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s het hier oorlog?’ Met deze vraag 
als leus stelde een antimilitaris-

tische wandelgroep in het begin van de 
jaren tachtig de aanwezigheid van de 
vele militairen en het ‘militaristische 
karakter’ van de Vierdaagse van Nijme-
gen ter discussie. Waar zij misschien 
liever een Vierdaagse met een vredes-
boodschap door de straten van Nijme-

gen zagen trekken, sloegen zij voor wat 
betreft het karakter van de Vierdaagse 
natuurlijk volledig de plank mis. Het 
militaire karakter is onlosmakelijk ver-
bonden aan de Vierdaagse, zij dankt 
daar haar oorsprong aan, wordt en werd 
door de krijgsmacht altijd ondersteund 
en het is de massale militaire deelname 
uit de gehele wereld die er zo’n succes-
nummer van heeft gemaakt. Bij de Vier-
daagse van 1917 werden de militairen 
nog onderworpen aan een gevechtsvaar-

digheidseis. Zij moesten binnen een 
uur na de mars nog een parcours afleg-
gen van 800 meter met hindernissen en 
een sprint van 200 meter trekken (zie 
ook pag. 25).

patrouilles
Dat de militair deze kwaliteiten na de 
introductie van de mechanisatie van de 
krijgsmachten niet meer nodig zou heb-
ben, moet men niet in het bijzijn van 
een Nieuw-Guineaveteraan uitspreken. 

‘i

De militaire mars
Lopen onlosmakelijk verbonden met de krijgsmacht

Het in staat zijn om als militair lange afstanden te voet af te leggen is ‘een tak van sport’ die 
voor de krijgsmachten al sinds jaar en dag geldt als een mate van geoefendheid die de doorslag 
kan geven bij het uitmanoeuvreren van de tegenstander. In Indië, Nieuw-Guinea en Korea was 
het lopen van patrouilles van groot belang en, ondanks de mechanisatie, worden ook vandaag 
de dag nog vele kilometers te voet afgelegd door militairen op uitzending.

 Patrouille in de Baluchivallei in de buurt van patrouillebasis Mashal in Uruzgan (Afghanistan). Foto: ministerie van Defensie

Checkpoint 9-2011 kopie.indd   12 01-11-2011   19:47:10



CheCk point nr. 9 / november 2011
13

Zij moesten, gedwongen door de ter-
reinomstandigheden, dagenlang, soms 
wekenlang op patrouille, alles mee-
slepend, om hun taak in deze onher-
bergzame gebieden te volbrengen. In 
Indië en Korea was het voor velen niet 
anders. En ook vandaag de dag worden, 
ondanks de mechanisatie, nog steeds 
heel wat kilometers te voet afgelegd in 
bijvoorbeeld Afghanistan. Met name, 
inherent aan de doctrine van showing 
the flag, door de infanteristen. Saillant 
detail daarbij is dat door het kleinere 
aantal beschikbare Algemeen Militair 
Verpleegkundigen, zij het waren die 
keer op keer, zonder uitzondering, mee 
op pad moesten. En daar waren nogal 
wat vrouwen bij, die daardoor uiteinde-
lijk tijdens hun missie vaak meer kilo-
meters aflegden dan menig infanterist.
Dat deze patrouilles niet meer in het 
gelid worden afgelegd, mag duidelijk 
zijn. Deze exercitievaardigheden, zoals 
het in het gelid lopen, die inherent 
waren aan de maximalisatie van het 
gebruik van beschikbare wapens, ver-
eisten nu eenmaal een gecoördineerd 
optreden van grote groepen soldaten 
tegelijk. Dit vond zijn oorsprong in de 
klassieke oudheid, zoals bijvoorbeeld 
met de Falanx-formatie van de oude 
Grieken. Onze eigen prins Maurits 
zou dit gecoördineerde optreden in 
het vuurwapentijdperk weer invoeren. 
Hierbij was het vaak succesvoller als 
een gehele compagnie of een nog gro-
tere eenheid in één keer een salvo op 
een aanstormende massa vijandelijke 
troepen deed afgeven, dan dat deze 
zelfde schoten onregelmatig stuk voor 
stuk werden afgegeven. De impact van 
deze vuurstoot, op het juiste moment 
en op de juiste afstand afgegeven, was 
meestal genoeg om de vijandelijke een-
heid ‘te doen breken’.

in het gelid
Tot in 1915 werden de formaties in 
de krijgsvoering aangehouden. Het is 
eigenlijk te triest voor woorden dat het 
de Britten zelf waren die in dat jaar nog 
het slagveld bij Loos betraden ‘alsof 
het de slag bij Waterloo was’. Waar zij 
zelf het jaar daarvoor bij Ieper, met hun 
uitstekende vuurdiscipline, de rijen 
aanstormende Duitse linies neerleg-
den, leken ze hier niets van geleerd te 
hebben. Deze episode uit 1914 zou de 
geschiedenis in gaan als der Kindermord, 
omdat deze rijen vooral uit de jonge 
vrijwilligers van de universiteiten en de 

hogescholen zouden hebben bestaan, 
die zich en masse hadden gemeld in 
augustus 1914. In 1915 echter kwamen 
de Britten bij de tweede dag van de 
slag bij Loos aanlopen alsof het machi-
negeweer nog niet was uitgevonden. 
De schrijver Alan Clark van het boek 
The Donkeys schrijft als volgt over deze 
episode: ‘Er waren 12 bataljons die 
deelnamen aan de aanval, een sterkte 
net onder de 10.000. En in de drie en 
een half uur van het werkelijke gevecht 
waren hun verliezen 385 officieren en 
7.861 manschappen. De Duitsers leden 
helemaal geen verliezen.’
Men zou verwachten dat dit de laatste 
keer was dat militairen sowieso nog 
in het gelid zouden optreden. Niets is 
minder waar, maar de redenen waarom 
dit nog wel uitgevoerd werd, zouden 
meestal niet meer van tactische aard 
zijn. Meestal, want bijvoorbeeld tijdens 
de strijd om de Grebbeberg in mei 1940 
werd er wel weer en met succes naar 
deze aloude methode teruggegrepen. 
Nadat de Nederlandse tegenaanval 
mislukt was en de algehele terugtocht 
al begonnen leek te zijn, kwam op 13 
mei 1940 de 1e compagnie van het 
11e Grensbataljon onder leiding van 
kapitein Boers, dwars door het bran-
dende Rhenen getrokken. Ze wisten 
de Duitsers in de omgeving van het 
station te verdrijven, maar toen kwa-
men ze erachter dat ze geheel alleen 
waren. Vervolgens kwam de compagnie 
onder artillerievuur te liggen, waarop 
er paniek leek uit te breken. Kapitein 
Broers besloot hierop terug te trekken 
en om de paniek in de kiem te smoren, 
liet hij de compagnie in exercitiepas het 
gevechtsterrein weer dwars door het 
brandende Rhenen verlaten.

Factor van verlies
Disciplinering en groepsgevoel aan-
kweken zijn redenen waarom ook nu 
nog aan de exercitie wordt vastgehou-
den. Het ceremoniële gebruik met het 
demonstratieve karakter is ook een 
belangrijke factor, net als het com-
municatieve element dat gebruikt kan 
worden op die momenten dat allen met 
de neuzen in dezelfde richting voor 
de commandant staan opgesteld. Dat 
veteranen hieraan vasthouden en hier 
waarde aan hechten, blijkt wel uit de 
jaarlijkse deelname aan de verschillende 
defilés zoals onder meer op Veteranen-
dag. Niet alleen bij veteranen overigens, 
getuige de niet aflatende populariteit 

van de duidelijk hiervan afgeleide fanfa-
res en majorettes over de gehele wereld.
Dat het optreden van de troepen in 
vijandelijk gebied niet meer in het gelid 
gaat, wil overigens niet zeggen dat er 
geen formatie meer aangehouden wordt. 
Ook hadden we al vastgesteld dat het 
‘marselement’ ondanks alle mechanisa-
tie nooit geheel verdwenen zal zijn. We 
kunnen wel verwachten dat de leger-
leidingen er alles aan doen om aan- en 
afvoer naar het gevechtsterrein niet meer 
te voet te laten plaatsvinden. Want dat 
soort marsen zijn in de militaire geschie-
denis steeds weer een belangrijke factor 
voor verlies, deceptie en falen geweest.
De eerder genoemde Nederlandse 

tegenaanval bij de Grebbeberg moest 
uitgevoerd worden door bataljons die 
voor ze aankwamen drie dagen van 
marcheren erop hadden zitten. Het 
bijbehorende gebrek aan slaap zorgde 
ervoor dat de logistiek en de keuken-
wagens het niet bij konden houden, 
zodat ook flinke gedeelten afgelegd 
moesten worden zonder een fatsoen-
lijke maaltijd. Het was bijna vragen om 
een fiasco.
De uitputting was ook bij de Duitse 
inval in Frankrijk in 1914 een van de 
doorslaggevende factoren geweest 
voor het mislukken van het Duitse Von 
Schlieffenplan. De enorme zwaai die de 
Duitse troepen zouden maken door 
België en Noord-Frankrijk – waarbij 
de meest rechter man van de Duitse 
troepenmacht ‘met zijn arm langs het 
kanaal zou schuren’, de grens in de 

 Patrouille in Korea. Foto: Wim Dussel
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buurt van Luxemburg het draaipunt 
zou zijn en de Duitsers zo achter de 
Franse hoofdmacht zou brengen – hield 
natuurlijk in dat de meest rechter man 
ook de grootste afstand moest afleggen. 
Toen de Duitsers ook nog door een te 
kleine, staande troepenmacht voor een 
groot deel van deze opmars gebruik 
moesten maken van de oudere lichtin-
gen reservisten, was dat uiteindelijk 
te veel gevraagd. Dit wreekte zich bij 
de Slag bij de Marne, waar de Fransen 
gebruikmakend van de taxi’s van Parijs 
op hun beurt de Duitse flanken konden 
bedreigen.
Gedurende de hele Eerste Wereldoorlog 
is het opvallend geweest hoeveel meer 
de geallieerden gebruikmaakten van de 
nieuwe mogelijkheden van het geme-
chaniseerde vervoer dan de Duitsers. 

Die rekenden veel meer op de spoor-
wegen. Hun hele aanvalsplan was ‘een 
spoorboekje’ geweest dat rekende op de 
capaciteit van de spoorwegen, om de te 
lopen afstanden voor hun militairen te 
beperken. Het idee was dan ook, door 
gebruik te maken van de trein, met een 
verrassend snelle aanvoer de Fransen 
te verslaan voordat de Russen, met hun 
veel beperktere spoornet, zich konden 
mobiliseren.
Bij Verdun, waar de Fransen een spoor-
wegverbinding ontbeerden, organiseer-
den ze een enorme hoeveelheid vracht-
wagens om over de enige begaanbare 
weg (Heilige weg) de mannen met hun 
voorraden naar het front te krijgen. 
Overigens beschreef de Franse Eerste 
Wereldoorlogveteraan Barthas dit in 

zijn dagboek iets minder heldhaftig: ‘De 
chauffeurs van Verdun zijn zo dikwijls 
geroemd om de manier waarop ze naar 
de vuurlinie reden. Het zou beter zijn 
hun voorzichtigheid te prijzen waarmee 
ze ons naar de vuurlinie reden, want ze 
lieten ons vlakbij Clermont-en-Argonne 
uitstappen in de vallei van de Aire, min-
stens 30 kilometer van heuvel 304.’
Deze zelfde Barthas zou in zijn dag-
boeken duidelijk maken dat bij het lot 
van de Eerste Wereldoorlogsoldaat 
naast het schuilhouden in de modde-
rige loopgraven ook aan het daarachter 
eindeloos in weer en wind heen en 
weer sjokken moet worden gedacht. Hij 
gebruikte daar onder meer de metafoor 
kruistochten voor, refererend aan die 
andere eindeloze mars met een mili-
taire achtergrond. En zo zijn er vele 

geweest, van de tocht naar Moskou van 
Napoleon in 1912, tot en met de mars 
op Tanga in het Afrika van de Eerste 
Wereldoorlog. Meestal is er sprake van 
een deceptie als een militaire operatie 
onthouden wordt met termen als ‘mars 
op’ of ‘tocht naar’.

herdenking 
De lange mars van Mao mag dan de 
ommekeer geweest zijn in de strijd om 
de macht in China en de communisten 
aan de winnende hand hebben gebracht, 
na 9.000 kilometer zouden van de oor-
spronkelijke 85.000 communisten die 
probeerden te ontvluchten er nog 10.000 
overgebleven zijn. Je hebt dan wel heel 
veel propaganda nodig om van deze 
‘dodenmars’ een overwinning te maken.

De Srebrenica herdenkingsmars is wat 
dat betreft dichtbij de werkelijke trage-
die gebleven. De Bosnische inwoners 
en strijders die zich in juli 1995 op het 
moment van de val in de enclave bevon-
den, trachtten destijds zich een weg te 
banen door de bossen en bergen van 
Bosnië naar het in Bosnische handen 
zijnde gebied rondom Tuzla. De drama’s 
die zich rondom deze tocht afspeelden, 
zijn bijna niet te omschrijven. Jaarlijks 
wordt deze tocht omgekeerd opnieuw 
afgelegd en het maakt deel uit van de 
herdenking rondom het drama van Sre-
brenica. Bijzonder is dat vele Dutchbat-
veteranen inmiddels deelgenomen heb-
ben aan deze herdenkingsmars (zie ook 
pag. 42 en 43).
Een andere categorie die in dit rijtje 
genoemd kan worden, is natuurlijk de 
Dodenmars van Bataan. Na de val van 
Bataan in 1941 op de Filipijnen werden 
de Amerikaanse en Filipijnse krijgsge-
vangen door de Japanners gedwongen 
te lopen naar de krijgsgevangenkam-
pen. Het door de Japanners opzettelijk 
onthouden van eten en drinken en de 
mishandelingen op deze tocht van een 
week in de tropische hitte, wie viel, 
werd afgemaakt, kostten duizenden het 
leven. Overigens was dit niet de enige 
dodenmars van de Japanners, op Borneo 
vonden soortgelijke taferelen plaats met 
Australische krijgsgevangenen. Deze 
dodenmarsen worden tot op de dag van 
vandaag herdacht en ook in deze herden-
kingen zijn veteranen actief geweest.

protestmars
Als laatste zijn er nog de marsen van 
voornamelijk veteranen zelf. Die had-
den vaak een politieke lading en niet 
altijd dienden die zo’n geweldig politiek 
doel. Immers, aan de mars op Rome in 
1922 van Mussolini werd deelgenomen 
door tienduizenden ‘zwarthemden’ met 
een veteranenachtergrond. Toch is in 
de Westerse wereld vooral het positieve 
beeld blijven hangen van de protest-
mars van veteranen. De bekendste is 
natuurlijk de mars op Washington, ook 
wel bekend als de Bonus March. Hierbij 
eisten tienduizenden in de crisisja-
ren verpauperde Amerikaanse Eerste 
Wereldoorlogveteranen in 1932 hun 
in het vooruitzicht gestelde bonus ver-
vroegd op. Vele burgerinitiatieven zou-
den later dit voorbeeld volgen en bij de 
beroemdste hiervan zou Martin Luther 
King zijn roemruchte woorden ‘I have a 
dream’ uitspreken.

 De mannen van Srebrenica ontsnappen door de bossen in een tocht van 40 kilometer door 

Servisch gebied richting Tuzla, terwijl zij door de Serviërs worden bestookt. Bron: Moslimenclave 

Gorazde – Joe Sacco (uitgeverij Xtra; zie ook pag. 29)

CP
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et initiatief van Checkpoint en 
het Vi om een gesponsorde 

groep veteranen jaarlijks aan de Vier-
daagse te laten deelnemen, werd in 
2003 met groot enthousiasme ontvan-
gen. De veteranen kregen van het begin 
af aan T-shirts met het logo van het Vi 
en caps met het logo van Checkpoint. 
Het eerste jaar bestond de groep gro-

tendeels uit Indië- en Nieuw-Guinea-
veteranen, maar er namen ook enkele 
Libanon- en Sinaïveteranen deel. Dank-
zij de in de Vierdaagseorganisatie toen 
nog actieve Indiëveteraan Henk Olde-
Egberink kon een delegatie ook deelne-
men aan de traditionele Vlaggenparade. 
Vanwege de verschillende afstanden 
werd en wordt de wandeltocht indivi-
dueel gelopen, maar de intocht vindt 
gezamenlijk onder de vlag van het Vi 
plaats. Traditioneel wordt aan de deel-
nemers een receptie met een drankje en 
een hapje aangeboden nabij de finish. 

Unifillers
Een relatie tussen militairen en de 
Vierdaagse is er vanaf het prille begin 
al geweest. De wandelmars werd vorige 
eeuw voor het eerst georganiseerd door 
de in 1908 opgerichte Nederlandse 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
(NBvLO), later vanwege de konink-
lijke status omgedoopt in KNBLO. 
Oorspronkelijk was de bond opgericht 
om sportieve activiteiten op kazernes 
te organiseren, omdat men zich toen 
al zorgen maakte over de lichamelijke 
conditie van militairen. Om die reden 
ook kwam een luitenant met het wilde 
idee om in vier dagen van Arnhem naar 
Breda te lopen. Dat plan haalde het 
niet, maar vormde wel de basis voor de 
eerste Vierdaagse, die op 1 september 
1909 van start ging. De wandelmars 
telde toen nog 306 deelnemers, onder 

wie 10 burgers. De rest was militair.
Anno 2011 zijn die verhoudingen aar-
dig omgekeerd, maar onder de nu ruim 
40.000 wandelaars die jaarlijks deel-
nemen, zijn nog altijd ongeveer 5.000 
Nederlandse en buitenlandse militairen 
en een onbekend aantal veteranen. 
Naast de Vi-ploeg wordt er sinds enkele 
jaren ook door een wandelvereniging 
van Unifillers deelgenomen aan de 
Vierdaagse en tellen ook de wandelver-
enigingen van de luchtmacht, mariniers 
en oud-commando’s steeds meer vete-
ranen. Daarnaast nemen veel veteranen 
individueel deel aan ’s werelds grootste 
wandelmars.

kosovoveteraan
Een van de inmiddels vaste deelne-
mers van de Vi-veteranenwandelgroep 
is Kosovoveteraan Eddy van Os. Met 
zijn 34 jaar is hij een van de jongste en 
zoals bij veel veteranen is zijn passie 
voor het wandelen begonnen in mili-
taire dienst. “Mijn eerste Vierdaagse 
was in 1998. Mijn bataljon 400 GNK 
had voor de eerste en voor zover ik 
weet ook laatste keer een detachement 
samengesteld. Het was meelopen of 
blaren prikken, dus het loopwerk leek 
me leuker.” Van Os zat als beroeps 
bepaalde tijd (BBT’er) bij de 420 hospi-
taalcompagnie in Ermelo en werd nog 
geen jaar later uitgezonden in het kader 
van de Kosovo Force (KFOR). Hij maakte 
als hospik deel uit van het 11 (NL)

In 2003 werd er voor het eerst door 45 mannelijke en twee vrouwelijke veteranen meegelopen 
met de Nijmeegse Vierdaagse onder de vlag van het Veteraneninstituut (Vi). Daarmee werd 
voortgeborduurd op de innige relatie die er decennialang al is tussen de Vierdaagse en militairen. 
Voor veel militairen is de wandeltocht het startpunt van een levenslange verslaving. 
Kosovoveteraan Eddy van Os: “Als kind verklaarde ik de Vierdaagselopers voor gek, maar nu 
loop ik het hele jaar door wandeltochten.” 

h

In dienst verslaafd 
geraakt aan wandelen

Nijmeegse Vierdaagse en veteranen hebben al vele jaren een warme band

 De Vierdaagse van 1984. Foto: NIMH

Checkpoint 9-2011 kopie.indd   18 01-11-2011   20:07:47



CheCk point nr. 9 / november 2011
19

Geniehulpbataljon dat terechtkwam 
op de airstrip ten noorden van Prizren 
waar een Nederlandse compound werd 
opgebouwd. “In het begin was het best 
heftig. Er was nog niks en we moes-
ten slapen in pubtentjes. Sommigen, 
onder wie ik, hadden een vrachtwagen 
gecharterd en er een veldbed in gezet. 
Geweldig geslapen”, grinnikt hij, “maar 
buiten het kamp was het minder fraai. 
Je kon de spanningen tussen Serviërs 
en Kosovaren merken. Huizen werden 
vaak afgebrand om wraak te nemen”, 
herinnert de veteraan zich. Op de hulp-
post waar hij werkte, was het vooral de 
eerste maanden razend druk, ook met 
het behandelen van lokale mensen.

Dodentocht
Hij kijkt een beetje dubbel terug op 
zijn uitzending. “Ik heb er veel geleerd, 
maar ik heb ook dingen gezien die wat 
mij betreft achterwege hadden kunnen 
blijven. Je ziet ook de ellende van de 
bevolking en dat heeft mij erg aange-
grepen.” De uitzending zorgde ervoor 
dat hij de Vierdaagse in 1999 niet kon 
lopen, maar in 2000 kreeg hij weer de 
keuze tussen blaren prikken en wan-
delen. “Dus ik dacht: ik ga weer lopen. 
Toen is het een beetje een verslaving 
geworden.” Want wandelen bleef hij, 
ook nadat hij de dienst verliet voor een 
civiele carrière in de verpleging, met 
volle overgave doen. “Ik weet nog dat 
ik als 14-jarig jochie een keer met mijn 
moeder naar de Vierdaagse ging en die 
lopers voor gek verklaarde. Maar nu 
loop ik eigenlijk het hele jaar door.” 
Hij is ook lid van de KNBLO en neemt 
deel aan georganiseerde marsen, veelal 
in de buurt van Nijmegen. “Ik loop elk 
jaar de Airbornemars, maar ik doe ook 
langere marsen, zoals de 80 kilometer 
lange Kennedymars en de Dodentocht 
van 100 kilometer in het Belgische Bor-
nem. Dan begin je in de avond en loop 
je de hele volgende dag door. Voor 100 
kilometer heb je 24 uur, maar die heb ik 
nog nooit nodig gehad.”

Veteranenwandelploeg
De Vierdaagse loopt hij elk jaar nog 
met veel plezier. Sinds 2008 maakt hij 
deel uit van de Vierdaagseploeg van het 
Vi. “Dat eerste jaar heb ik helaas niet 
mee kunnen doen met de gezamenlijke 
intocht. Ik had last van mijn knieën 
en heb het rustig aan gedaan.” Door 
organisatorische problemen ging de 
veteranenploeg in 2009 niet door, maar 

in 2010 en 2011 was de Kosovoveteraan 
weer van de partij. “Het is heel speci-
aal met veteranen. Zeker als je elkaar 
onderweg tegenkomt. De eerste keer 
herken je ze natuurlijk niet, maar als 
je ze dan in dat T-shirt ziet, is het van: 
‘Hé, hoe gaat het?’ Dat heeft wel iets. 
En zeker als je dan aan het eind van 
elke middag in café De Tempelier onder 
het genot van een biertje de sterke ver-
halen kunt vertellen”, zegt hij lachend. 
Wel vindt hij het jammer dat er zo wei-
nig jongeren meedoen. “Je hebt de Indië- 
en Nieuw-Guineagangers, dan heb je een 
behoorlijk gat en krijg je een aantal Liba-
nonveteranen, daarna heb je weer een 
groot gat en dan kom ik. Er moeten zich 

meer jongeren aansluiten bij de ploeg. 
Want wij moeten toch het stokje over-
nemen. Wandelen is sowieso gezond en 
avontuurlijk, maar het is ook geweldig 
om de Vierdaagse mee te maken. Zeker 
als je in detachement de intocht loopt. 
Dat is een spektakel dat je een keer in je 
leven moet meemaken!” 

Veteranen die onder de vlag van het Vi willen 
deelnemen aan de 96e editie van de Vier-
daagse (zij dienen wel zelf hun individuele 
startbewijs aan te vragen bij de organisatie), 
kunnen zich nu al aanmelden bij 
vierdaagse@veteraneninstituut.nl of bellen 
naar tel: 0343-474150 (vragen naar 
kapitein Leo van der West).

 Eddy van Os in 1999 tijdens zijn uitzending in het kader van KFOR. Foto: privécollectie Eddy van Os

CP

 Kosovoveteraan Eddy van Os (l) en Libanonveteraan Gertie Wijn bij de start van de Vierdaagse in 

2010. Foto: privecollectie Eddy van Os
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a wandelreizen naar China (2008) en Israël (2010) 
wordt Groot-Brittannië de derde Walk Challenge 

van de KNBLO, de oudste en grootste wandelsportorganisatie 
van Nederland. Was China gekoppeld aan de Olympische Spe-
len, dit keer is gekozen voor de Paralympics. De Olympische 
Spelen van 2012 beginnen namelijk al een week na de Nij-
meegse Vierdaagse en dan zouden er twee grote wandeleve-
nementen met deels dezelfde deelnemers te kort achter elkaar 
plaatsvinden. Door de koppeling met de Paralympics is de 
Walk Challenge onder bepaalde voorwaarden ook toeganke-

lijk voor een beperkt aantal rolstoelers. De wandelbond over-
legt hierover met NOC*NSF, Gehandicapten Sport Nederland 
en het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg. Hoewel nog 
niet zeker is of er daadwerkelijk rolstoelers mee gaan doen, 
wordt bij het uitzetten van de wandelroutes wel zoveel moge-
lijk rekening met hen gehouden. Veteranen, al dan niet in 
rolstoel, worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Makkelijke loper
Hoewel het nog driekwart jaar duurt voor de eerste kilome-
ters van de Walk Challenge United Kingdom 2012 worden 
gelopen, is voorzitter Pieter Lambrechtse (64) volop bezig 
met de voorbereidingen. Zo is hij een paar keer naar de 
overkant van het Kanaal geweest, onder meer om contacten 
met lokale mensen te leggen en de routes die zij voorstel-
len te verkennen. Daar heeft hij, sinds hij tien jaar geleden 
met functioneel leeftijdsontslag ging, alle tijd voor. Maar zijn 
passie voor de wandelsport ontwikkelde Lambrechtse al veel 
eerder. “Ik was opgeleid als infanterieofficier en dan moet je 
sowieso lopen”, vertelt hij lachend.
Geboren in Heelsum zag hij als kind de Airborne Wandel-
tocht voorbijkomen en na een verhuizing naar Maastricht 
ook de editie van Margraten. “Wij liepen ook mee met onze 
school. Later, toen ik op de KMA zat, moest ik als onderdeel 
van het opleidingsprogramma in 1966 deelnemen aan de 
Nijmeegse Vierdaagse. Dat vond ik een hele bezoeking, want 
hoewel ik uitermate makkelijk loop, had ik moeite om met 
mijn lange benen in pelotonsverband te lopen. Mijn passen 
pasten daar niet in. Ik dacht: dat is eens, maar nooit meer.”
Dat liep toch een beetje anders. Na een uitzending naar de 
Troepenmacht in Suriname (TRIS), waar hij veel moest lopen, 
pakte hij begin jaren zeventig het wandelen weer op. Hij liep 
de Nijmeegse Vierdaagse vele malen, maar ook een paar keer 
de Airborne Wandeltocht, de tweedaagse van Bern en de 
tweedaagse van Diekirch. Afgelopen zomer liep hij tijdens de 
Vierdaagse een nare blessure op aan zijn achillespees, waar-
door het aantal kruisjes voorlopig blijft steken op 32.

Marechaussee in Mostar
Na zijn opleiding tot infanterieofficier werd Lambrechtse in 
1969 geplaatst bij 12 Pantserinfanteriebataljon Garde Jagers 
in Schaarsbergen. In ’75 maakte hij de overstap van de land-
macht naar de Koninklijke Marechaussee (KMar). “Mijn vader 
was ook marechausseeofficier en ik heb een groot deel van 
mijn leven op marechausseebrigades gewoond. Omdat ik uit 

KMar-veteraan Pieter Lambrechtse organiseert Walk Challenges

‘Ook veteranen zijn welkom’
Pieter Lambrechtse is voorzitter van de Stichting Walk Challenge United Kingdom 2012. Een hele 
mond vol om de functie te benoemen die de Bosniëveteraan vrijwillig uitoefent voor de wan-
delsportbond KNBLO. De Walk Challenge, een meerdaagse wandelreis die nu ook toegankelijk 
is voor rolstoelers, vindt volgende jaar augustus plaats. Maar nu al is de kolonel der Koninklijke 
Marechaussee b.d. volop bezig met de voorbereidingen.

n

 Bosniëveteraan Pieter Lambrechtse bij een zogeheten stile (overstap) 

aan de Heritage Coast in Wales tijdens een inspectiereis voor de Walk 

Challenge 2012. Voor rolstoelers is op zulke plekken een alternatieve 

route. Foto: Ger Pastoor
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een marechausseenest kwam, lag die overstap dus wel voor 
de hand.”
Vervolgens duurde het twintig jaar, waarin hij onder meer 
chef kabinet van de Bevelhebber was, voor Lambrechtse op 
uitzending ging. “Voor marechausseeofficieren, zeker in een 
hogere rang, waren maar weinig gelegenheden om op uitzen-
ding te gaan.” Dat veranderde toen Nederland werd gevraagd 
de politiechef te leveren voor een EU-missie in Mostar. Zijn 
voorganger, kolonel Meijvogel, zette de missie in ’94 op, 
waarna Lambrechtse hem in juli ’95 voor een periode van 
anderhalf jaar afloste.

Aparte constructie
Lambrechtse legt uit dat de constructie voor Mostar, een stad 
in het zuidwesten van Bosnië-Herzegovina, een heel bijzon-
dere was. “De VN was daar eigenlijk de baas in het kader van 
conflictbeheersing en ook in politieke zin. De Europese Unie 
besloot begin ’94 dat zij ook een bijdrage moest leveren en 
heeft Mostar als stad omarmd en uit de VN-situatie gehaald. 
De EU stelde zich verantwoordelijk voor de wederopbouw 
en het politiek weer tot eenheid brengen van Mostar. En daar 
hoorde ook een politieorganisatie bij.”
Dat was de politiemacht van de West-Europese Unie (WEU), 
een West-Europese organisatie voor militaire samenwerking 
die afgelopen juni na 63 jaar werd ontbonden. De WEU-
politiemacht telde een kleine tweehonderd mensen uit elf 
West-Europese landen. Er kwam een Europees gestoeld 
gemeentebestuur, met aan het hoofd de oud-burgemeester 
van Bremen die vanwege gevoeligheden geen burgemeester, 
maar administrator werd genoemd. Daaronder een aantal 
departementshoofden, een soort wethouders, onder wie Lam-

brechtse, die openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille 
had. “Ik was dus praktisch bezig als politiechef van Mostar, 
maar ook bestuurlijk.”
Het bestuurlijke deel bestond vooral uit veel overleg voeren 
met zowel Kroaten als Moslims, volgens Lambrechtse een 
moeizaam proces. “De oorlog had diepe wonden geslagen. Dat 
merkte je dagelijks. Als de Europese burgemeester vastliep in 
zijn overleg met de Kroaten en de Moslims, dan merkte ik dat 
onmiddellijk, dan gebeurde er niks. Dat wil niet zeggen dat 
we geen werk hadden, want onze patrouilles reden dagelijks, 
we bemanden de buitenposten. Het normale politiewerk ging 
gewoon door. Maar het tot elkaar brengen van de beide bevol-
kingsgroepen en het omvormen van de resten van de lokale 
politieorganisatie tot één goed functionerende politiemacht in 
Mostar, dat was een erg moeizaam proces.”

Missie deels geslaagd
“Ik heb het als een uitermate boeiende periode ervaren en 
had het voor geen goud willen missen.” Terugkijkend noemt 
Lambrechtse de missie zinvol. “Alleen al door er te zijn. 
Mostar was natuurlijk geen fijne stad, de sfeer was er totaal 
verziekt. Er was een absolute scheiding tussen oost en west, 
tussen de Kroaten en de Moslims. De Serviërs waren prak-
tisch allemaal uit de stad verwijderd. Er vonden moorden 
plaats, mensen werden uit hun huizen geschopt, er werd 
brand gesticht en er werden aanslagen gepleegd. Door onze 
aanwezigheid is dat binnen bepaalde proporties gebleven en 
is het niet tot een hernieuwde geweldsuitbarsting gekomen. 
Dat is zeker een verdienste.”
Ook is de Europese Unie er volgens hem in geslaagd de stad 
weer een beetje op poten te krijgen. “Er kwamen gemeente-
raadsverkiezingen. Ook zijn er geweldige bedragen besteed 
aan de herstructurering van de stad zelf: wegen, verlichting, 
vuilafvoer, bruggenbouw, herstel van scholen. Maar”, zo moet 
hij erkennen, “we zijn er niet in geslaagd om van de stad bin-
nen die termijn één gemeenschap te maken.”
Na zijn uitzending naar Mostar werd Lambrechtse com-
mandant Opleidingscentrum van de KMar in Apeldoorn en 
werd hij enkele malen als verkiezingswaarnemer uitgezonden 
naar Bosnië-Herzegovina en Albanië. Eind 2001 ging hij met 
functioneel leeftijdsontslag. Maar stilzitten is niks voor Lam-
brechtse. Vol enthousiasme zet hij zich dan ook in voor de 
wandelbond. En dan vooral voor de Walk Challenge.

‘Ook veteranen zijn welkom’

 Kolonel Pieter Lambrechtse achter zijn bureau tijdens zijn uitzending in 

Mostar. Foto: privécollectie Pieter Lambrechtse

CP

Wandelprogramma Walk Challenge 2012
De Walk Challenge United Kingdom 2012 duurt van donderdag 
16 augustus tot en met vrijdag 31 augustus. De prijs van de basisreis is 
€ 2.100,- (incl. o.a. overtocht, hotelovernachtingen en vervoer per luxe 
touringcar). Een aantal dagen staat in het teken van historie en cultuur 
proeven, maar wandelen staat uiteraard centraal. Routes: The Water 
of Leith Walk Way (ca. 21 km) en Melrose in de Scottish Borders 
(ca. 21 km) in de omgeving van Edingburh; Iron bridge Shropshire (20 à 
25 km) en Wellingborough (ca. 25 km) in de omgeving van Birmingham 
en Heritage Coast Footpath (20 à 25 km) en Taff Trail (ca. 25 km) in de 
omgeving van Cardiff.

Aan de Walk Challenge United Kingdom 2012 kan uitsluitend worden 
deelgenomen door leden van de KNBLO (aanbieding zie pag. 64). Inschrij-
ven kan tot 15 januari 2012. Info: website: www.walkchallenge.nl 
of e-mail:wcuk2012@oad.nl
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ingezet bij een snelle, geheime actie. Er volgt een gevecht 
tegen de klok om een nucleaire aanslag in Nederland te voor-
komen. Zo neemt de auteur de lezer mee op een bloedstol-
lende tocht die door Afghanistan en Pakistan via Kreta naar 
Nederland voert. De vuile bom geeft een interessant beeld 
van de internationale politiek in het Midden-Oosten en het 
laat zien dat het bijna onmogelijk is om een land tegen terro-
risten te beveiligen. In de figuur van Leo Vos lukt het Van den 
Heuvel om de emotie en vragen van uitgezonden militairen 
bij de missie in Afghanistan geloofwaardig te doen klinken. 
Bovenal is De vuile bom een spannende Nederlandse actie-
thriller waarin fictie de werkelijkheid soms verbazingwekkend 
dicht lijkt te benaderen en je een knipoog naar Marco Kroon, 
drager van de Militaire Willems-Orde, zou kunnen veronder-
stellen. De auteur geeft de lezer geen kans te ontsnappen of 
weg te dromen: je wilt de ontknoping weten. (KvBW)

De vuile bom – Aad van den Heuvel
416 pagina’s
€ 19,90 (of doe mee aan de puzzel op pag. 30)
Uitgeverij De Geus, Breda (tel: 076-5228151)
www.degeus.nl
ISBN 9789044518375

De vrouwen van prins Bernhard
Dat wijlen prins Bernhard er geen monogaam huwelijks-
leven op nahield, mag als bekend worden verondersteld. 

Maar royaltyjournalist Marc van 
der Linden heeft er nu een heel 
boek aan gewijd. Een deel van de 
inhoud voegt weinig toe aan wat 
er eerder, met name door J.G. Kik-
kert, is gepubliceerd en pas met 
het verschijnen van Cees Fasseurs 
boek Juliana & Bernhard. Het verhaal 
van een huwelijk. De jaren 1936-1956 
werd bevestigd. Zoals het feit dat 
de prins zich tijdens de oorlog in 
Londen in het mondaine uitgaans-
leven stortte en zich daar meer 
dan eens op het liefdespad begaf. 

‘Prince Charming’ bleef geen passieve toeschouwer, schreef 
de ten opzichte van Bernhard altijd vergoelijkende Fasseur 
eerder. De hoofdstukken over maîtresses als lady Ann Orr 
Lewis en Penelope Aitken in Van der Lindens boek zijn dan 
ook geen nieuws, al ontzenuwt hij het verhaal dat de eerste 
ook nog twee zonen gebaard zou hebben van de prins, zoals 
eerder door Kikkert werd beweerd. En behalve veel aandacht 
voor en interviews met de inmiddels erkende buitenechte-
lijke dochters Alexia en Alicia, passeren zo nog enkele tot 
op heden onbekende minnaressen van de prins de revue. 
Meest opmerkelijke is een als ‘Trijntje’ omschreven mede-
werkster van de Binnenlandse Strijdkrachten waar Bernhard 
in augustus 1945 een kortstondige relatie mee zou hebben 
gehad. Van der Linden werd op het spoor van deze geheime 
liefde gezet door Annejet van der Zijl, die er in haar voor-
treffelijke biografie Bernhard, een verborgen geschiedenis niets 
mee kon. Behalve een oude veteraan die Trijntje op een foto 

Gemarinierd
In mei 2011 verscheen Gemarinierd van Jan Gravestijn. Dit 
vierde en laatste boek van de inmiddels 83-jarige kolonel der 
mariniers b.d. bevat ruim 150 anekdotes die gebaseerd zijn 

op voorvallen uit zijn actieve peri-
ode van marinier tot kolonel. Al 
vanaf het eerste hoofdstuk ‘Is het 
Korps Mariniers een keurkorps?’ 
kan het geen misverstand zijn: 
het Korps Mariniers is het enige 
keurkorps dat Nederland rijk is. 
In de daarop volgende hoofdstuk-
ken neemt de auteur je mee op 
zijn reis in en met het korps. Een 
reis waar vanaf het begin duidelijk 
wordt dat een marinier niet zal 
zeggen dat hij korporaal, luitenant 
of generaal is. ‘Hij zal zeggen dat 

hij marinier is. Voor hem is dat het wezenlijke.’ Gravestijn 
verhaalt over voorvallen die in de vorige eeuw speelden, 
maar evengoed in het hedendaagse korps te herkennen zijn. 
Iedere marinier, maar ook iedere marineman of -vrouw die 
ooit bij het Korps Mariniers heeft gediend, zal het slachtoffer 
(soms zichzelf) in een verhaal herkennen. In Gemarinierd 
blikt de auteur terug op zijn diensttijd: zijn opleiding, zijn 
uitzending naar Nieuw-Guinea en zijn VN-missie naar India 
en Pakistan (zie ook Checkpoint 3-2009). Met dit boek, waar 
zijn liefde voor het Korps Mariniers vanaf spat, geeft Grave-
stijn op een humorvolle wijze een goed beeld van de inzet 
van het korps. (KvBW)

Gemarinierd – Jan Gravestijn
160 pagina’s, met zw/w illustraties
€ 22,50
Te bestellen door overmaking op rekening 4178044 t.n.v. 
J. Gravestijn. Vergeet niet bij de betaling naam en adres 
te vermelden.
Info: Jan Gravestijn, tel: 0598-491712

De vuile bom
In de nieuwste thriller van oud-journalist Aad van den Heuvel 
De vuile bom wordt de lezer meegezogen in de belevenissen 
van luitenant Leo Vos die genoeg heeft van een vijand die 

hij niet begrijpt en naar huis wil. 
Bijna aan het einde van zijn mis-
sie in Uruzgan wordt zijn groep 
tijdens een patrouille in een hin-
derlaag gelokt. De schade blijft 
beperkt dankzij zijn koelbloedige 
optreden. Hij redt het leven van 
een Afghaanse jongen, die uit dank 
informatie doorspeelt over een 
geplande aanslag met een vuile 
bom op een doelwit in Nederland. 
Nadat zijn superieuren de geloof-
waardigheid van de informatie heb-
ben gecheckt, wordt Vos, ongewild, 

CheCkBOek Bijdrages: klazien van Brandwijk-Wiltjer, Fred Lardenoye 
en Dick Schaap

Checkpoint 9-2011 kopie.indd   28 01-11-2011   20:31:34



Nr. 9 / november 2011 CheCk poiNt 
29

aanwijst met de woorden ‘iedereen wist dat zij van de prins 
was’, voert Van der Linden ook nog de dochter zelf op die uit 
deze liefdesrelatie geboren werd. Deze Mildred, wier vader 
door Trijntje lange tijd angstvallig geheim werd gehouden, 
zou ook van een burgemeester en vriend van haar moeder 
gehoord hebben dat zij een dochter van de prins is. Meer 
bewijs ontbreekt. Trijntje leeft nog, maar wil niet in de publi-
citeit en dat een van de andere dochters van Bernhard DNA 
wil afstaan, is onwaarschijnlijk. Blijft over dat ook dit boek, 
wellicht ten overvloede, aantoont dat de huwelijkse trouw 
voor de prins een rekbaar begrip was. (FL)

De vrouwen van prins Bernhard – Marc van der Linden
158 pagina’s
€ 15,-
Uitgeverij Carrera, Amsterdam (tel: 020-5239150)
www.uitgeverijcarrera.nl
ISBN 9789048802371

Rood kleurde de rivier
Op het oog lijkt een verhaal voor kinderen vanaf 8 jaar over 
het bloedbad in het Indonesische dorp Rawagede op 
9 december 1947 een waagstuk. Door Nederlandse troepen 
werden er 431 mannen geëxecuteerd. Kinderen lijken echter 
gewend te zijn geraakt aan dagelijkse porties geweld op tv. 
De schrijver Peter Vervloed zit al jaren in het onderwijs en 
heeft veel kinderboeken op zijn naam staan. Hij kan zich 
goed verplaatsen in de logica van een kind. Meerdere malen 
schreef hij over Indonesië, het land van herkomst van zijn 

vrouw, maar Rood kleurde 
de rivier ligt hem het 
meest na aan het hart. Hij 
wilde weten wat zich heeft 
afgespeeld in Rawagede, zag 
samen met zijn vrouw de 
massagraven en sprak met 
Saih, een van de vijf overle-
venden van deze tragedie.
De hoofdpersoon in het 
kinderboek is een jongen 
die Saih heet, maar het 
is geen biografie van de 
echte Saih. In het denken 

van de jongen is er weinig haat tussen de volkeren. Het is 
geen zwart-wit kinderboek. Aan beide kanten worden fouten 
gemaakt. Als er een pistool op hem wordt gericht, is het de 
soldaat Kees die zijn leven redt door voor hem te springen. 
Saih ziet dat de jeep die hij van de guerrillastrijders met een 
trekbom moet opblazen door Kees wordt bestuurd en raakt 
in gewetensnood. De echte Saih koestert geen haat meer 
tegen de Nederlanders. “In een oorlog gebeuren nu eenmaal 
vreselijke dingen”, zegt hij. Wel zou hij graag nog meemaken 
dat Nederland excuses aanbiedt voor de massa-executie in 
zijn dorp. Ook zou hij de koningin willen ontmoeten om haar 
te vertellen over Rawagede. Inmiddels heeft de rechtbank in 
Den Haag bepaald dat de Nederlandse staat een schadever-
goeding moet betalen aan de nabestaanden van de slachtof-
fers. (DS)

Rood kleurde de rivier – Peter Vervloed
96 pagina’s, met illustraties van Danker Jan Oreel
€ 12,50
Delubas Educatieve Uitgeverij, Drunen (tel: 0416-380482)
www.delubas.nl
ISBN 9789053003824

ook verschenen

Moslimenclave Gorazde
Moslimenclave Gorazde is 
een journalistieke documen-
taire in stripvorm van Joe 
Sacco, die nu in een Neder-
landse vertaling is uitgebracht. 
Hij beschrijft de strijd van de 
Moslims in de belegerde stad 
Gorazde tijdens de oorlog in 
voormalig Joegoslavië. Hij was 
de enige buitenlandse journa-
list die in de stad verbleef en 
tekende de getuigenissen van 
de inwoners op. Ook de rol 
van de Nederlandse Dutchbat-

militairen in Srebrenica komt aan bod in dit boek.

Moslimenclave Gorazde. De oorlog in Oost-Bosnië – Joe 
Sacco
240 pagina’s, zw/w stripboek
€ 24,90 (veteranenprijs € 19,90; zie aanbieding pag. 52)
Uitgeverij Xtra, Amsterdam (tel: 020-6254852)
www.uitgeverijxtra.nl
ISBN 9789077766057

Bye Bye Bullshit
In Bye Bye Bull-
shit laat fotografe 
Mariëlle van Uitert 
de Nederlandse 
coalitietroepen in 
Afghanistan zien. Ze 
combineert emotie 
met het rauwe van de 
aanwezigheid van het 
leger. De emotie van 
een oorlog. De ver-

woesting van een land. Maar ook de kracht van de Afghaanse 
bevolking. Ze legt deze emoties vast en stelt onze aanwezig-
heid ter discussie zonder een oordeel te vellen.

Bye Bye Bullshit – Mariëlle van Uitert
112 pagina’s, fotoboek
€ 34,-
Uitgeverij d’jonge Hond, Zwolle (tel: 038-4673400)
www.dejongehond.nl
ISBN 9789089102737

tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (dan wel te bestellen) bij de erkende boekhandel
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‘Alles aan wandelen 
is leuk’

Indiëveteraan Arie Hazebroek was oudste deelnemer Vierdaagse

Staf, bij generaal Kruls, verliet hij de 
dienst. “Toen was de romantiek er wel 
een beetje vanaf en je verdiende niks.” 
Hij werkte kort als chauffeur bij Van 
Gend & Loos en reageerde toen op een 
advertentie waarin mensen werden 
gezocht voor de beveiliging van het 
Marine Etablissement in Soerabaja.

Drie broers in indië
Hazebroek was 26 toen hij in mei 1947 
met de Volendam naar Indië vertrok. 
Aan boord brak paratyfus uit, een 
darminfectie. “Degene die boven mij 
lag, is eraan overleden. Hij heeft een 
zeemansgraf gekregen.” Hazebroek 
komt uit een groot gezin en was samen 
met twee broers in Indië. “Toen ik 
aankwam in Batavia, hoorde ik ons 
speciale Hazebroekfluitje. Ik keek 
en zag mijn broer aan de wal staan.” 
Hazebroek moest vanwege de paratyfus 
in quarantaine in Batavia, het huidige 
Jakarta, blijven, maar mocht enige 
tijd later alsnog naar Soerabaja. “Toen 
ik daar aankwam, ontmoette ik mijn 
andere broer, die een kleine 100 kilo-
meter verderop in Malang zat.”
Terwijl de gebroeders Hazebroek in 

Indië zaten, kwam in Nederland hun 
16-jarige broertje om bij een ongeluk. 
“Ik wist niet wat ik doen moest, 20.000 
kilometer van huis. Maar ’s middags 
kwam mijn broer uit Malang. We heb-
ben erover gepraat en een telegram 
gestuurd. Dat was het enige wat we 
konden doen.” Ook het sneuvelen van 
drie collega’s die onderweg waren naar 
Tretes greep hem erg aan.
Hazebroek bleef maar liefst drie en een 
half jaar in Indië. “Ik was daar dispat-
cher, bezorger voor de Marine Etablis-
sementspolitie. Het is voor mij echt 
wel een bijzondere tijd geweest.” Hij 
dacht er zelfs over nog langer te blij-
ven. “Maar dan in een burgerfunctie. 
Zover is het niet meer gekomen, we 
zijn eerder teruggegaan omdat het daar 
te link werd.” Hazebroek bleef nog 
enkele jaren bij de marine, maar dan in 
burgerdienst. In maart ’54 stapte hij als 
militair over naar de luchtmacht, waar 
hij in 1976 met functioneel leeftijds-
ontslag ging. Sinds die tijd heeft Haze-
broek, meestal samen met zijn vrouw, 
heel veel gewandeld. “Alles aan wande-
len is leuk: de natuur, de prestatie én 
de mensen.”

Door: Janke Rozemuller
Foto: Charlene Cloo (archief)

amen met de veteranengroep 
van het Veteraneninstituut liep 

Arie Hazebroek de Nijmeegse Vier-
daagse zes keer uit. De laatste jaren als 
oudste Nederlandse deelnemer. Dat hij 
één keer geen kruisje ontving, kwam 
doordat de hete Vierdaagse van 2006 
al na één dag werd afgelast. Een niet 
goed functionerende aortaklep gooide 
dit jaar roet in het eten, de cardioloog 
adviseerde hem kort voor het begin af 
te zien van deelname. Inmiddels heeft 
hij een nieuwe aortaklep, maar hij 
betwijfelt of hij op tijd is hersteld om 
volgend jaar weer mee te lopen.

Centrale keuken
Tijdens de Tweede Wereldoorlog reed 
Hazebroek op de vrachtwagen voor de 
Centrale Keuken, oftewel de gaarkeu-
ken. Nadat hij het laatste half jaar van 
de oorlog was ondergedoken, meldde 
hij zich kort na de bevrijding als vrij-
williger bij de Binnenlandse Strijd-
krachten. “Ik vond het leuk”, vertelt 
hij. “Ik was jong, het was avontuurlijk. 
Je kreeg een uniform en was overal 
gezien.” Dat hij daarvan een half jaar 
bij de staf van prins Bernhard diende, 
hoeft van hem eigenlijk niet te worden 
vermeld. Zijn vrouw legt uit waarom: 
“Dat vindt hij uitsloverij.” Kort nadat 
hij was overgeplaatst naar de Generale 

S

naam en leeftijd:  Arie hazebroek (90)
Rang en functie:  korporaal Marine Veiligheidsdienst
Uitgezonden:  nederlands-indië (1947-’51)
is nu:  met functioneel leeftijdsontslag
hobby’s:  wandelen, lezen, klassieke muziek
hekel aan:  niemand, neemt ieder mens zoals hij is
Beste oorlogsboek:  Soldaat van Oranje (erik hazelhoff Roelfzema)

De strandzesdaagse, het Pieterpad, de Nijmeegse Vierdaagse. 
Noem een langeafstandswandeltocht of -traject en Indiëveteraan 

Arie Hazebroek heeft hem wel gelopen. En niet één keer, maar 
meerdere malen. Sinds deze zomer moet hij echter op dokters-

advies rust houden.

CP
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Tekst en foto: Marleen Wegman

et leger leek Floris Spinder wel 
wat. Met zijn havodiploma op 

zak meldde hij zich aan als beroeps 
bepaalde tijd (BBT’er) en kwam in 
augustus 2000 op bij de Luchtmobiele 
Brigade. “Ik ging voor de functie van 
officier. Maar ik vond dat een goede 
officier moet weten hoe het is om als 
soldaat te functioneren, dus begon ik 
onderaan.” De accommodatie in Arn-
hem zat vol, waardoor een deel van de 
nieuwe lichting, onder wie Spinder, 
voor de algemene militaire opleiding 
naar Oirschot ging, thuisbasis van het 
17e Pantserinfanteriebataljon. “Lucht-
mobiel was niet helemaal mijn ding; ik 
ben overgestapt naar de Pantserinfan-
terie.”

tank
Die beslissing had tot gevolg dat Spin-
der direct in het opwerktraject kwam 
voor uitzending naar Bosnië in mei 
2001. “Ik was jong, 19 jaar, en vond het 
vooral spannend om zolang van huis 
weg te gaan.” Op de tweede dag in het 

dubbel  
 CheCk

‘Sport ging voor 
het werk’

Bosniëveteraan nam deel aan wedstrijden in missiegebied

uitzendgebied kwam de werkelijkheid 
heel dichtbij. “We zaten op de YPR 
patronen te tellen toen een heel pelo-
ton huilend langskwam. Wij maakten 
daar nog een grapje over, zo van: zware 
oefening gehad zeker. Later hoorden 
we dat een lid van het peloton was 
overreden door een tank. Dan besef je: 
dat kan mij ook gebeuren.” Vanuit de 
basis Bugojno werd in een schema van 
drie weken gewerkt. “Een week Quick 
Reaction Force, een week wachtlopen 
en een week patrouille.” Vooral de 
patrouilles vond hij leuk. “Naar buiten 
en een praatje maken met de bevolking.”

Speedmarsen
Sporten deed hij altijd al. In het uit-
zendgebied werd hij gevraagd deel uit 
te maken van het Nederlandse sport-
team, samengesteld uit militairen van 
de bases Novi Travnik en Bugojno. 
“De verschillende landen in het gebied 
organiseerden elke maand een sport-
evenement, waarbij speedmarsen en 
schieten vaak het belangrijkst waren.” 
Ook waren er wedstrijden gericht op 
andere militaire vaardigheden, zoals 
klimmen en materieelherkenning. Voor 

naam en leeftijd:  Floris Spinder (30)
Rang en functie:  fuselier der eerste klasse, Dragonschutter
Uitgezonden naar:  Bosnië (SFoR 10)
is nu:  politieagent
hobby’s:  hardlopen, fietsen, rugby
hekel aan:  als mensen onrecht wordt aangedaan 
Beste oorlogsfilm:  Saving Private Ryan

de sport werd hij vrijgesteld van het 
werk. “Ik kan me nog herinneren dat 
mijn sergeant-majoor daar niet erg blij 
mee was, maar hij werd ‘overruled’ 
door een luitenant-kolonel van het 
bataljon. Het sportteam ging voor het 
werk.”
Door die wedstrijden zag hij veel van 
Bosnië. “We zaten vaak op bases van 
andere NAVO-partners.” Tijdens de 
aanslagen van 11 september 2001 
bevond hij zich op een Brits kamp. 
“Dat moment vergeet ik nooit meer. 
In de eerste dagen daarna liepen we 
ook op de basis in Bugojno verplicht 
met helm, scherfvest en half geladen 
wapen.”

politie
Na terugkeer in Nederland werd dui-
delijk dat Spinder nog zeker ander-
half jaar moest wachten voor hij de 
officiersopleiding in kon. Uiteindelijk 
besloot hij zijn contract niet te verlen-
gen en te starten met een studie tot 
Cesar oefentherapeut. Deze maakte hij 
net niet af. In de praktijk viel het werk 
als therapeut hem tegen. “Ik miste de 
afwisseling in het werk, de spanning en 
het buiten zijn.” Hij meldde zich aan 
bij de politieacademie en werd aange-
nomen. In januari 2012 rondt hij zijn 
opleiding af en mag hij zich hoofdagent 
noemen. “Er zijn saaie diensten, maar 
een andere keer maak je deel uit van 
een achtervolging op de A2. Dit is werk 
dat ik leuk vind.” CP

h

Tijdens zijn uitzending in Bosnië nam Floris Spinder met een Neder-
lands team deel aan internationale militaire sportwedstrijden. Speed-
marsen en schieten waren vaak de belangrijkste onderdelen. Voor de 
wedstrijden werd hij vrijgesteld van zijn werk. Ook nu sport hij nog 
regelmatig. “Na mijn diensttijd ben ik gaan rugbyen. Ik loop hard, 
ben erbij met de Vierdaagse en bereid me nu voor op de Roparun.”
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Door: Linde van Deth

en collega bij de gemeente 
Amsterdam haalde Peter Burger 

(52) over om een keer mee te gaan 
hardlopen. Die collega haakte al snel af, 
maar Burger is nooit meer gestopt. Al 
vrij snel deed hij ook aan wedstrijden 
mee en inmiddels heeft hij wedstrijden 
en marathons over de hele wereld gelo-
pen, waarbij hij meerdere malen eerste 
werd in zijn categorie. Ook liep hij al 
vaak de Roparun, een estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam om geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. “Hardlopen is een tweede natuur 

geworden en het versterkt je gevoel van 
eigenwaarde, zeker als je wedstrijden 
gaat winnen.” Toen Burger op zijn 41e 
een burn-out kreeg, was het eerste dat 
de psychiater tegen hem zei: ‘Je moet 
wel blijven hardlopen.’ 

Libanon
Burger vertrok in maart 1980 als dienst-
plichtige naar Libanon als onderdeel 
van de Pantserondersteuning. “Ik had 
mijn vwo afgerond en wist niet wat ik 
wilde in het leven. Achteraf gezien was 
de voorbereiding op de uitzending naar 
Libanon slecht. Wij dachten dat we er 
klaar voor waren, maar dat blijkt heel 
anders als je daar eenmaal bent.” Hij 
kwam terecht op post 7-7 bij Zibqin, 

waar ze patrouilleerden om het gebied 
te controleren op infiltranten. “Achteraf 
voelt het zinloos wat we daar deden. Je 
mocht eigenlijk niks, pas als je aange-
vallen werd, mocht je iets terugdoen. 
Als we mensen ontwapenden, liepen 
die een week later gewoon weer met die 
wapens rond. We waren machteloos.” 
Er zijn meerdere momenten geweest 
die een grote impact hebben gehad op 
Burger, ook nog na zijn uitzending. 
Hij geeft een aantal voorbeelden, maar 
kan over sommige gebeurtenissen nog 
steeds niet praten. Hij vertelt over het 
moment dat ze tijdens een patrouille lij-
ken in verregaande staat van ontbinding 
in zee vonden, die hij samen met een 
hospik uit het water haalde. En hij ver-
telt over die keer dat hij met een aantal 
collega’s een kazerne in Tyre moest 
bewaken, die midden in de nacht ineens 
door mortiergranaten beschoten werd. 
“We hadden daarvoor nog in de bloed-
hitte zandzakken gevuld en bij een plaat-
stalen hut geplaatst en daarover lopen 
vloeken. Maar achteraf waren we blij, dat 
ding was helemaal aan flarden gescho-
ten. Ik ben daar ’s nachts door een geul 
tussen de ratten naartoe gekropen, als 
laatste, dus de rest was dolblij toen ik 
er was. De angst was groot, we zaten 
daar maar en hoorden de granaten 
gillen.” Achteraf bleek dat de beschie-
tingen bedoeld waren voor een PLO-
kantoortje dat achter de kazerne lag. 
Een andere gebeurtenis die nog regel-
matig opspeelt bij de Libanonvete-
raan vond plaats tijdens zijn verlof in 
Beiroet. Burger ging samen met een 
dienstmaat de stad bezoeken. “Onze 
taxichauffeur wilde heel veel geld heb-
ben voor de rit, toen hadden we al kun-
nen weten dat het gevaarlijk was. Hij 
waarschuwde nog dat we geen foto’s 
mochten maken. Opeens werden we 
staande gehouden door gewapende 
mannen. Ik zat voorin en mijn maat zat 
op de achterbank blijkbaar toch foto’s 

Libanonveteraan Peter Burger is wedstrijdatleet

e

Na zijn Libanontijd begon Peter Burger vrij snel met hardlopen. 
Het heeft hem veel gebracht. Naast de vele mooie herinneringen 
aan de wedstrijden en marathons die hij gelopen heeft, helpt 
het hardlopen hem ook om rustig te worden en de dingen 
weer in de juiste verhouding te zien. Ook in de periodes dat 
hij kampt met de gevolgen van PTSS is hij altijd blijven rennen. 
“Ik kan niet meer zonder.”

‘Als ik niet meer kan 
hardlopen, ben ik dood’

 Peter Burger bij een roadblock in Libanon. Foto: privécollectie Peter Burger
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te maken. Ik moest op de grond gaan 
liggen en kreeg een kalasjnikov tegen 
mijn hoofd. De trekker werd twee keer 
overgehaald, maar er gebeurde niks. 
Het was blijkbaar pure dreiging. Die 
plek op mijn hoofd waar die kalasjni-
kov mij raakte, is nog altijd gevoelig.” 
Na al deze heftige incidenten ging het 
werk gewoon door. “De voorbereiding 
op de uitzending was slecht, maar de 
geestelijke begeleiding tijdens en na de 
uitzending was om te huilen.”

Structuur 
De bedoeling was dat Burger na zijn 
diensttijd zou gaan studeren, maar 
dat ging niet. Het zweet brak hem uit 
als hij eraan dacht dat hij met zoveel 
mensen tegelijk in een collegezaal zou 
moeten zitten. Hij ontwikkelde in Liba-
non een permanent gevoel van onveilig-
heid. Ook nu nog is hij hyperalert en 
kijkt hij altijd hoe hij ergens zo snel 
mogelijk weg kan. Uiteindelijk ging 
hij aan de slag als gemeenteambtenaar 
bij de gemeente Amsterdam. “Ik heb 

altijd redelijk normaal gefunctioneerd, 
ogenschijnlijk dan. Ik had toen al nacht-
merries, ik sliep slecht, veel zweten. Ik 
dacht toen nog dat het iets lichamelijks 
was. Ik heb me laten onderzoeken, 
maar er was lichamelijk niks mis. Dus 
ik dacht: je hebt niks. Ik koppelde het 
al helemaal niet aan mijn uitzending. 
Ik dronk, rookte veel. Ik was snel geïr-
riteerd, kortaf. Op een gegeven moment 
dacht ik: als je zo doorgaat, haal je de 
dertig niet. Toen ben ik samen met een 
collega gaan hardlopen. In de middag-
pauzes van mijn werk liep ik ook, om 
het stressniveau te verlagen. Zo hield 
ik mijn werk vol, al heb ik door mijn 
klachten nooit een baan op mijn niveau 
kunnen hebben.”
Op zijn 41e ging het mis, hij had een 
burn-out. Ook toen koppelde hij zijn 
klachten niet aan zijn uitzending. In die 
periode bleef hij hardlopen, al moest hij 
zichzelf er soms wel toe dwingen. “Dat 
hardlopen gaf structuur aan mijn leven. 
Als ik niet meer kan hardlopen, ben ik 
dood. Mijn zwager, die in de gevange-

nis werkte, heeft toen ooit al eens iets 
gezegd over PTSS, maar daar heb ik pas 
iets mee gedaan toen ik een documen-
taire zag over een Libanonveteraan. Ik 
zat huilend voor de tv, het was zo her-
kenbaar. Ik dacht: zie je wel, je hebt wel 
echt iets.” Burger nam contact op met 
het Veteraneninstituut (Vi) en hij werd 
gekeurd. Toen werd ook de diagnose 
PTSS gesteld. 

korealoop
Pas later, na een incident tijdens een 
reis in Afrika, heeft Burger nogmaals 
contact opgenomen met het Vi en 
kwam er ook een maatschappelijk 
werker bij hem thuis. Toen hij in 2009 
met zijn zoon, zwager en neef een reis 
maakte door onder meer Namibië, wer-
den ze overvallen. Burger werd onder 
meer in zijn rug gestoken en raakte 
levensgevaarlijk gewond. “Daardoor 
kwam het incident in Beiroet terug. 
Thuis heb ik dus onmiddellijk aange-
klopt bij het Vi en hulp gekregen. Ik 
ben gelukkig op mijn wervel geraakt en 
niet ertussen. Ik ben redelijk hersteld 
en kan weer hardlopen.” 
Lang had Burger geen interesse in 
contact met andere veteranen. Maar 
in 2010 deed hij via een oproep in 
Checkpoint mee aan de Korealoop. “Dat 
contact met andere veteranen heeft me 
zo goed gedaan. We hebben ontzettend 
veel gepraat, je kon je verhaal kwijt. Er 
was daar een veteraan die ineens tegen 
mij zei: ‘Heb jij ook zo’n kort lontje?’ Ik 
zei dat dat klopte en vroeg hoe hij daar-
bij kwam. Hij zei dat heel veel dingen 
zo herkenbaar waren voor hem.” 
Inmiddels is de Libanonveteraan ook 
aangesloten bij de Bond voor Neder-
landse Militaire Oorlogs- en Dienst-
slachtoffers en heeft hij in dat verband 
ook al deelgenomen aan sportieve uit-
dagingen. Burger traint op dit moment 
zo’n vijf keer in de week, in totaal 80 
kilometer. En hij loopt nog steeds wed-
strijden. “Ik wil eigenlijk nog een keer 
de marathon onder de twee uur dertig 
lopen. Ik zit nu op twee uur, dertig 
minuten en twee seconden. Maar dat 
zal gezien mijn leeftijd niet meer luk-
ken, denk ik.” Hij raadt het iedereen 
aan om hard te lopen. “Het therapeut-
ische effect van hardlopen is bewezen. 
Je hebt een voldaan gevoel erna. Tijdens 
het hardlopen kun je je hoofd leegma-
ken. Het is voor mijn omgeving en voor 
mij goed als ik blijf lopen.”

 Peter Burger tijdens de Dam tot Damloop in 2000. Foto: privécollectie Peter Burger

CP
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meetingpoint

Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer

et Ontmoetingscentrum en 
Informatiecentrum voor vete-

ranen in Smilde is een initiatief van de 
Stichting Veteranen Noord Nederland. 
Het pand verschilt uiterlijk niet van de 
andere woningen aan de Kanaalweg. 
Het is een mooi vrijstaand huis, met 
een garage waar ruimte is voor een 

werkplaats/atelier en er is een mooie 
diepe tuin. Binnen ademt de aankleding 
de sfeer van veteranen. Er is een eerste 
aanzet tot een museumpje waar boeken 
en trofeeën uit missiegebieden worden 
tentoongesteld. Er is een gemakkelijke 
zithoek, een leestafel en een ruimte om 
te vergaderen.

ontmoeting
Huismeester Chris Beuker, die Bosnië-
veteraan is, stelt nieuwkomers snel op 
hun gemak en maakt ze wegwijs in het 
centrum. “Tijdens de opening bleek al 
dat veteranen uit de drie noordelijke 

h

Wat: ontmoetingscentrum en informatie-

centrum voor veteranen in Smilde

Waar: kanaalweg 8, 9442 BA Smilde

Wanneer: donderdag 11.00-16.00 uur, vrijdag 

13.00-19.00 uur en zaterdag 11.00-16.00 uur 

(tijdens openingstijden tel: 0592-862266).

info: Martijn Baas, tel: 06-54940629, e-mail: 

info@veteranennoordnederland.nl, website: 

www.veteranennoordnederland.nl

‘Dit is echt van ons!’
Veteranen laaiend enthousiast over hun pand in Smilde

provincies hun weg naar het centrum 
konden vinden. En ook nu, twee maan-
den later, blijven de bezoekers komen.” 
Omdat het pand in het dorp ligt, zijn 
er wat huisregels met betrekking tot 
parkeren en het voorkomen van overlast 
voor de buren. Baas: “Voor de rest gaan 
we ervan uit dat iedereen die hier komt, 
weet wat normaal is en niet discrimi-
neert of racistisch is. Het ontmoetings-
centrum wil een plek zijn waar vetera-

nen, maar ook hun part-
ners en kinderen, zich 
prettig en veilig voelen. 
Daarom worden wapens 
en drugs niet getolereerd. 
We zijn liever van tevo-
ren duidelijk, dat voor-
komt later problemen. In 
principe wordt er geen 
alcohol geschonken. Tot 
nu toe heeft niemand 
daar moeite mee. Thuis 
zit je toch ook niet de 
hele dag aan het bier?”
Niet alleen veteranen, 
maar ook actief dienende 
militairen weten de weg 

naar het centrum te vinden. Zo bezoch-
ten eind september verschillende mili-
tairen tijdens oefening Falcon Autumn 
het centrum. Een militair die niet met 
naam genoemd wil worden, ‘omdat 
ik een beetje aan het uitknijpen ben’, 
vindt het prachtig dat er inloophuizen 
en ontmoetingcentra voor veteranen 
zijn. “Ik ben zelf al drie keer uitgezon-
den. Twee keer naar Afghanistan en een 
keer een geheime missie. Ik ga over een 
jaar de dienst uit en dan zal ik zeker 
naar locaties gaan waar veteranen wel-
kom zijn. Hier voel je je direct thuis. 
Mensen weten wat militair zijn is en 

toen ik met een van de oudere Bosnië-
veteranen sprak, was er direct een klik. 
Wat wil je nog meer?”

eigen inbreng
Baas benadrukt dat het ontmoetings-
centrum geen hulpverleningsinstantie 
is. “Wij zijn niet gelieerd aan een zorg-
instelling of hulporganisatie. Wel heb-
ben we contacten met het Veteranen-
instituut, de BNMO en regionale hulp-
verleningsinstanties. Zo nodig verwijzen 
we mensen door en Veteranen Noord 
Nederland helpt veteranen als ze dat 
willen bij moeilijke problemen. In het 
ontmoetingscentrum kunnen veteranen 
elkaar onderling natuurlijk wel steunen 
en adviseren.” De vrijwilligers van het 
ontmoetingscentrum willen in de toe-
komst doe-activiteiten ontplooien. “We 
zitten zo in de natuur en daarnaast is er 
op de kazerne in Assen mogelijkheid tot 
sporten. Het initiatief tot activiteit ligt 
vooral bij de vrijwilligers en er is van-
zelfsprekend ruimte voor nieuwe plan-
nen en ideeën. Eigen inbreng vinden 
we erg belangrijk. Er liggen al plannen 
voor workshops gericht op partners en 
speciale activiteiten voor kinderen. Vete-
ranen en hun gezinnen moeten in het 
ontmoetingscentrum het gevoel kunnen 
hebben: dit is echt van ons!” Cp

“Al voor de opening van het ontmoetingscentrum voor vete-
ranen in Smilde werd duidelijk dat veteranen uit de regio op 
alle mogelijke manieren een actieve bijdrage wilden leveren.” 
Waarnemend voorzitter en Bosniëveteraan Martijn Baas 
verbaast zich er nog over. “Het enthousiasme van veteranen 
en hun familie was toen al geweldig.”

 Een thuis voor veteranen en hun gezin. Foto: Fred van Brandwijk
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