
 

Biografie luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines 
De ‘veteranen-generaal’ 
 
Tette (Ted) Meines werd op 25 september 1921 geboren in Huizum, gemeente Leeuwarderadeel in 
Friesland, waar hij met vier zussen opgroeide in een gereformeerd gezin. Hij had in de zomer van 
1940 moeten opkomen voor zijn militaire dienstplicht, maar de Duitse inval verhinderde dat. Meines 
werd gemeenteambtenaar, maar dook later onder uit vrees voor tewerkstelling door de Duitsers. Op 
22-jarige leeftijd werd hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetter. Hij hielp onder meer bij het 
onderbrengen van honderden joodse kinderen. In 1992 ontving hij hiervoor een Yad Vashem-
onderscheiding. Als verzetsman viel Meines vanaf september 1944 onder de Binnenlandse 
Strijdkrachten (Gewest Friesland). 
  
Na de bevrijding meldde Meines zich in augustus 1945 als oorlogsvrijwilliger om naar Nederlands-
Indië te gaan. Eerst volgde hij echter een officiersopleiding in Engeland en leidde hij in Nederland 
andere militairen op. Hij werd vervolgens  ingedeeld bij het 3

e
 Regiment Veldartillerie, trad in dienst als 

beroepsmilitair en vertrok in september 1949 – vlak voor de soevereiniteitsoverdracht - naar 
Nederlands-Indië. Het grootste deel van zijn uitzending diende hij als officier bij het 1

e
 Regiment 

Veldartillerie op West-Java.  
  
Na terugkomst in Nederland in november 1950 bleef Meines als artillerieofficier in beroepsdienst. Hij 
doorliep als beroepsmilitair een glanzende carrière die hij in november 1976 in de rang van generaal-
majoor afsloot als plaatsvervangend Kwartiermeester-Generaal. 

Na zijn functioneel leeftijdsontslag bleef Meines maatschappelijk actief, allereerst  als algemeen 
directeur van de Nederlandse Hartstichting (1976-1983). In 1984 ging zijn loopbaan als ‘veteranen-
generaal’ van start toen hij voorzitter werd van het Veteranen Legioen Nederland (1984-1992). Meines 
richtte intussen in de jaren 1988/1989 de Stichting Veteranen Platform op, een koepelorganisatie van 
op dat moment 32 veteranenorganisaties die de belangen van alle Nederlandse veteranen 
vertegenwoordigden in het overleg met het Ministerie van Defensie. 
 
Als voorzitter van het Veteranen Platform (1989-1998) leverde Meines een belangrijke bijdrage in de 
verdere ontwikkeling van het Nederlandse veteranenbeleid. In 1994 werd hij titulair bevorderd tot 
luitenant-generaal b.d. en bij zijn afscheid als voorzitter werd hij in 1998 benoemd tot erevoorzitter van 
het Veteranen Platform. Het Veteranen Platform stelde dat jaar ook de Ted Meines Prijs in. De prijs 
bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan een 
persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor veteranen.  
 
Van 1988 tot en met 2000 vervulde Meines verder een bijzondere rol binnen de organisatie van de 
herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen. Als voorzitter van het werkcomité middagprogramma 
en als lid van het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 
Wageningen was hij de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was 
Meines paradecommandant ten overstaande van de paradeinspecteur wijlen Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard. 
 
Ook sinds het neerleggen van zijn bestuursfuncties toonde Meines zich zeer betrokken bij ‘zijn’ 

veteranen. Op informele wijze bleef hij in veel contacten de zaak van veteranen bepleiten en woonde 

hij met grote regelmaat veteranenbijeenkomsten bij. Op die bijeenkomsten nam hij vaak en zeer 

gepassioneerd het woord, iedere toespraak steevast hartgrondig afsluitend met de woorden ‘Ik hou 

van jullie’.  Een borstbeeld van Meines werd eind 2013 onthuld in Doorn. Op 24 september 2014 werd 

Ted Meines bevorderd tot Luitenant-generaal effectief. Tot het laatste moment zette hij zich met hart 

en ziel in voor ‘zijn’ veteranen. Ted Meines is op 24 december 2016 overleden. 

 

Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) Veteraneninstituut 

Beluister op de website van het Veteraneninstituut het ruim anderhalf uur durende interview dat op 23 

november 2009 met de heer Meines is gehouden over zijn leven. Surf naar 

www.veteraneninstituut.nl/projecten/interviewproject . Klik op ‘Ga naar het zoeksysteem’ en 

vervolgens op ‘Registreer’. 

 

http://www.veteraneninstituut.nl/projecten/interviewproject

