebben haar naar de 
nonnen in Medan gebracht. Dat waren 
de zusters van de congregatie van Sint 
Jozef. Die namen haar op. Toen dat 
bekend werd, brachten steeds meer 
ouders hun gehandicapte kind naar de 
zusters. Ze werden zelfs te vondeling 
gelegd.”
Toen Cobussen decennia later terug-
keerde naar Medan, wilde hij weten hoe 
het dat meisje was vergaan. “Tot zijn 
verrassing trof hij daar niet alleen dat 
ene meisje aan, maar een hele kolonie 
kinderen”, aldus Dijkstra. “Ik geloof dat 
het er wel driehonderd waren. Inmid-
dels waren er professionele krachten 

bij gekomen en dat kostte allemaal geld 
natuurlijk. Ze waren afhankelijk van gif-
ten van buitenstaanders en ouders die 
toch iets konden bijdragen. Jan was zo 
onder de indruk. Hij kwam met tranen 
in zijn ogen terug uit Indonesië. Het 
waren ‘zijn’ kindjes. Hij timmerde een 
collectebus in elkaar en die sjouwde hij 
overal mee naartoe: eigen verjaardagen, 
verjaardagen van andere leden van de 
compagnie, reünies, als er iemand 25 
jaar getrouwd was. En om dat wat meer 
structuur te geven, kwam hij op het 
idee om er in 1999 een stichting van te 
maken in plaats van maar een ‘rommel-
potje’ van 1-5-10 RI.”

Veilige weg
Een rommelpotje is het anno 2011 zeker 
niet. Penningmeester Van den Broek 
houdt alles keurig bij. Naast afschriften 
toont hij allerlei brieven en foto’s. “Dit 
schooltje is er in 2009 bij gekomen, 
helemaal betaald door de stichting”, ver-
telt hij. “Dat ‘schooltje’ meet overigens 
wel 30 bij 6 meter. Als waardering is er 
bij de ingang een plaquette opgehangen 
met de tekst: ‘Schenking namens 1-5-
10 RI’. Afgelopen jaar hebben we 6.000 

‘Elke euro is weer een kilo rijst’

 De blinde en dove kinderen van het instituut in Medan. Foto: stichting Hulp aan Karya Murni

CP
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