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De impact 
van sneuvelen 

 Ooggetuige Ypenburg:
 ‘Ik mag nog leven’
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e datum 11 juli 1995 staat voor 
altijd in de geschiedenisboeken 

gebeiteld als de dag van de val van 
Srebrenica. Maar daarmee is dit fatale 
hoofdstuk geenszins afgesloten, niet 
voor de nabestaanden van de slachtof-
fers, maar ook niet voor de Dutchbat-
ters, die volkomen machteloos stonden 
tegenover de moordende troepen van 
generaal Ratko Mladic. Toen Mladic 
onlangs eindelijk werd gearresteerd, 
was dat ook voor de Dutchbatters die 
de val van Srebrenica hadden meege-
maakt een opluchting en misschien een 
kleine stap voorwaarts in de verwerking 
van het drama.
Dat Srebrenica de levens van veel Bos-
niëveteranen nog sterk beïnvloedt, 
bewijst schrijver Kees van der Zwaard 
met zijn toneelmonoloog AF - terug 
naar Srebrenica, dat hij oorspronkelijk 
schreef voor het tienjarig jubileum van 
het Veteraneninstituut op 22 september 
2010. Acteur Cees Geel, bij de meeste 
Nederlanders vooral bekend van zijn 
hoofdrol in de film Simon, waarvoor hij 
een Gouden Kalf kreeg, speelt in het 
stuk Dutchbatveteraan Ben Verburg die 
zich voorneemt om na vijftien jaar terug 
te keren naar Srebrenica.

intens
Van der Zwaard heeft voor deze mono-
loog heel veel gelezen, documentaires 
gezien en beeldmateriaal uit Srebrenica 
’95 bekeken en samen met regisseur 
Ruud Hendriks ook een aantal Dutch-
batters geïnterviewd. “Door die ont-
moetingen kwam ik in beeld om die rol 
te spelen”, vertelt Geel. “Het is een rol 
waarin niet alleen de kracht, maar juist 
ook de kwetsbaarheid van het perso-
nage belangrijk is. En de Dutchbatters 

‘Als je teruggaat, ga ik van je af.’ Dat zegt de vrouw van veteraan Ben Verburg, Dutchbatter 
tijdens de val van Srebrenica. Toch wil Ben terug. Ruim vijftien jaar later. In de monoloog 
AF - terug naar Srebrenica vertelt acteur Cees Geel het verhaal van Ben Verburg.

Acteur Cees Geel vertelt het verhaal van een Dutchbatveteraan

D

Terug naar Srebrenica

 Acteur Cees Geel vertelt zijn monoloog tijdens de viering van het tienjarig jubileum van het 

Veteraneninstituut op 22 september 2010.
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begrepen die keus heel goed.”
Het bleek een uitstekende keuze, want 
bij de eerste opvoering – toen nog een 
korte versie – tijdens de viering van 
het tienjarig jubileum van het Vetera-
neninstituut, waren veel van de aan-
wezige veteranen ervan overtuigd dat 
zijn verhaal echt was, dat Geel zelf die 
veteraan was. Ze hadden aanvankelijk 
niet eens door dat hij een acteur was. 
Met zijn natuurlijke en intense spel is 
het stuk hem ook op het lijf geschreven. 
Geel: “Ik vond het best wel spannend. 
Je staat voor driehonderd man en weet 
toch niet hoe het gaat vallen. En ja, 
het gebeurt wel vaker dat mensen er 
helemaal in opgaan, dus dat verbaasde 
me niet echt. Maar het was wel de 
bevestiging dat we iets goeds in handen 
hadden.”
Geïnspireerd door de enthousiaste reac-
ties heeft schrijver Van der Zwaard dan 
ook een langere versie van AF - terug 
naar Srebrenica gemaakt die vanaf sep-
tember het land in gaat. Het stuk wordt 
dan zowel in grote theaters als ook in 
ECHOS Homes opgevoerd.

publieke opinie
In de periode vlak na de val van Sre-
brenica buitelden de media over elkaar 
heen in hun ijver om de schuldigen aan 
te wijzen. Geel herinnert zich vooral de 
populaire talkshows als die van Barend 
& Van Dorp waarin alle aandacht uitging 

naar mensen als Karremans en Mladic. 
Geel: “Het viel me destijds echt op dat 
zij de publieke opinie bepaalden. Ik 
vond toen al dat de beleving van die 
jongens ook verteld moest worden. Ik 
wilde weten wat er met ze was gebeurd. 
Daar hoorde je helemaal niets over. 
Ondertussen werden zij behandeld als 
Amerikaanse soldaten die terugkwamen 
uit Vietnam. Er was alleen maar stem-
mingmakerij en selectieve verontwaar-
diging. Ondertussen wist ik dat als ik in 
zo’n situatie zou zitten, ik er ziek, zelfs 
dood- en doodziek van zou zijn.”
Toen de acteur begin vorig jaar bena-
derd werd voor deze rol hoefde hij dan 
ook niet lang na te denken. Temeer 
omdat hij de tekst van Van der Zwaard 
erg goed vond. “Ik wist dat het zuiver 
was. Bovendien gaat het stuk niet alleen 
over hoe Ben Verburg het drama daar 
heeft beleefd, maar ook over de tijd na 
zijn terugkomst, wanneer hij gecon-
fronteerd wordt met domme reacties, 
onwetendheid en primitieve gedachten 
en vragen als waarom hebben jullie dan 
niet geschoten, daar waren jullie toch 
voor? Dat is allemaal heel emotioneel 
voor zo’n jongen die zelf ook nog eens 
met een schuldgevoel zit. Die heeft dan 
een enorme behoefte om die vooroorde-
len recht te zetten.”
Schrijver Van der Zwaard benadrukt dat 
het hoofdstuk Srebrenica vooral wordt 
gevormd door zeer persoonlijke verha-

len van ‘kleine’ mensen, die in de greep 
van de grote geschiedenis verzeild zijn 
geraakt. Van der Zwaard: “Ik ben als 
schrijver en theatermaker juist geïnte-
resseerd in de loyaliteitsconflicten en 
de tegenstrijdige gevoelens die die met 
zich meebrengen. Hoe overleef je? Hoe 
leef je daarna verder? Wat doet dat met 
je mens-zijn?”

terug
Geel is blij met de vorm van de voor-
stelling. “Hij is weinig theatraal.” Hier-
mee doelt hij op de natuurlijke manier 
waarop hij het verhaal van Ben Verburg 
voor het voetlicht kan brengen. “Ik 
vertel het op een manier van iemand 
die het eigenlijk helemaal niet wil ver-
tellen. Hij hapert, slaat zelfs een beetje 
dicht, maar de nood is uiteindelijk zo 
hoog dat het er toch uit moet.” En zo 
begint de veteraan zijn verhaal over wat 
hem in Bosnië is overkomen, wat hij 
heeft gedaan en niet heeft gedaan, hoe 
dit heeft doorgewerkt in zijn leven en 
waarom hij niet anders kan dan terug-
gaan, terug naar Srebrenica.

Met dank aan het LIRA fonds, het Vetera-
neninstituut, vfonds en Home-Base Support. 
Info over de speeldata kunt u vinden op: 
www.af-terugnaarsrebrenica.nl of via 
info@keesvanderzwaard.nl. Voor informatie 
over de optredens in de ECHOS Homes, 
zie onderstaande advertentie.

CP

Acteur Cees Geel speelt AF – terug naar Srebrenica dit najaar in schouw-
burgen door heel Nederland. Exclusief voor militairen, veteranen en hun 
partners biedt Home-Base Support een serie gratis voorstellingen aan in 
ECHOS Homes. 

dinsdag 27 september - Stroe, ECHOS Home De Verbinding, 19.30 uur

dinsdag 4 oktober - Rotterdam, ECHOS Home Het Anker, 19.30 uur

dinsdag 11 oktober - Havelte, ECHOS Home Het Baken, 19.30 uur

dinsdag 18 oktober - Oirschot, ECHOS Home De Vrijheid, 19.30 uur 

dinsdag 25 oktober - Den Helder, ECHOS Home De Duif, 19.30 uur

woensdag 2 november - Ermelo, ECHOS Home De Schakel, 19.30 uur

woensdag 9 november - Schaarsbergen, ECHOS Home De Landing, 19.30 uur

Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier op de website van 
Home-Base Support: www. home-basesupport.net

Veteranen gratis naar AF – terug naar Srebrenica
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Op 15 mei 1940 werd een Rode Kruisteam samengesteld dat, geassisteerd door enkele 
geestelijken en Duitse militairen, de taak kreeg om de identiteit van de honderden Nederlandse 
gevallenen op Grebbeberg vast te stellen. Dat dit een zware taak was en is, zal eenieder 
duidelijk zijn, maar het is voor nabestaanden van het grootste belang. De impact van sneuvelen 
is groot voor nabestaanden, bij een vermissing is de schok vaak niet te verwerken.

Door: Gielt Algra

et sneuvelen van een maatje, 
vriend, broer of vader is een 

enorme klap voor nabestaanden. Als er 
dan ook nog eens sprake is van vermis-
sing of onduidelijkheid over de iden-
titeit, dan is de schok vaak nog groter. 
Op de Grebbeberg moest het Rode 
Kruisteam aan de hand van op de licha-
men gevonden persoonlijke eigendom-
men, identificatieplaatjes, die helaas 
vaak niet gedragen werden, vaststellen 
met wie het te maken had. In eerste 
instantie bleef men steken bij 46 graven 
waarbij de vermelding gemaakt moest 
worden dat het hier om ‘een onbekend 
soldaat’ ging. In vijf gevallen was er 
sprake van vermissing: Nederlandse 

militairen van wie nooit het lichaam is 
teruggevonden of geïdentificeerd. Op 
ereveld Grebbeberg is ruim zeventig 
jaar later de laatste onbekende soldaat 
geïdentificeerd als een van de vermisten 
(zie ook pag. 18 t/m 20).

Verdriet
Het verdriet kan niet treffender 
beschreven worden dan Colin Stalgis 
deed. Hij was als nabestaande aanwezig 
bij de herbegravenis van de bij Fromel-
les in Frankrijk in 1916 gesneuvelde 
Australische korporaal Gregory Francis 
Stalgis. Deze korporaal werd in 2010 
samen met vele anderen alsnog gevon-
den en aan de hand van DNA geïdenti-
ficeerd. “Zijn moeder Annie, die stierf 
in Sydney in 1941, weigerde te accep-
teren dat hij dood was. Ze stond altijd 

te wachten bij het tuinhek, hopend dat 
hij de straat in kwam wandelen. Toen 
ze vaststelden dat hier soldaten waren 
begraven, is een van mijn familieleden 
naar haar graf gegaan en sprak daar de 
woorden: ‘We hebben hem gevonden.’”
De identificatie vandaag de dag met 
behulp van DNA maakt het wel wat 
makkelijker vast te stellen wat de iden-
titeit van een slachtoffer is. Dat kan 
ook met terugwerkende kracht en de 
Australische regering heeft in het hier-
boven beschreven geval bij Fromelles 
mensen opgeroepen DNA-materiaal af 
te staan als zij in hun familie vermisten 
hadden van deze oorlog. Bij Fromelles 
werden door de Duitsers 250 Austra-
lische gesneuvelden in een massagraf 
geworpen en die werden in 2010 her-
begraven. De Duitsers hebben waar-
schijnlijk zelf ook nog wel een poging 
gedaan tot identificatie, maar ze hebben 
indertijd voor een schier onmogelijke 
taak gestaan. De slag bij Fromelles zou 
bij de Australiërs de boeken in gaan als 
de slechtste in hun militaire geschiede-
nis: 5.533 slachtoffers in 24 uur. Van 
hen zijn er 1.299 vermist.

octave Monjoin
Bij de Slag bij Fromelles in 1916 wer-
den dus enorme aantallen slachtoffers 
vermist, maar dat was in de Eerste 
Wereldoorlog geen uitzondering. In 
die oorlog, maar ook in de Tweede 
Wereldoorlog, vooral aan het Oost-
front, liepen de aantallen vermisten en 
ongeïdentificeerde slachtoffers in de 
miljoenen. Frankrijk had na de Eerste 
Wereldoorlog, net als de meeste andere 
oorlogvoerende landen, honderdduizen-
den vermisten te betreuren. Het intense 
verdriet dat dit bij de talloze nabestaan-
den aanrichtte, kon leiden tot massa-

Zoeken naar iets tastbaars
De impact van sneuvelen

h

 Een Nederlandse veldprediker en een zuster van het Rode Kruis bij de bezittingen van een 

gesneuvelde Nederlandse militair. Aan de hand van deze bezittingen werd geprobeerd de identiteit 

van de gesneuvelde vast te stellen. Foto: Stichting Kennispunt Mei 1940
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Zoeken naar iets tastbaars
paniekachtige reacties. In de tv-serie In 
Europa vertelt Geert Mak over de ‘nog 
levende onbekende soldaat’ Octave 
Monjoin. Deze Franse veteraan werd 
in 1918 zonder papieren op het station 
in Lyon aangetroffen en is waarschijn-
lijk vanuit Duits krijgsgevangenschap 
gerepatrieerd. Hij was totaal in de war 
en kon zelf ook niets over zijn identi-
teit vertellen. Een jarenlang onderzoek 
begon en zijn foto in de krant leidde 
ertoe dat honderden Fransen in hem 
hun vermiste man, zoon, broer of vader 
herkenden. Soms zelfs als er werkelijk 
geen enkele gelijkenis te herkennen 
was. Uiteindelijk zou in 1937 de recht-
bank zijn identiteit op Octave Monjoin 

vaststellen en hem aan de desbetref-
fende familie toewijzen. Dat wilde niet 
zeggen dat de anderen dan opgaven. Zo 
zou mevrouw Lemay blijven procederen 
dat het haar man was, vooral gezien het 
feit dat alle maten en afmetingen van de 
man klopten met die van haar vermiste 
echtgenoot. Tot op de dag van vandaag 
is haar kleindochter ervan overtuigd dat 
in het graf van Monjoin in werkelijk-
heid haar grootvader ligt.

Geen graflocatie
Iets tastbaars was en is iets waar nabe-
staanden blijvend waarde aan hechten. 
De functie van de monumenten voor 
vermisten, die op de voormalige slag-
velden te vinden zijn, gaat dan ook 
veel verder dan menigeen in eerste 
instantie zal vermoeden. In het geval 

van de eerdergenoemde identificatie 
van de laatste onbekende soldaat op 
de Grebbeberg was dit ook ergens een 
teleurstelling voor anderen. Zij konden 
met dit graf van een onbekende soldaat 
symbolisch in ieder geval hun dierbare 
kameraad of familielid herdenken. Nu 
zal in een aantal gevallen geconstateerd 
moeten worden dat de lichamen van 
deze omgekomen militairen nooit meer 
in een graf kunnen worden bijgezet 
en eeuwig als vermist moeten worden 
opgegeven.
Op 21 april 2005 werd daartoe op de 
Grebbeberg een monument opgericht 
voor de 138 gevallen Nederlandse mili-
tairen in mei 1940 van wie geen graflo-

catie aan te wijzen is. Vaak betreft het 
hier gevallenen die dan wel neergestort 
zijn in zee, dan wel met een zinkend 
schip ten onder zijn gegaan. De vermis-
sing lijkt dan ‘te begrijpen’, wat ove-
rigens niets zegt over het verdriet. In 
veel landen is men, ook om hier plaats 
en vorm aan te geven, overgegaan tot 
het instaleren van een eregraf voor de 
onbekende soldaat. Dit was en is vaak 
ook de plaats waar de dodenherdenking 
plaatsvindt.
Niet altijd is dit even eenvoudig gegaan. 
In 1989 kwam de Franse film La vie 
et rien d’autre uit. Deze op ware feiten 
gebaseerde film gaat over de comman-
dant die in het Frankrijk van na de Eer-
ste Wereldoorlog belast is met de iden-
tificatie van de lichamen die gevonden 
worden. Tevens krijgt hij opgedragen 

om acht met zekerheid vast te stellen 
onbekende soldaten te selecteren, van 
wie er dan één gekozen kan worden 
die onder de Arc de Triomphe in Parijs 
bijgezet moet worden. Net als in het 
geval van Monjoin, worden hij en zijn 
manschappen voortdurend ‘belaagd’ 
door honderden burgers die hun dier-
baren als vermist opgegeven hebben 
gekregen. Dit leidt tot allerlei claims en 
vermeende identificaties, waardoor hij 
steeds weer geen acht met zekerheid 
vast te stellen onbekende soldaten kan 
aanwijzen. Ook kan het natuurlijk niet 
zo zijn dat er straks een Duitser onder 
de Arc de Triomphe begraven ligt. En 
het moet (geheel conform de tijdsgeest) 
natuurlijk wel een ‘echte Fransman’ 
zijn… Hij moet dus onbekend zijn, 
maar ook niet al te onbekend.

Bergen van slachtoffers
Deze opgave, het bergen van de 
slachtoffers, voor of na de oorlog, gaat 
betrokkenen niet in de koude kleren 
zitten. Vele veteranen hebben de nodige 
slapeloze nachten en angstdromen 
overgehouden aan dit werk. Dit is 
Bosniëveteranen overkomen, maar 
ook Nederlandse veteranen van de 
Tweede Wereldoorlog. De Franse Eer-
ste Wereldoorlogveteraan en schrijver 
Louis Barthas beschrijft het treffend als 
hij als deel van een begrafenisploeg de 
identificatieplaatjes moet verzamelen. 
‘Wat een werk! De lijken doorzoeken en 
betasten en dan nog met een mes of een 
tang het koordje of het kettinkje door-
knippen waaraan het plaatje hing. Het 
leek wel of we heiligschennis pleegden. 
We praatten zachtjes, alsof we bang 
waren de doden te wekken.’
Wie denkt dat het Franse verhaal over 
de onbekende soldaat alleen maar kan 
omdat het uit een ander tijdperk stamt, 
komt bedrogen uit. Op dit moment zijn 
ze in Moskou hun hoofd aan het bre-
ken over de geplande begrafenis van de 
onbekende soldaat van de Slag bij Boro-
dino. Deze slag uit 1812 zou volgens 
plan volgend jaar bij zijn 200-jarige ver-
jaardag herdacht worden met een aparte 
tombe in het Russische monument ter 
herinnering aan het verslaan van Napo-
leon. Daar zou de onbekende Russische 
soldaat van Borodino begraven moeten 
worden. Het probleem is echter dat de 
70.000 slachtoffers 200 jaar geleden 
verbrand zijn uit angst voor ziektes en 
dat de resten door elkaar in massagra-
ven zijn gedumpt. De kans is groot dat 

 Het Indië-monument in Roermond, waar de jaarlijkse Indië-herdenking plaatsvindt, is ontstaan uit 

een particulier initiatief. Foto: archief Veteraneninstituut
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ONTHUTSEND
OORLOGSFOTOGRAFIE
EEN VISUEEL OVERZICHTSWERK OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG 

UITGEVERIJ WAANDERS, REKENINGNUMMER 6918.13.574, ONDER VERMELDING VAN HET GROTE 40-45 BOEK OF BEL 

‘Het Grote 40-45 Boek …
is met een prettig gebrek 

aan schroom geschreven’ – 

René Kok, erin te verrassen 
met nieuw en opmerkelijk 

fotomateriaal uit de Tweede 

fotografie uit WO II brengt 
de Tweede Wereldoorlog 

‘Schitterend en monumen-
taal. Een geweldig mooi en 
belangrijk boek’ – Matthijs 

Tweede Wereldoorlog na al 
die jaren nog realistischer 
worden? Het Grote 40-45 

Boek toont aan van wel’ – 
Reformatorisch Dagblad

ca. 400 kleur en zwart-wit

Advert_def 40-45.indd   1

er ook een ‘stukje Fransman’ in Moskou 
herbegraven wordt en ook in Rusland 
worden er nu ethische vragen gesteld of 
‘we dit wel moeten willen’.
Dan gaat het hier over een veldslag 
van 200 jaar geleden. Ondertussen 
gaan elke zomer busladingen Duitse 
militairen en vrijwilligers de voorma-
lige slagvelden in Oost-Europa af. Hier 
proberen ze jaren later, bijgestaan door 
Russische partnerorganisaties, alsnog 
de honderdduizenden Duitse lichamen 
uit de Tweede Wereldoorlog die nooit 
geborgen zijn, te bergen. Geholpen 
door de val van het communisme en 
‘de open deur naar het Westen’, pro-
beren zij accommodatie te vinden op 

de nieuwe Duitse begraafplaatsen van 
het voormalige Oostfront. De families 
van deze omgekomen Duitse militairen 
hebben hun leed en nagedachtenis vaak 
niet verder dan in huiselijke kring vorm 
kunnen geven.

herdenken
In Nederland kunnen gesneuvelden 
worden herdacht bij hun graf op een 
van de erevelden die worden onder-
houden door de Oologsgravenstichting 
(zie ook pag. 16 en 17). Nabestaanden 
kunnen ook kiezen voor een graf op een 
begraafplaats, al dan niet onderhouden 
door de stichting. De namen van alle 
slachtoffers, dus ook die zonder graf en 
de vermisten, staan in een gedenkboek. 

Verder zijn er, ook in het buitenland, de 
herdenkingen door eenheden, vaandels, 
regimenten of wat voor groepering dan 
ook, die meestal bijgewoond worden 
door diegenen die het allemaal meege-
maakt hebben.
Het inherente nadeel aan dit soort her-
denkingen is dat de deelnemers vroeg 
of laat op een dusdanige leeftijd komen 
dat het fysiek niet meer mogelijk is 
om deel te nemen aan de ceremonie. 
Op verschillende manieren zie je dat 
wordt getracht dit te ondervangen. Zo 
zie je bij de herdenking in Roermond 
een duidelijke verjonging optreden, 
doordat steeds meer Indiëveteranen 
hun (klein)kinderen meenemen. Ook 

de combinatie, op dezelfde locatie, met 
het monument voor de gevallenen van 
de recentere vredesmissies, lijkt een 
goede stap om de herdenking voor de 
toekomst in te bedden ‘in het grotere 
geheel’. Soortgelijke ontwikkelingen 
zien we ook omtrent de 4 en 5 mei-
herdenkingen. Soms wordt de verant-
woordelijkheid voor de herdenking 
overgedragen aan een jongere generatie 
die daarmee de traditie in ere kan hou-
den. Scholen adopteren oorlogsgraven 
of dragen zorg voor een herdenking, 
zoals in Nijmegen, waar de herdenking 
van de roemruchte Waaloversteek door 
de Amerikaanse parachutisten in 1944 
overgenomen is door een basisschool 
(zie ook Checkpoint 8-2006).

Ook vinden er allerlei succesvolle 
besprekingen plaats waarbij militaire 
eenheden de zorg voor bepaalde her-
denkingen van de oude generaties vete-
ranen overnemen. De organisatie van 
de jaarlijkse herdenking bij Ypenburg 
op 10 mei wordt bijvoorbeeld geheel 
gerealiseerd door de Koninklijke Vereni-
ging van Reserve Officieren. Zo zijn er 
ondertussen al vele andere initiatieven 
om de herdenkingen voor de toekomst 
te bewaren en een plaats te geven. 

particulier initiatief
Ondanks deze verschillende initiatieven 
zien mensen zich toch genoodzaakt om 
zelf iets in te richten, te maken, dan 
wel op te richten. Bekend zijn de vele 
familiefoto’s die na de Eerste Wereld-
oorlog gemaakt werden, waarbij het 
gesneuvelde familielid er als een soort 
hallucinatie in gedachtewolken bij gezet 
werd. Meestal werd hiervoor de oude 
dienstfoto in uniform gebruikt.
Op het voormalige slagveld aan de 
Somme wordt de reusachtige mijnen-
krater bij la Boiselle onkruidvrij gehou-
den door de ‘kleinkinderen’ van hen die 
ooit die sector moesten bestormen.
In Nederland is het bekendste parti-
culiere initiatief natuurlijk het hier al 
eerder genoemde Indië-monument in 
Roermond. Al jaren wordt dit als een 
soort bedevaartsoord bezocht door dui-
zenden Indiëveteranen en dat dit een 
schot in de roos is geweest, bewees de 
beroering toen het nieuws doorkwam 
dat er plaquettes ontvreemd waren. Een 
ingezonden brief van mevrouw J.J. Mul-
ders-Weers in Checkpoint 2-2011 spreekt 
boekdelen: ‘Ik was er helemaal van 
streek van. Zolang het Indië-monument 
er is, gingen mijn man en ik ernaartoe. 
Ook nu hij vijf jaar geleden is overle-
den, ga ik er nog steeds naartoe. Vorig 
jaar met mijn jongste dochter. Ik ben 
81 jaar. De grafschenners weten niet 
wat zij de veteranen aandoen.’ Een brief 
die spreekt namens duizenden.
Sommige particuliere herdenkingen 
kunnen ook heel klein zijn. Toch ver-
tegenwoordigen ze een eeuwigheids-
waarde die over alle grenzen heen gaat. 
Op een muur van het fort Vaux bij Ver-
dun is een herdenkingsbordje geplaatst 
door een naamloze moeder met de 
volgende tekst: ‘A mon fils, Depuis que 
tes yeux sont Fermes, Les Miens n’ont cesse 
de pleurer’ (‘Aan mijn zoon. Sinds jouw 
ogen gesloten zijn, hebben de mijne 
nooit meer opgehouden te huilen’).

 82nd Airborne Divisionveteranen James Megellas (r) en Moffatt Burriss (l) met twee kinderen van 

basisschool De Oversteek, die zorg dragen voor de herdenking van Market Garden.  

Foto: William Moore

CP
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Door: Janke Rozemuller

et voetbalveld van vv De Post-
hoorn ligt er verlaten bij. Dat 

is ook niet zo gek, het is zomerstop. 
Maar ook de kleedkamers en de kantine 
zien er tamelijk desolaat uit achter een 
paar puincontainers. Het kleine complex 
van de Amersfoortse amateurclub blijkt 
te worden verbouwd. Toch blijft de kan-
tine de hele zomer open. Dat typeert 
de sfeer binnen de club: de kantine is 
eigenlijk een ontmoetingsplek voor 
vrienden. Of ze nou moeten voetballen 
of niet. Vandaag zijn Cors jongere broer 
Mike (21), Cors beste vriend en teamge-
noot Peter Hazeleger (25) en toenmalig 
elftalleider en huidig bestuurslid Pascal 
ten Hoven (30) aanwezig.

Afscheid
De meeste spelers kennen elkaar al van 
kinds af aan. Samen spelen ze eerst bij 
een andere club en maken later geza-
menlijk de overstap naar De Posthoorn. 
Cor Strik is een van hen. Als hij op 
zijn 18e wordt uitgezonden naar Irak 
organiseren zijn voetbalvrienden een 
afscheidsfeestje op de club. Dat doen ze 
ook als hij vertrekt naar Afghanistan. 
Toch voelt het dan anders, vertelt elftal-
leider Pascal. De twee anderen knikken 

instemmend. “Als laatste nummer 
draaiden ze You’ll Never Walk Alone. Toen 
ben ik naar buiten gegaan, want ik kon 
het gewoon niet aan. Ik had er weinig 
vertrouwen is. Dat ging niet om hem, 
maar het voelde gewoon niet veilig. 
Ik had er heel veel moeite mee dat hij 
weer wegging.” Beste vriend Peter: “We 
draaien dat nummer nu op elk feest als 
laatste. Dan staan we allemaal in een 
kring en drinken een wiskey-cola. Dat 
dronk Cor altijd.” Pascal en broer Mike 
lachend: “Dat is niet te zuipen!”

Sfeervol
Mike is duidelijk: de herinneringen aan 
zijn grote broer hoeven niet per se lood-
zwaar te zijn. “Het jaarlijkse toernooi 
bijvoorbeeld is in de gedachte van Cor, 
maar ook heel sfeervol en gezellig. Daar 
draait het om: dat we gewoon lekker 
een potje voetballen in de gedachte van 
Cor. En niet lopen treuren.” Peter vult 
aan: “Er staat ook een springkussen 
voor kinderen.” “Het is misschien een 
beetje raar”, vertelt Pascal, “maar het is 
een familiedag. De vrouwen zijn er ook 

Elftal herdenkt gesneuvelde ploeggenoot met jaarlijks toernooi

De eerste landgenoot die door 
oorlogsgeweld omkwam in 
Afghanistan. Zo zal Nederland 
zich Cor Strik altijd blijven 
herinneren. Maar hij was ook 
een broer, vriend en voetbal-
maatje. Zijn teamgenoten van 
voetbalvereniging De Post-
hoorn willen en kunnen de 
jonge korporaal niet vergeten. 
Om te zorgen dat anderen 
dat ook niet doen, houden ze 
sinds 2007 ieder jaar het Cor 
Strik toernooi.

‘Een potje voetballen in de  gedachte van Cor’

 Pascal, Peter en Mike (vlnr) met in hun hand het naambordje van het Cor Strik Plein. Dat hangt 

normaal gesproken bij het pleintje voor de kleedkamers. Foto: Birgit de Roij

h
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altijd bij, die vinden het heel bijzonder.”
De ouders van Cor hebben het er vol-
gens Pascal heel moeilijk mee dat er in 
2007 abrupt een einde kwam aan het 
leven van hun oudste zoon. “Ze moe-
ten door”, vertelt Mike. “Ze halen heel 
veel steun uit wat er hier op de club 
gebeurt. Absoluut. Dat geven ze ieder 
jaar aan, dat ze het super vinden.” Ze 
verrichten dan ook jaarlijks de prijsuit-
reiking tijdens het toernooi dat de naam 
van hun zoon in herinnering houdt.
Ook de nog steeds aanhoudende media-
aandacht voor Cor, de eerste Neder-
landse gesneuvelde in Afghanistan, 
zorgt daarvoor. Mike: “Aan de ene kant 
is dat moeilijk, maar aan de andere 
kant zijn ze hem dus niet vergeten. 
Het heeft gewoon heel diepe indruk 
gemaakt.” Hij herinnert zich een ritje 
met Cors vriend Peter nog goed. “We 
hadden radio 538 op staan. Ineens 
hoorden we Edwin Evers die over Cor 
begon. Dat het een jaar geleden was en 
dat hij speciaal voor hem een nummer 
ging draaien.” Peter: “Dat was Eye of 
the Tiger. Dat draaiden wij altijd als wij 
het veld opkwamen. En nu draaide hij 
het ook. Ik vond het echt mooi.” Mike: 
“Ik had de tranen in mijn ogen. Cor zat 
bij de Tijgercompagnie en het was hun 
nummer. Het is ook wel ons nummer 
geworden.”

Grote voorbeeld
Door Cor wil Mike destijds ook bij 
Defensie gaan werken. “Ja natuurlijk, hij 
was mijn grote voorbeeld. Ik was 17, hij 
was 21. Ik dacht toen: dat is oud. Maar 
ja, nu ben ik het zelf en het is helemaal 
niet oud. Wat je grote broer doet, dat wil 
jij ook.” Dat geldt ook voor voetballen 
bij De Posthoorn. Na Cors terugkeer zou 
Mike samen met hem bij de club spelen. 
Maar dat plan wordt nog voor het zover 
is ruw verstoord. Mike is alleen thuis 
als er iemand voor de deur staat. Hij wil 
hem eerst wegsturen, maar dan zegt de 
man in burger: “Maar je broer…” Mike: 
“Dan weet je voldoende, dan hoef je ver-
der niet na te denken. Dan moet je naar 
je moeder toe. Ze werkte 200 meter ver-
derop, maar ik wist de weg niet meer.”

Binnen een paar uur zijn alle voetbal-
vrienden van Cor op de hoogte en ver-
zamelen ze zich op het terrein van De 
Posthoorn. Ook Mike is daarbij. Pascal: 
“We hebben heel snel besloten dat we 
nooit meer met nummer 2, het nummer 
van Cor, zouden voetballen. En ook dat 
het eindtoernooi het Cor Strik toernooi 
zou gaan heten. Verder was het vooral 
elkaar steunen, bij elkaar zijn.” Peter 
vult aan: “We zouden een week na zijn 
overlijden kampioen worden. Die wed-
strijd is toen uitgesteld en later hebben 
we hem in een zwart tenue gespeeld.”
Sinds 2007 vindt het Cor Strik toernooi 
ieder jaar plaats. Peter: “Er zijn mensen 
die hier niet meer voetballen, die bellen 
of ze mee mogen doen.” En dat mag. 
Maar ook oud-collega’s van Cor komen 
speciaal naar Amersfoort voor het toer-
nooi, vertelt Mike. “Afgelopen jaar kwa-
men veertien jongens van zijn club, van 
Defensie. Dat zegt wel voldoende: ook 
daar is hij niet vergeten.”

nummer 2
Cor is met militaire eer begraven, 
maar niet op een ereveld. Mike: “Nee, 
gewoon hier lekker dichtbij. Ik ga er zo 
vaak als ik kan naartoe en mijn ouders 
gaan elke dag nog. Ik zou er niet aan 
moeten denken om eerst naar Loenen 
te moeten rijden.” Ook zijn vrienden 
komen vaak bij het graf. Peter: “Met 
zijn verjaardag, op 30 december, gaan 
we er met het hele elftal naartoe. Dat is 
een vast ritueel geworden.” Zelf gaat hij 
meestal zaterdagochtend vóór het voet-
ballen langs het graf. Pascal heeft niet 
echt een vast moment. “Ik ga meestal 
bij bijzondere dingen. Zoals laatst, toen 
konden we kampioen worden, toen ben 
ik geweest. Op de een of andere manier 
put ik er extra energie uit. Ik ben ook 
wel eens geweest als we er heel slecht 
voor stonden. Dan hoop ik daar zelf 
extra energie te vinden en die energie 
probeer ik dan tijdens de voorbespre-
king ook bij anderen aan te boren.”
Peter: “Ik heb zijn nummer ook nog 
steeds in mijn mobiel staan.” Pascal: 
“Ik ook. En ik had zijn spelerspasje van 
de KNVB ook nog steeds. Dat heb ik 

onlangs aan zijn ouders gegeven.” Mike 
kijkt verbaasd. “Ik zou eigenlijk liever 
zien dat die pas weer terugkomt in de 
spelersmap. Dat is een beetje bijgeloof 
eigenlijk, dat hij erbij hoort.” Het is ook 
vanuit die gedachte dat de selectie van 
De Posthoorn tot op de dag van vandaag 
zonder nummer 2 speelt. Dat was, is en 
blijft het nummer van Cor Strik.

Info: www.vvdeposthoorn.nl

‘Een potje voetballen in de  gedachte van Cor’

 Cor Strik in Irak in 2004. Foto: privécollectie 

familie Strik

CP

operatie Achilles

Cor Strik (21) komt op 20 april 2007 om het 
leven als hij in Afghanistan op een explosief 
stapt. Bij de berging van zijn stoffelijk overschot 
komt een Amerikaanse sergeant met Neder-
landse familiewortels, Alex van Aalten, ook om 
het leven. Strik maakt deel uit van de Tijger-
compagnie van 11 Luchtmobiele Brigade, die 
sinds enkele weken de ISAF-operatie Achilles 
ondersteunt. Die operatie is opgezet om de 
Taliban te verdrijven uit de Sangin-vallei in de 
provincie Helmand. Strik is de eerste gevechts-
dode tijdens de Nederlandse inzet.
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Tweede Wereldoorlogveteraan vocht tijdens meidagen 1940

‘Ik mag nog leven’

Door: Gielt Algra

oor 1 gulden en 3 cent 
per week, tenzij er een 

ruit kapot was, dan ging er weer 2 cent 
vanaf.” Aldus Paul Moerman (94), als 
hij zijn tijd in de barakken op de Waals-
dorpervlakte tijdens zijn opleiding bij 
de grenadiers beschrijft. Moerman was 
bij dit garderegiment terechtgekomen 
nadat hij op zijn 19e levensjaar in 1936 
opgeroepen werd voor de militaire 
dienstplicht. Hij kwam uit een boeren-
familie en had in zijn eigen woorden 
‘helemaal geen militaire ambitie’. Nu 
nog kan hij mijmeren over hoe zij daar 
als grenadiers werden opgeleid. “Door 
brullende onderofficieren”, vertelt hij 
glimlachend. Over hoe hij zich voelde 
als lid van het garderegiment grena-
diers, reageert hij nu, meer dan zeven-
tig jaar later, ook al genuanceerd: “Trots 
kan ik niet zeggen, maar een zeker 
plichtsgevoel had ik wel.” 
Moerman zou bij de Duitse inval op 
10 mei 1940 deel uitmaken van het 
verzwakte bataljon grenadiers dat het 
bevel kreeg om het vliegveld Ypenburg 
bij Den Haag op de Duitse luchtlan-
dingstroepen en parachutisten te her-
overen. In het Duitse plan moest Den 
Haag door een overrompelende aanval 
op de drie rondom liggende vliegvelden 

“V
Ockenburg, Valkenburg en Ypenburg 
door eenheden van de 7e Fliegerdivision 
en de 22. Luftlandedivision met een over-
weldigende steun van de Duitse lucht-
macht veroverd worden. De primaire 
doelen hierbij waren de uitschakeling 
en de gevangenneming van de konink-
lijke familie en de Nederlandse militaire 
en politieke leiding. 
Bij de laatste herdenking bij voormalig 
vliegveld Ypenburg op 10 mei 2011 
waren er nog zeven mei ’40-veteranen 
aanwezig, inclusief hijzelf, vertelt Moer-
man. “Maar die anderen behoorden tot de 
ondersteunende artillerie en de oorspron-
kelijke verdediging van het vliegveld. Ik 
denk dat ik de laatste aanvaller ben.”

De inval
Toen ze naar bed gingen in hun inkwar-
tiering in een school in de Acaciastraat 
te Den Haag op de avond van de 9e mei 
1940 hadden ze al geruime tijd in de 
gaten dat de ‘internationale spanningen 
toenamen’. Dat was aan het begin van 
de mobilisatie in september 1939 voor 
hen als gewone soldaten nog wel anders 
geweest. Met deze ernst in het achter-
hoofd hadden Moerman en zijn slapie-
korporaal nog een indringend gesprek 
over doodgaan aan de vooravond van 
de inval op 10 mei. “Hij dacht daar heel 
makkelijk over, maar ik niet”, vertelt 
Moerman. “De andere avond was hij 
gesneuveld en ik mag er na zeventig 
jaar nog zijn.”
Om half vier in die nacht van 10 mei 
1940 werden ze gewekt door het geluid 

van Duitse luchtaanvallen. Ze moes-
ten zich ‘in vol tenue’ opstellen op het 
plein. “Luitenant Lutscher hield een 
toespraak dat het nu bittere ernst was 
en dat ons leven in de waagschaal zou 
liggen en dat we geacht werden onze 
plicht tot het uiterste te vervullen”, 
vertelt Moerman. Het uiterste zou voor 
deze luitenant letterlijk gelden, want, 
zo legt Moerman uit, hij sneuvelde 
dezelfde dag op Ypenburg.
“Toen kwamen er wel emoties en tra-
nen.” Althans in de groep, Moerman 
zelf had een zekere rust over zich 
gehad. “Dit kwam vanuit mijn religi-
euze levensbeschouwing. Dat heb ik 
later pas als een zegen beschouwd”, zo 
verduidelijkt Moerman wat er op dat 
moment door hem heen ging. 
Ze werden in open militaire vracht-
auto’s vanuit Den Haag naar Rijswijk 
tot aan de Hoornbrug gereden. Daar 
moesten ze de voertuigen verlaten en 
ging het te voet verder. Van wat Moer-
man zich kan herinneren, wisten zij 
niets meer dan dat ze Ypenburg moes-
ten heroveren. “De hele compagnie 
trok hemelsbreed op, maar met hoeveel 
we nu waren? We moesten tussen de 
brandende gebouwen door, onder de 
gierende granaten van onze eigen artil-
lerie, Ypenburg op stormen.” 
In eerste instantie gingen ze nog 
rechtop op de Duitsers af, maar al 
spoedig dwongen de over hun hoofd 
gierende granaten hen om het toch 
voorzichtiger aan te doen. “Dus gingen 
we op onze buik en tussen de greppels 

ooggetuige 

 Tweede Wereldoorlogveteraan Paul 

Moerman met de lijst namen van gesneuvelden 

van zijn compagnie. Foto: William Moore

Tweede Wereldoorlogveteraan Paul Moerman maakte op 10 mei 1940 deel uit van het verzwakte 
bataljon grenadiers dat het bevel zou krijgen om vliegveld Ypenburg bij Den Haag op de Duitse 
luchtlandingstroepen en parachutisten te heroveren. “We moesten tussen de brandende gebou-
wen door, onder de gierende granaten van onze eigen artillerie, Ypenburg op stormen.” Na die 
herovering moest zijn compagnie ook in de aanval bij Overschie, waarbij een aantal soldaten 
omkwam. Uit piëteit met de slachtoffers draagt Moerman hun namen mee tijdens elke herden-
king die hij bezoekt.
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en biezen door en naderden we zo 
Ypenburg. Het werd hoe langer hoe 
dreigender”, vertelt Moerman, “want 
op een gegeven moment moesten we 
de lijken en gewonde militairen pas-
seren. En toen kwamen er ook paniek 
en een zekere opstand, die onmiddellijk 
door de sergeant, plastisch gezegd, in 
de kiem gesmoord werd.” De sergeant 
had de mannen met de nodige druk te 
verstaan gegeven dat ze door moesten 
gaan en ze toegevoegd: ‘Als wij er niet 
meer zijn, zijn er weer anderen.’ “Ik heb 
altijd veel respect gehad voor die man”, 
vertelt Moerman. “Want hij betrok zich-
zelf hierin.”

Verwarrende situatie
Op het vliegveld aangekomen, zochten 
ze zo snel mogelijk dekking in de gra-
naattrechters. De Duitsers hadden toen 
de moed opgegeven en zetten het op 
een lopen, terwijl Nederlandse solda-
ten van de oorspronkelijke verdediging 
die krijgsgevangen waren genomen de 
andere kant op renden. Het was een 
verwarrende situatie waarbij het moei-
lijk was te onderscheiden wie nu wie 
was. Moerman durfde dan ook niet te 
schieten. “Daar ben ik levenslang dank-
baar voor geweest, dat ik niemand van 
het leven heb beroofd.”
Vervolgens kregen ze ook nog eens een 
bombardement van Engelse Blenheims 
te verduren, een bombardement van 
de RAF, die niet wist dat Ypenburg 
heroverd was. In de namiddag was 
heel Ypenburg in hun handen en kon 
Moermans sectie zijwaarts naar het 
Delftse jaagpad afzwenken. Daar in het 
open veld beleefden ze nog de nodige 
benauwde momenten. Duitse vlieg-
tuigen namen hen onder vuur. “We 
konden het bosje niet bereiken. De 
vliegtuigen straalden tussen ons door 
met vuur. Niemand werd geraakt, maar 
de dekking was niet meer dan lang gras 
en wat greppels.”
Er volgden nu wat rustiger dagen in 
vergelijking met de eerste oorlogsdag 
voor de eenheid van Moerman. Ze 
trokken te voet op richting Delft en 
moesten optreden tegen andere ver-
zetshaarden van Duitse luchtlandings-
eenheden. Bij Overschie, ten noorden 
van Rotterdam, zou de groep op 14 
mei, de laatste dag van de strijd in mei 
’40, weer in actie moeten komen. “Ik 
was samen met een collega een soort 

sergeant redelijk. Maar helaas is hijzelf 
daarbij gesneuveld en ook nog vier 
anderen.”

Lijst
Deze gebeurtenis is voor Moerman de 
rest van zijn leven van groot belang 
geweest. “Vanuit mijn levensbe-
schouwing heb ik dat ervaren alsof 
ik gespaard ben gebleven. Uit piëteit 
met de slachtoffers draag ik nu bij 
elke bijeenkomst of herdenking deze 
ingelijste lijst met de namen van de 
twaalf gesneuvelden van mijn compag-
nie.” Hij wijst hierbij op een lijst met 
namen, voorzien van een glasplaatje, 
die hij sindsdien omhangt bij elke her-

verkenner”, vertelt Moerman, “en wij 
werden vooruit gestuurd om de posities 
van de Duitsers daar te verkennen. De 
molen moest op de Duitsers veroverd 
worden.” Bij zijn nadering werd Moer-
man ontdekt en spoedig hoorde hij 
de kogels fluiten. “Ik zag ook nog een 
takje afbreken, dat was wel een angstig 
moment.” 
Bij de voorbereiding van de aanval vroeg 
sergeant Van der Zwan aan Moerman: 
‘Is het niet wat voor jou om mee te 
gaan?’ Moerman vertelt hoe hij afwij-
zend reageerde: “Ik ben de hele dag al 
voorop gegaan, op mijn buik, onder 
een kogelvuur opgetrokken, laat nu 
een ander maar gaan. En dat vond de 

 Paul Moerman als dienstplichtig soldaat in 1936 of 1937. Foto: privécollectie Paul Moerman

ooggetuige 
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denking of veteranenbijeenkomst die 
hij bezoekt. Het is een idee dat later is 
ontstaan bij Moerman. “Deze mannen 
hadden ook graag willen leven en ik 
mag nog leven.”
Na de dramatische gebeurtenissen 
bij Overschie waren Moerman en zijn 
kameraden ook nog eens een ‘verschrik-
kelijke drie kwartier’ getuige van het 
bombardement op Rotterdam. De capi-
tulatie volgde en ze werden gedemobi-
liseerd in hun kazerne. Daar kwam ook 
familie op af en dat werd een emotio-
neel weerzien, vooral ook omdat velen 
moesten vernemen dat hun zoon, vader 
of echtgenoot er niet meer bij was. “We 
waren dodelijk vermoeid, we hadden al 
die dagen nauwelijks geslapen of buiten 
geslapen”, vertelt Moerman. “Toen kwa-
men bij mij ook echt de emoties los.”
Moerman keerde terug naar de boerde-
rij van zijn moeder in het Westlandse 
Maasland. Toen ook zijn broer nog 
ongedeerd terugkeerde, hij diende 
elders in het land, was de familie weer 
herenigd. De rest van de oorlog kwa-
men zij tamelijk ongeschonden door. 
Omdat zij werkzaam waren in de voed-
selsector hing hen ook geen dreiging 
van de Arbeidseinsatz boven het hoofd en 
hadden ze ook niet al te veel last van de 
voedselschaarste.
Moerman heeft zijn oorlogservaringen 
altijd met zich meegedragen. Zelf heeft 
hij er goed over nagedacht en hij kan 
het duidelijk voor zichzelf een plaats 
geven “Oorlog beschouw ik als de vloek 
op de dwaasheid van het menselijk 
geslacht en zijn hopeloze hulpbehoe-
vendheid”, aldus Moerman.

naoorlogse jaren
Moerman zou zich in de naoorlogse 
jaren bekwamen in het makelaarsvak 
en dit vak tot zijn pensionering blijven 
uitoefenen. Vanaf de monumentont-
hulling in 2000 bezoekt hij jaarlijks de 
Ypenburg-herdenking op 10 mei en de 
laatste keer vond zelfs een ontmoeting 
plaats met de kleinzoon van zijn voor-
malige bataljonscommandant, jonkheer 
Van Grotenhuis van Onstein. Deze 
wilde graag wat meer over zijn groot-
vader weten en werd zodoende naar 
Moerman verwezen. Die kon hem mee-
delen hoe bijzonder hij voor hem was 
geweest. “Normaal ontmoet je als sol-
daat de bataljonscommandant helemaal 
niet”, legt Moerman uit, “maar omdat 

twee van de drie compagniescomman-
danten gesneuveld waren, was hij direct 
betrokken bij de leiding over ons.” 
Toen Moerman zich met zijn vrouw in 
Leiden vestigde, kreeg hij in de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw 
ook nog een heel bijzondere buurman: 
kroonprins Willem-Alexander. Lachend 
kan Moerman vertellen over de stu-
dentenfeestjes van de buren. Het lijkt 
overigens wel of de koninklijke familie 
Moerman blijft achtervolgen, want op 7 
januari 1937 had Moerman al op paleis-
wacht gestaan bij het huwelijk tussen 
prinses Juliana en prins Bernhard. 
“Dat was voor mij als jonge man geen 
onverdeeld genoegen”, grapt Moerman, 
“want ik stond daar op paleiswacht 
terwijl heel Den Haag feestvierde.” Ook 

heeft hij koningin Wilhelmina nog van 
dichtbij meegemaakt toen ze het garde-
regiment grenadiers kwam inspecteren.
Op de vooravond van Veteranendag 
2011, toen dit interview plaatsvond, 
sprak Moerman op 94-jarige leeftijd een 
wens uit. “Voor mijn naaste buurman 
uit het verleden, prins Willem-Alexan-
der, wil ik graag via een rijtuig defile-
ren, want lopend red ik die afstand niet 
meer.”
Op Veteranendag lukte het Moerman 
om aan boord van een voertuig te 
komen en te defileren voor de prins. 
Later volgde er ook nog een gedenk-
waardige persoonlijke ontmoeting op 
het Malieveld. De prins glimlachte 
breed en begroette hem met de woor-
den: “Dat is lang geleden!”

 Paul Moerman ontmoette op Veteranendag 2011 in Den Haag zijn oude buurman uit Leiden prins 

Willem-Alexander. Foto: William Moore
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Door: Fred Lardenoye
Foto: Gerard Verresen

e zijn vier jaar bezig 
geweest met het 

samenstellen van een collectie inter-
views met een representatieve groep 
veteranen en dat is gelukt. We hebben 
zelfs meer dan de duizend beoogde 
interviews en bij een groot deel van 
deze veteranen zijn we twee keer 
geweest.” Stef Scagliola, medewerkster 
van het Veteraneninstituut (Vi), prijst 
haar team van vijftien interviewers en is 
blij dat de collectie binnenkort beschik-
baar is. “Het is de eerste grootschalige 
digitale interviewcollectie op dit gebied. 
Van de geïnterviewden zijn er vijfhon-
derd die het goed vinden dat ze online 
te beluisteren zijn. Vanaf 8 september 
kan iedereen via de website van het 
Vi deze interviews beluisteren.” (Zie 
kader.)

Doelstelling
Het idee voor het interviewproject is 
ontstaan uit de gedachte dat de officiële 
geschiedschrijving niet compleet is. 
“De geschiedenis van de krijgsmacht 
wordt gedomineerd door schriftelijke 
rapporten die gericht zijn op het ope-
rationele handelen.” Volgens Scagliola 
weerspiegelt dat niet de hele praktijk 
in het uitzendgebied. “Een belangrijk 
deel wordt vaak niet gedocumenteerd, 
want dat zit in de hoofden van mensen. 
Daarbij komt dat de geschiedschrijving 
gericht is op wat de persoon als mili-
tair doet. Maar bij veteranen komen er 

twee dimensies bij: wie hij is voordat 
hij militair is en wat er met iemand 
gebeurt tijdens en na zijn actieve 
diensttijd. Dit interviewproject docu-
menteert het hele leven.”
Scagliola wijst ook op de vertaalslag die 
er altijd gemaakt wordt door politici 
en journalisten met betrekking tot uit-
zendingen. “De eerste categorie moet 
een rechtvaardiging geven, de tweede 
focust zich altijd op bepaalde gebeur-
tenissen. Zowel veteranen zelf als het 
thuisfront zeggen daarom vaak dat wat 
ze in de krant lezen of op tv zien niet 

weergeeft zoals het echt is.” Ook dat 
is een doel van het interviewproject: 
veteranen laten vertellen hoe het dan 
wel is geweest. “Nu zie je bij de missie 
in Afghanistan dat er meer aandacht 
wordt besteed aan wat de beleving ten 
tijde van de missie zelf is, maar bij veel 
missies daarvoor was dat nog niet zo. 
Voor die veteranen is dit een kans om 
dat verhaal alsnog te vertellen.”

prins Bernhard   
Voor de problemen waar het pro-
ject tegenaan liep, zijn oplossingen 

“Er is meer gerealiseerd dan ik vooraf gedacht had”, zegt Stef Scagliola. De medewerkster van 
het Veteraneninstituut kijkt tevreden terug op het interviewproject dat op 8 september wordt 
afgerond met de presentatie van een collectie van duizend interviews met veteranen. Daarmee 
is de belangrijkste doelstelling behaald. 

‘Unieke collectie verhalen 
van veteranen’

“W

Interviews vanaf 8 september deels beschikbaar voor een groot publiek

 Stef Scagliola (r) tijdens de Nederlandse Veteranendag 2011 in Den Haag.
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gevonden. Zo is er in overleg met een 
militair jurist een protocol opgesteld 
voor gevallen waarin veteranen in het 
interview vertellen over mogelijke 
schendingen van het oorlogsrecht. 
“Als ze niet verjaard zijn, heeft het Vi 
namelijk de plicht om ze te melden. De 
interviewer heeft dat aan het begin van 
het interview ook aangegeven, zodat de 
betreffende persoon de keus heeft om 
iets wel of niet te vertellen. Sommige 
interviews bevatten hele persoonlijke 
verhalen die de betrokkene wel wil 
vastleggen, maar pas op lange termijn 
openbaar wil maken. Van die mogelijk-
heid heeft gelukkig slechts een klein 
deel van de geïnterviewde veteranen 
gebruikgemaakt.” 
Dat ruim de helft van de interviews 
niet voor iedereen openbaar wordt, 
heeft ook met gevoeligheden te maken. 
“Mensen spreken soms heel openhartig 
over conflicten die ze hebben gehad 
met meerderen, een crisis waar ze in 
beland zijn of schokkende dingen die ze 
meegemaakt hebben. Daarom willen ze 
dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt 
en dat het interview bijvoorbeeld pas na 
hun dood helemaal openbaar gemaakt 
wordt. Met restricties zijn ze nu wel 
toegankelijk voor bijvoorbeeld onder-
zoekers, maar daar mag dan alleen 
geanonimiseerd  gebruik van gemaakt 
worden.” Het Kennis- en onderzoeks-
centrum (KOC) van het Vi ziet daar 
met behulp van externe deskundigen 
op toe.
Overigens wordt een dergelijke wens 
niet automatisch geaccepteerd. “Het 
is ook een wisselwerking. Een geïn-
terviewde refereerde regelmatig aan 
buitenechtelijke affaires van prins 
Bernhard. Vervolgens wilde hij een 
embargo op het interview. Maar door-
dat er in ettelijke boeken over dergelijke 
affaires geschreven is, is het inmiddels 
een algemeen erkend verhaal. Dan is 
het een beetje overdreven om daar een 
embargo op te zetten. Dat communice-
ren wij ook met de betrokkene.”

onzinverhalen
Geprobeerd is ook om het gehalte 
‘fantasieverhalen’ zoveel mogelijk te 
beperken door betrokkenen eerst een 
formulier te laten invullen met feitelijke 
gegevens die gecheckt kunnen worden. 
“We kunnen natuurlijk niet alles wat 
iemand vertelt gaan controleren. Het 
belangrijkste van oral history is ook dat 
het niet een verzameling feiten is. Het 

is een verteld verhaal waarin gebeurte-
nissen beschreven worden zoals die in 
de beleving van de persoon zijn voorge-
vallen.”
Scagliola rekent er dan ook op de 
nodige brieven en mailtjes te ontvangen 
als de collectie openbaar wordt. “Van 
veteranen die verhalen gaan tegenspre-
ken. Dat is onvermijdelijk. Wat mensen 
vergeten, is dat er in schriftelijke bron-
nen soms precies hetzelfde gebeurt. 
Daar worden dingen weggelaten of 
anders voorgesteld dan ze waren. Alleen 
zijn mensen genegen om eerder te gelo-
ven wat op schrift is gesteld, dan wat 
wordt verteld. Je moet altijd kijken of 
je bronnen uit verschillende domeinen 
kunt krijgen, want dan heb je een goede 
weging van de verschillende perspectie-
ven. Dit archief is een soort inhaalslag 
van een perspectief dat onderbelicht is 
gebleven in de militaire geschiedschrij-
ving.”

toekomst
Scagliola denkt dat de collectie repre-
sentatief is, zeker naar de verdeling over 
de krijgsmachtdelen en de verschillende 
missies. “Ik denk wel dat er specifieke 
functies en rotaties ontbreken, die zul-
len nog aangevuld moeten worden. En 
ik denk dat het nog lastig is om het 
juiste percentage kaderleden te krijgen. 
Zeker als je het hebt over de meest 
recente periode, dan zie je dat het kader 
nog grotendeels in functie is en actief 
dienenden vallen buiten dit interview-
project.”
Om die reden betreurt Scagliola het ook 

dat het project nu afgesloten is. “Het is 
een unieke collectie verhalen van vete-
ranen en vanaf nu zou je eigenlijk per 
jaar tien à twintig interviews erbij moe-
ten doen. De vraag is of dat lukt binnen 
de gangbare belasting en financiële 
mogelijkheden van het Vi. Want het 
KOC heeft ook andere prioriteiten en 
taken. Het project is eigenlijk te groot 
voor het Vi, als je kijkt naar de infra-
structuur die nodig is om een dergelijk 
project op grote schaal voort te zetten. 
Dan heb je een studiezaal nodig, een 
aantal medewerkers dat werving doet 
et cetera.”
Aan de andere kant is ze erg verrast 
over de meerwaarde die het project nu 
al heeft. “Ik heb niet alleen die meer 
dan duizend interviews, maar we heb-
ben ook een digitale wetenschappelijke 
publicatie Wat veteranen vertellen en een 
boek met dezelfde titel gemaakt. Daar-
naast hebben we met allerlei andere 
instanties samengewerkt, zoals musea 
en onderzoeksinstituut TNO. Ik had 
niet gedacht dat ik tijdens het verzame-
len al zoveel mogelijkheden zou krijgen 
om die interviews toe te passen. Dus 
daar ben ik heel tevreden over. Het hele 
proces is geweldig geweest. Vooral het 
contact met veteranen en het feit dat je 
vaak heel welkom was om de verhalen 
op te tekenen.”

Op 26 november is er voor de deelnemers aan 
het interviewproject een afsluitende bijeen-
komst op de Marinekazerne in Amsterdam. 
Zij krijgen daar nog een uitnodiging voor.

Wilt u een interview van de collectie beluisteren? 
Volg dan onderstaande stappen:

• Ga naar de volgende pagina op de website van het Veteraneninstituut: 
 www.veteraneninstituut.nl/projecten/interviewproject;
• Klik op de link naar het zoeksysteem;
• Klik op het tabblad registreer;
• Vul de gevraagde velden in en klik onderaan op registreer. U ontvangt automatisch  
 per e-mail uw persoonlijke wachtwoord. Open deze mail;
• In deze e-mail vindt u een link die direct verwijst naar het zoeksysteem. Klik op  
 deze link. U komt direct op de zoekpagina van de interviewcollectie;
• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Log in. U bent nu ingelogd in  
 het zoeksysteem;
• Vul een zoekterm in en klik op zoek. Er verschijnt een lijst met zoekresultaten;
• Klik op meer rechtsonder een zoekresultaat. U komt dan op een pagina met de  
 samenvatting van het interview en het daarbij horende audiobestand;
• Krijgt u te veel zoekresultaten of wilt u selectief zoeken? Klik dan op de link 
 geavanceerd zoeken om uw zoekresultaten te specificeren.
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oeken domineren de werkkamer 
op de Alexanderkazerne. Op 

de grond liggen stapels paperassen en 
staan enkele half ingepakte dozen. Zit-
tend in zijn rolstoel becommentarieert 
Jaap de Moor met humor het ‘slagveld’ 
dat hij achterlaat. Het is zijn laatste 
werkdag op het NIMH, het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie. Mul-
tiple sclerose kent geen mededogen. 
Laatste werkdag of niet, het enthou-
siasme waarmee hij over zijn juist 
verschenen biografie spreekt, is er niet 
minder om.
Voor De Moor was het onderzoeken en 
beschrijven van het leven van generaal 
Spoor van meet af aan uitdagend. “Het 
schrijven van een biografie over een 
spraakmakende Nederlandse comman-
dant stond al jaren op mijn verlang-
lijstje. Hoewel mijn keuze ook op de 
generaals Van Heutsz of Snijders had 
kunnen vallen, werd het uiteindelijk 
generaal Spoor. In de Indië-literatuur 
is hij natuurlijk een veelbesproken 
hoofdpersoon. Vreemd genoeg was er 
echter nooit een grondige wetenschap-
pelijke studie verschenen waarin zijn 
prominente rol in de dekolonisatie 
apart werd belicht. Daarvoor was het 
de hoogste tijd. Door de latere contro-
verses over zijn militaire strategie, zijn 
houding tegenover excessief geweld en 
zijn vermeende politieke invloed was 

hij bij uitstek een boeiend onderwerp 
voor een biografie. Hij interesseerde me 
zodoende al jarenlang, maar echt gefas-
cineerd door hem raakte ik pas tijdens 
het schrijven van dit boek. Toen zag ik 
pas wat een uitzonderlijke figuur Simon 
Spoor eigenlijk is geweest. Ik ben zelfs 
steeds meer sympathie voor Spoor 
gaan voelen en dan vooral vanwege zijn 
enorme inzet en grote plichtsbetrach-
ting. Spoor deed nooit iets half. Inzet 
en toewijding hebben hem van jongs 
af aan gekenmerkt. Hij viel zijn gehele 
loopbaan op door ambitie, werkkracht, 
organisatietalent en optimisme.”

initiatief en invloed
Het ontbrak De Moor tijdens zijn 
onderzoek niet aan bronnen. “In de 
eerste plaats was Spoor zelf een zeer 
productief en goed schrijver. Jaar in 
jaar uit vloeide uit zijn pen een stroom 
aan memoranda, rapporten en voorbe-
reidende notities. Spoor was een intel-
ligente man die vaak goed op nieuwe 
politieke en militaire ontwikkelingen 
anticipeerde. Op het moment dat er iets 
nieuws speelde, had Spoor er meestal 
al een notitie over klaarliggen. Daarom 
had en hield hij tijdens de dekoloni-
satieperiode ook zo vaak het initiatief 
op militair-strategisch gebied en kon   

hij veel invloed uitoefenen. Die grote 
hoeveelheid officiële stukken van Spoor 
vormden bij het schrijven een belang-
rijke bron. Helaas zijn tal van privé-
brieven verloren gegaan. Gelukkig kon 
ik wel gebruikmaken van de brieven 
die zijn zoon André Spoor nog in bezit 
heeft en de fragmenten uit brieven die 
zijn weduwe in haar eigen boek publi-
ceerde. Hieruit blijkt soms het scherpe 
contrast met de officiële stukken. Ter-
wijl Spoor bijvoorbeeld mondeling en 
in memoranda het Linggadjati-akkoord 
verdedigde, schrijft hij in een openhar-
tige brief aan zijn echtgenote over dit 
akkoord: het is natuurlijk een vod!”
Hoewel Spoor dankzij zijn grote energie, 
werklust en intelligentie vaak het initia-
tief had, signaleert De Moor wel dat de 
invloed van de legercommandant vanaf 
1947-1948 tanende was: “Zijn stem 
werd wel gehoord, maar er werd steeds 
minder naar hem geluisterd. Spoor bleef 
ook in de eindfase volhardend knok-
ken, maar verloor in die volharding ook 
steeds meer het zicht op de politieke 
en militaire werkelijkheid. Hij bleef er 
hartstochtelijk in geloven dat er voor de 
Nederlanders en het KNIL ook in de toe-
komst een bepalende rol in het nieuwe 
Indonesië zou zijn weggelegd. Die 
ontkenning van de werkelijkheid, van 

Jaap de Moor is een van de grote 
kenners van de dekolonisatiestrijd 
in voormalig Nederlands-Indië. 
Met zijn proefschrift Westerlings 
oorlog, dat in 1999 verscheen, 
toonde hij zich bovendien een 
getalenteerd biograaf. Dat talent 
etaleert hij opnieuw in Generaal 
Spoor. Triomf en tragiek van een 
legercommandant. 

‘Tribuut aan uitzonderlijk man en militair’

B

Defensie-historicus schrijft biografie over generaal Spoor

 Jaap de Moor overhandigt op 9 mei in de Haagse Nieuwspoort het eerste exemplaar van het boek 

over generaal Spoor aan Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Lex Oostendorp.
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de kracht van het Indonesische nationa-
lisme en van ontwikkelingen die nadruk-
kelijk de andere kant op wezen, heeft mij 
tijdens het schrijven wel verbaasd.”

populair en veeleisend
De Moor begrijpt wel dat Spoor popu-
lair was bij een groot deel van de 
troepen in Indië: “Enerzijds was Spoor 
niet echt het prototype van de generaal 
te velde met de kistjes in de modder. 
Hij was toch vooral de intellectueel, 
de bedenker. Anderzijds was het wel 
iemand met een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor de troepen en met 
oprechte belangstelling voor het wel 
en wee van zijn soldaten. Zij voelden 
dat feilloos aan. Hij stond pal voor zijn 
mannen, was innemend en vriendelijk. 
Tegelijkertijd had hij gevoel voor stijl. 
Spoor stoorde zich aan rondsloffende 
militairen. Een militair moest volgens 
hem in alles een correcte houding uit-

stralen. Voor militairen in zijn directe 
omgeving was hij zonder meer veelei-
send. Die konden zeer streng terecht 
worden gewezen als hun gedrag niet 
strookte met de morele maatstaven van 
Spoor. Hij was niet altijd makkelijk voor 
anderen, maar nog het minst voor zich-
zelf. Spoor had ook weinig echt capa-
bele mensen in zijn staf en moest veel 
zelf doen. Dat had hij overigens voor 
een deel aan zichzelf te wijten. Spoor 
had namelijk geen gelukkige hand in 
het kiezen van zijn directe medewer-
kers, geneigd als hij was om mensen 
met gelijkluidende opvattingen rond 
zich te verzamelen. Ook kon Spoor 
volstrekt niet delegeren.”
Zijn populariteit had Spoor voor een 
deel ook te danken aan publieke optre-
dens waarin zijn eigenzinnigheid en 
eigenheid sterk naar voren kwamen. 
Spoor was een sterke persoonlijkheid die 
zich nadrukkelijk mengde in politieke 

discussies. Was hij daarmee ook een 
politieke generaal? De Moor wil zover 
niet gaan: “Spoor liet het primaat wel 
degelijk aan de politiek, al zocht hij de 
grenzen die het staatsrecht stelde wel 
nadrukkelijk op. Hij nam voortdurend 
initiatieven, schreef memoranda, brieven 
en notities in dramatische bewoordingen 
en maakte handig gebruik van goede 
contacten in Den Haag, zoals generaal 
Kruls en minister Van Gulik. Over de 
manier waarop bruin en blank in zijn 
ogen moesten blijven samengaan bin-
nen het koninkrijk bestookte hij ook 
luitenant-gouverneur-generaal Van 
Mook voortdurend, maar Van Mook was 
natuurlijk zelf ook een geweldenaar. 
Diens opvolger Beel was makkelijker te 
beïnvloeden, want die was het al jaren 
met Spoor eens. Toch ging Spoor nooit 
zover dat hij op eigen houtje opereerde, 
al was de verleiding in de periodes van 
de beide politionele acties groot.”

‘Tribuut aan uitzonderlijk man en militair’

 Repatriëring van het 2e Bataljon van het 5e Regiment Infanterie naar Nederland, juli 1948.
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Militaire strategie
Hoewel De Moor tijdens het schrij-
ven van de biografie onder de indruk 
raakte van Spoor als mens en militair, 
sluit hij zich aan bij de al eerder geuite 
kritiek op diens speerpuntenstrate-
gie: “Die strategie werkte inderdaad 
niet. Spoor vertrouwde te veel op het 
effect van de moderne oorlogvoering 
in een guerrillastrijd. Verrassende 

offensieven, sleutelposities bezetten 
en vijandelijke troepenconcentraties 
omsingelen en uitschakelen moesten 
het pleit tegen de Republiek Indone-
sië – in Spoors ogen weinig meer dan 
een Japanse creatie van rampokkers en 
semi-intellectuelen – snel beslechten. 
Dat was wishful thinking. Niet alleen 
bleek het omsingelen en uitschakelen 
van troepenconcentraties slechts zelden 
te lukken, ook onderschatte Spoor de 
moeilijkheden in de daaropvolgende 
zuiveringsfase. Spoor beschouwde het 
zuiveren van de veroverde gebieden 
eigenlijk niet als een militaire taak en 
zag met lede ogen aan hoe dit steeds 
meer de hoofdtaak van zijn leger werd. 
Spoor ging er ten onrechte van uit dat 
de bevolking, eenmaal verlost van de 
rampokkers en bendes, in grote meer-
derheid de kant van de Nederlanders 
zou kiezen. Die opvatting maakte 
deel uit van zijn reactionaire koloniale 
visie en was kenmerkend voor zijn 
onderschatting van de kracht van het 
Indonesische nationalisme. Spoor had 
misschien te rade moeten gaan bij de 
door hem zeer bewonderde Churchill, 
die ooit opmerkte: ‘Een strategie kan 

nog zo mooi geformuleerd zijn, je 
moet toch zo nu en dan eens naar de 
resultaten kijken.’ Die vielen tegen, na 
de tweede actie meer dan ooit. Voor 
het kabinet was dat overigens nooit 
reden om Spoor te ontslaan. Een betere 
commandant was er ook niet voorhan-
den. Spoor dreigde wel zelf een paar 
keer met ontslag, maar zijn enorme 
plichtsbetrachting en verantwoorde-

lijkheidsgevoel richting zijn militairen 
weerhielden hem er altijd van om op te 
stappen. Wat resteerde was de tragiek: 
terwijl zijn politieke meerderen in 1949 
steeds meer gingen beseffen dat dekolo-
nisatie niet was tegen te houden, bleef 
Spoor zich vol energie en overtuiging 
hardnekkig vastbijten in een hopeloos 
achterhoedegevecht.”

Morele spagaat
Een van de meest besproken thema’s in 
latere maatschappelijke debatten over 
de dekolonisatieperiode was het plegen 
van geweldsexcessen en oorlogsmisda-
den door Nederlandse militairen. Bij 
het bestrijden daarvan hinkte Spoor 
volgens zijn biograaf voortdurend op 
twee gedachten: “Spoor stelde qua 
gedrag enorm hoge eisen aan zichzelf 
en aan zijn troepen. Hij eiste van zijn 
mannen correct gedrag en gruwde van 
plunderingen en executies. De vele 
dagorders over een correcte bejege-
ning van de bevolking weerspiegelen 
zonder meer zijn diepe overtuiging op 
dit punt. Hoewel Spoor meldingen van 
misdaden altijd tot op de bodem liet 
uitzoeken, greep hij vreemd genoeg vrij-

wel nooit in. Ernstige gevallen werden 
niet berecht. Dat was verbazingwek-
kend, gezien de toon van zijn dagor-
ders. Sterke gevoelens van loyaliteit 
tegenover verantwoordelijke officieren 
die altijd goed waren geweest, maar 
bovenal de angst voor aantasting van de 
Nederlandse reputatie en het daarmee 
versterken van de positie van de repu-
bliek wogen keer op keer zwaarder dan 
het bestraffen van daders. Het grotere 
belang van Nederland stond voorop. Hij 
wilde ongetwijfeld wel ingrijpen, maar 
oordeelde dat het middel erger dan de 
kwaal zou zijn. Daarbij kwam dat de 
tegenstander zich volgens Spoor op veel 
grotere schaal misdroeg. Geweldsexces-
sen en oorlogsmisdaden waren Spoor 
een gruwel, maar rationele overwegin-
gen en gevoelens van loyaliteit jegens 
collega’s en het vaderland weerhielden 
hem van echt ingrijpen. De gehele 
politieke-militaire top was er overigens 
van op de hoogte en was het met Spoor 
eens dat de vuile was zoveel mogelijk 
binnen moest blijven.”

Uitzonderlijk mens en militair
Als biograaf onderschrijft De Moor veel 
van de latere kritiek op generaal Spoor: 
“Door zijn reactionaire koloniale opvat-
tingen voelde hij de tijdgeest onvol-
doende aan, zijn speerpuntenstrategie 
werkte niet goed en in het bestrijden 
van misstanden was hij ondanks zijn 
eigen hoge morele standaard lankmoe-
dig. Toch doe je Spoor met een dergelijk 
eenzijdig oordeel als mens en militair 
ernstig tekort. Door mijn onderzoek 
heb ik Spoor veel vollediger in beeld 
gekregen en heb ik meer begrip gekre-
gen voor zijn standpunten en visie. Je 
moet je als biograaf voortdurend ver-
plaatsen in de tijd, omstandigheden en 
toen levende opvattingen. Wanneer je 
dat doet, word je oordeel milder. Boven-
dien heeft de volheid van Spoors inzet 
en streven veel indruk gemaakt, zoals 
ook zijn verbetenheid om de belangen 
van Nederland en van zijn militairen 
te verdedigen. Zelfs zijn eigen gezond-
heid maakte hij ondergeschikt aan 
die hogere belangen. Spoor heeft zich 
letterlijk dood gewerkt. Je moet zijn 
fouten en tekortkomingen niet ver-
doezelen, maar gelijktijdig oog hebben 
voor zijn enorme verdiensten. Generaal 
Spoor was in vele opzichten een uitzon-
derlijk mens en militair.”

Zie ook aanbieding hiernaast.
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 Ook de weduwe van generaal Spoor en diens zoon André Spoor waren aanwezig bij de boek-

presentatie. In hun midden de IGK.
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Het vijfde speerpunt van het Veteranen 
Platform (VP)-beleid is ‘Naar één inte-
graal veteranensysteem’ genoemd. 
In veteranenland zijn vele spelers 
actief, maar het is ons gebleken 
dat helaas niet altijd alle neuzen 
in dezelfde richting staan. Zo is 
er soms sprake van miscommuni-
catie of is er helemaal geen com-
municatie tussen sommige partijen, 
met onduidelijkheid in de uitvoering 
en ongewenste resultaten tot gevolg. 
Ook wordt er langs elkaar heen gewerkt 
of zelfs bewust tegengewerkt. Er is 
soms geen of een te trage uitvoering, 
waar slagvaardig optreden juist drin-
gend gewenst is. Dat is uiteraard niet in 
het belang van de veteranen.
Wij willen daarom een aanzet geven tot 
een veteranensysteem waarin alle deel-
nemers samenwerken om dezelfde mis-

sie en doelstellingen te realiseren. Die 
moeten dan wel eerst zijn geformu-

leerd, bij alle actoren bekend zijn 
en door hen gedragen worden. Dat 

veteranensysteem moet onder 
regie van een veteranenautori-
teit staan. Wij denken daarbij 
aan de minister-president of aan 

de minister van Defensie. De 
welbekende cyclus van beleidsvoor-

bereiding, -uitvoering en -evaluatie 
dient regulier te worden doorlopen. 

De voortgang daarvan zou moeten 
worden gevolgd in een periodieke zoge-
noemde rondetafelconferentie waarbij 
alle relevante actoren hun inbreng kun-
nen hebben.
Om het hele veteranensysteem voor 
eenieder helder en inzichtelijk te 
maken, dient het te worden beschreven 
in een handboek dat op een centraal 

niveau wordt bijgehouden (het niveau 
HDP/ministerie van Defensie ligt het 
meest voor de hand) en op internet 
wordt gepubliceerd.
Ook de reeds in ontwikkeling zijnde 
veteranenwet als juridische borging 
maakt deel uit van het voorgestelde 
integrale systeem. Dit is slechts een 
greep uit de vele elementen die onder-
deel zouden moeten zijn van het inte-
grale veteranensysteem zoals ons dat 
voor ogen staat. Een ambitieuze doel-
stelling die het VP onmogelijk alleen 
kan realiseren. Daarom zoeken wij nu 
draagvlak bij andere spelers in het vete-
ranenveld. 

Leen Noordzij, voorzitter Veteranen Platform
Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag
tel: 070-3155138, 
e-mail: info@veteranenplatform.nl

integraal veteranensysteem

We hebben ’m alweer dik achter de rug, maar niettemin staat 
de Nederlandse Veteranendag het LZV nog helder voor de 
geest. Net als vorig jaar hadden we op het Malieveld een com-
pleet tentenkamp tot onze beschikking en dit jaar kwam een 
heel bijzondere bezoeker langs.

Je weet misschien dat het LZV nog niet 
zo heel lang bestaat. Officieel vanaf 2007. 
Natuurlijk was er daarvoor ook goede zorg, 
maar niet gebundeld in een hecht en goed 
georganiseerd samenwerkingsverband speciaal 

voor veteranen en hun dierbaren. We zijn eigen-
lijk dus nog maar net bezig en dan moet je je nog 
bewijzen. Op de zevende Veteranendag bleek ech-
ter dat dit goed lukt.
Want dit jaar bezocht de Prins van Oranje voor 
het eerst het kampement van het LZV. Hij begon 
zijn ronde over het Malieveld zelfs bij ons en nam 
uitgebreid de tijd om de diverse tenten en de 
LZV-vertegenwoordigers daar te woord te staan. 
We zijn nog steeds bijzonder trots op zijn bezoek, 
dat, ondanks alle kou en regen, een goed en warm 
gevoel gaf. We zijn op de goede weg en gaan 
gewoon door, ook voor jou. (JM)

Het Centraal Aanmeldpunt Veteranen van het 
Veteraneninstituut bereik je, 24 uur per dag, via tel: 
0343-474148, of e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl

hoog bezoek

van doorn 
tot den haag

 De Prins van Oranje in de legertenten van het LZV. Foto: Jos Morren
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Veteranenpas, NS-kaarten en adreswijzigingen 
of als u Checkpoint niet heeft ontvangen:
Veteraneninstituut
Postbus 125, 3940 AC Doorn
tel: 0343-474150, fax 0343-474155
e-mail: info@veteraneninstituut.nl

Bijdrages: Linde van Deth, Gerrie Koops (Vi), Mark Lieshout (Vi), Jos Morren (LZV) en Leen Noordzij (VP)

De reizen worden gemaakt met ver-
schillende motieven. We noemen: nos-
talgisch, dan wel toeristisch weerzien 
van de plek, ontmoeting met bekenden, 
‘het hoofdstuk afsluiten’, therapeu-
tisch, enzovoorts. Alle motieven zijn 
valide, maar uit de praktijk weten we 
dat de ervaringen achteraf soms anders 
zijn dan was voorzien. Wat een toe-
ristisch weerzien moest worden, werd 
onverwacht een emotionele reis door 
de persoonlijke belevenissen van een 
deelnemer. Bij een ander werd juist een 
bijna genezen wond weer opengehaald, 
terwijl het motief toch was het boek 
Libanon definitief te sluiten. 
Het weerzien van de plek zal altijd 
gevolgen hebben voor de veteraan; 
deze zijn in zekere zin voorspelbaar en 
positief. Over het algemeen zijn dit ook 
normale reacties. Een minder prettig 
gevolg is een onverwachte en wellicht 
ongewenste emotie. Daar hoort dan een 
eerste opvang bij, dan wel in het ergere 
geval een crisisinterventie. Daarom gaat 
tijdens de reis namens het Veteranen-
instituut (Vi) een geestelijk verzorger 
(GV’er) mee als geestelijk begeleider 

van de reis. Deze verzorgt in overleg een 
kerkdienst en/of een herdenkingsmo-
ment ter plaatse. De GV’er vervult de 
rol van begeleider en verzorgt de eerste 
opvang. Bij een crisis verwijst hij/zij naar 
benodigde hulp via de reisorganisatie.

Voorlichting
Geruime tijd voor de reis (nog vóór 
de definitieve boeking) wordt in een 
voorlichtingsavond gesproken over de 
motieven. De GV’er is daarbij aanwezig 
om mensen eventueel te kunnen helpen 
bij het maken van de keuze wel of niet 
mee te gaan. Hij/zij legt de rol uit van 
de GV’er tijdens de reis. Verder is er 
een gedegen uitleg van het programma 
en kunnen er vragen gesteld worden en 

wensen kenbaar gemaakt. Zo kunnen 
teleurstellingen op allerlei gebied wor-
den voorkomen.

Veiligheid
In overleg met allerlei Libanese over-
heden en de reisorganisatie wordt zeer 
gedetailleerd een route voorbereid, 
waardoor een veilige reis wordt gega-
randeerd en vele formaliteiten tevoren 
zijn afgehandeld. Aan ‘boord’ is een 
voor de autoriteiten bekende begeleider, 
die eventuele rimpelingen ter plaatse 
glad kan strijken. Het gebied is nu een-
maal niet overal veilig voor toerisme. Er 
gebeurt dus veel achter de schermen. 
De stichting Weerzien met Libanon 
heeft een betrouwbare naam en de 
juiste contacten, waardoor alles soepel-
tjes kan blijven verlopen. Ook dat willen 
we graag zo houden. Mensen die indi-
vidueel het gebied in gaan, kunnen de 
verhoudingen ernstig verstoren, omdat 
ze niet zijn aangemeld. Zij reizen wel-
licht goedkoper, maar missen opvang 
wanneer dingen mis gaan. Het Vi raadt 
individueel reizen dan ook met klem af.

Steun van het Vi
Het Vi verbindt graag zijn naam aan de 
georganiseerde reizen, wanneer ze vol-
doen aan de ‘basiseisen’: georganiseerde 
eerste opvang en veiligheid. Het onder-
steunt de voorlichtingsavond en terug-
keeravond financieel. Met de stichting 
Weerzien met Libanon wil het van harte 
dat de reizigers er goed aan gedaan heb-
ben de reis te maken. Niet meer, maar 
vooral niet minder. (ML)

Terugkeerreizen naar Libanon in de ‘veilige modus’
Weerzien met Libanon

Jarenlang worden terugkeer-
reizen aangeboden en meestal 
positief geëvalueerd. Dat wil-
len we zo houden. Maar er is 
ook ruis om deze reizen heen 
en daarom wijden we er dit 
artikel aan.

 Herkenning tijdens een terugkeerreis naar 

Libanon. Foto: Fred Lardenoye

Contact Vi en CAP
Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard:
Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP)
tel: 0343-474148 (24 uur per dag)
e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl
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van doorn 
tot den haag

Oostende, gelegen in West-
Vlaanderen, begon in de 9e eeuw 
als een klein vissersplaatsje. De 
stad is meermalen verzwolgen 
door de zee en daarna weer 
opgebouwd. Oostende is één van 
de drukst bezochte en gezelligste 
badplaatsen aan de Belgische 
Noordzeekust en het wordt ook 
wel de ‘Koningin der badplaatsen’ 
genoemd. Het 8 km lange strand, 
de zee, de duinen en het centrum 
van de stad zorgen voor een aan
genaam verblijf. 

Hotel r
Ligging:
van Oostende, op loopafstand van 
de zeedijk en het strand.
Faciliteiten:
restaurant 
Kamer: 
tv, telefoon, koffie- en theezetfa
ciliteiten en badkamer met bad/
douche, toilet en föhn.
 
excursies 
O.a. naar 
• 

5-daagse busexcursiereis  oostende

 

05387 adv checkpoint Benalmadenia oostende 210x297.indd   18

De Algemene Vereniging van Oud- en 
actief dienend personeel van de Konink-
lijke Marine (AVOM) bestaat in 2011 
25 jaar en viert dat met een groot feest 
op 30 september op het marineterrein 
in Den Helder. De AVOM is toegankelijk 
voor iedereen die ooit bij de Koninklijke 
Marine heeft gediend of die er actief 
dienend is. Dus man of vrouw, jong of 
oud en bij de vloot, in de lucht of bij de 
mariniers: iedereen is welkom. De ver-
eniging heeft nu 2.800 leden en is aan-
gesloten bij het Veteranen Platform en 
bij de Confédération Maritime International.

Doelstellingen
De vereniging heeft meerdere doelstel-

lingen. Voorop staat dat de AVOM graag 
het contact en de kameraadschap tussen 
de leden onderling wil bevorderen en de 
belangen van haar leden behartigt. Als 
er leden zijn met immateriële nood zal 
de AVOM een adviserende of doorver-
wijzende functie vervullen. Ook belang-
rijk is het in herinnering houden van de 
collega’s die sneuvelden of zijn overle-
den in dienst van de marine. Daarnaast 
zijn er goede contacten met de Konink-
lijke Marine en worden de tradities in 
ere gehouden.

organisatie
De organisatie is verdeeld in diverse 
afdelingen met een lokaal bestuur. 

AVoM
Postbus 10024 
1301 AA Almere
www.avom.nl

vereniging in beeld
AVoM

Verder is er een ledenraad en wordt de 
vereniging bestuurd door het hoofdbe-
stuur. De AVOM tracht haar doelstel-
lingen te bereiken door het (lokaal) 
organiseren van activiteiten, reünies 
en bijeenkomsten. Daarnaast is er een 
landelijke contactdag en is de AVOM 
aanwezig op de Veteranendag en de 
marinedagen. Er is een zeer uitgebreide 
site vol informatie en foto’s. Het lid-
maatschap kost voor leden € 27,- per 
jaar en zij ontvangen vijf keer per jaar 
het magazine VastWerken. Lid worden 
kan via de website. (LvD)

Op vrijdag 21 oktober a.s. zal voor de vierde maal de fakkeltocht plaatsvinden bij het Monument voor Vredesoperaties in stads-
park Hattem te Roermond. Het doel van de fakkeltocht is de mensen te herdenken die tijdens vredesoperaties omgekomen zijn 
en wier namen op de plaquettes staan vermeld. Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Geestelijke 
Verzorging van de krijgsmacht willen die dag nabestaanden en direct betrokkenen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten 
in een informele sfeer. Het geheel begint met een broodmaaltijd om 17.30 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda. Nadere 
details volgen in het oktobernummer. (ML)

herdenking/fakkeltocht Monument voor Vredesoperaties Roermond

Daarnaast zijn verschillende veteraneninstellingen tijdens 
de beurs aanwezig. De Stichting Nederlandse Veteranendag, 
het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform presen-
teren zich dit jaar samen op de beursvloer als vraagbaak en 
contactpunt voor veteranen. De instanties zijn gedurende de 
hele beurs aanwezig in Hal 12 (stand 12D073), vlak naast het 
Beurstheater. (GK)

Kaarten bestellen? Uitsluitend beurs: gratis. Combi (beurs én concert) 
€ 12,50 (i.p.v. € 45,-). Bestelkosten € 1,- (internet) of € 1,50 
(telefoon). Ga naar www.plusticket.nl of bel 026-3779736. Let op: 
de actiecode is gewijzigd en alleen voor veteranen. Vermeld bij 
bestelling de actiecode: VETER

Speciaal veteranenprogramma op 50plusBeurs
Van dinsdag 13 t/m zondag 18 september vindt dit jaar de 
50PlusBeurs plaats. Veteranen en hun partners kunnen deze 
beurs gratis bezoeken en krijgen korting op het bijwonen 
van het concert waarbij onder anderen Lee Towers en Anita 
Meyer zullen optreden.
Maar dat is niet alles. Op zaterdag 17 september is er in het 
Beurstheater namelijk een speciaal veteranenprogramma 
georganiseerd tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Glennis Grace 
zal dit programma afsluiten, samen met de Koninklijke Mili-
taire Kapel Johan Willem Friso.

Veteranenprogramma
12.00 - 12.30 uur: optreden dansgroep Bunga Melati
12.45 - 13.15 uur: optreden Zeemanskoor De Baksmaten
13.30 - 14.00 uur: optreden Koninklijk Militaire Kapel 
 Johan Willem Friso
14.00 - 14.30 uur: optreden Glennis Grace met de Koninklijke  
 Militaire Kapel Johan Willem Friso
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