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Door: Jan Schoeman

n de allereerst verschenen Check-
point (augustus 2000) toonde de 

publieke opinie zich gematigd enthou-
siast over en betrokken bij veteranen, 
waarbij met name het oordeel over de 
Indiëveteranen niet onverdeeld positief 
is. ‘Teleurstellend’, concludeert het 
artikel dan ook op dat punt en tevens: 
‘Beeld van veteranen kan beter.’

Bekend met
Ondertussen zijn we ruim elf jaar ver-
der en de vraag is dan ook gerechtvaar-
digd wat er op dit punt is veranderd en 
vooral: wat dat heeft opgeleverd. In de 
eerste plaats is het relevant te bezien 
hoe de bekendheid met al die militaire 
optredens waaraan Nederland heeft 
deelgenomen zich door de jaren heen 
heeft ontwikkeld, zie tabel 1.

Het is meer dan opvallend hoe spec-
taculair de bekendheid met de deko-
lonisatiestrijd in de Oost (1945-1962) 
is toegenomen, daar waar de verande-
ringen bij de overige operaties min of 
meer marginaal zijn. (Vanzelfsprekend 

ontbreken in deze tabel, gelet op het 
tijdsbestek, cijfers over missies na 2000 
zoals in Ethiopië, Irak en Afghanistan. 
Die zijn in latere onderzoeken wel 
meegenomen.) Een verklaring daarvoor 
is mogelijkerwijze dat Nederland zijn 
koloniale verleden heel lang krampach-
tig heeft genegeerd, maar dat daarin 
verandering is gekomen onder meer 
door een toegenomen aandacht binnen 
het onderwijs (zo was Indië examenon-
derwerp in 2009) en door het activisme 
onder Indiëveteranen zelf.
Aan diegenen die aangeven van een 
bepaald optreden op de hoogte te zijn, 
wordt stelselmatig ook gevraagd hoe 
terecht men die inzet vindt. Eind 2011 
onderschrijft met 93 procent vóór een 
overgrote meerderheid van de samen-

leving de inzet van Nederlandse mili-
tairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Eind 2000 lag dat cijfer op 94 procent. 
Beide hoge en dus ook stabiele uitkom-
sten zijn nauwelijks verrassend: Neder-
land was immers slachtoffer van een 
agressor zoals de wereld voorheen nog 
niet had ervaren. Alle verweer daar-
tegen mag dan rekenen op een brede 
instemming achteraf, zeker met de ken-
nis die we vandaag de dag hebben over 
de vreselijke gevolgen van die agressie.
De inzet in Indië wordt eind 2011 door 
50 procent als ‘terecht’ ervaren, ter-
wijl dat percentage in 2000 45 procent 
bedroeg. Dat hierop niet positiever 
wordt geantwoord, betekent overigens 
niet automatisch dat de rest van de 
bevolking negatief over de inzet in 

Sinds het jaar 2000 peilt het Veteraneninstituut (Vi) de maatschappelijke opvattingen over 
(recent) militair optreden en over de militairen en veteranen die daarbij betrokken waren. Is er 
in die jaren nu een verschuiving in die opvattingen vast te stellen en zo ja: is dat dan een 
verschuiving in positieve of in negatieve zin?

Een licht gevoel van 
tevredenheid

Maatschappelijke meningen over missies, militairen en veteranen

i

1. Bekend met het optreden in…

 2000 2011

Indië 1945-1950 63% 92%
Korea 1950-1955 51% 45%
Nieuw-Guinea t/m 1962 47% 60%
Libanon 1979-1985 62% 70%
Bosnië 1992-2011 94% 92%

 Bezoekers van de Nederlandse Veteranendag in 2011. Foto: William Moore
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Indië oordeelt. Deze relatief bescheiden 
instemming wordt namelijk voor een 
deel verklaard uit het feit dat in 2000 
maar liefst 33 procent van de onder-
vraagden zei ‘geen mening’ te hebben, 
terwijl dat percentage eind 2011 op 26 
procent lag. Uit deze cijfers laat zich 
beredeneren dat anno 2011 Nederland 
een meer uitgesproken mening heeft 
over de inzet in Indië en vooral dat deze 
inzet positiever wordt beoordeeld dan 
elf jaar geleden.

nederland en zijn veteranen
In het publieke debat domineert 
momenteel vooral het beeld van de 
veteraan als psychisch beschadigd 
slachtoffer. Ter illustratie: eind 2011 
onderschreef 60 procent van de bevol-
king de stelling dat een groot deel van 
de Nederlandse veteranen psychisch 
beschadigd zou zijn, terwijl slechts 
19 procent die stelling verwierp. Deze 
stelling werd voor het eerst voorgelegd 
in 2004 en toen waren de uitkomsten 
respectievelijk 69 en 14 procent. Dit 
negatieve beeld is dus bijgebogen, zij 
het veel minder dan wenselijk en ook 
gehoopt.
In de opinieonderzoeken door het Vi 
wordt systematisch stilgestaan bij het 
verschil tussen enerzijds de waarde-
ring voor de rol van Nederland in het 
algemeen en anderzijds de waardering 
voor de ingezette militairen. Opval-

lende uitkomst is dat in álle gevraagde 
gevallen de waardering voor de rol van 
Nederland lager en soms zelfs bedui-
dend lager ligt dan de waardering voor 
de betrokken militairen. In tabel 2 staat 
de antwoordcategorie ‘(veel) waarde-
ring voor…’ weergegeven zoals gepeild 
in 2000 en oktober 2011.

Mission impossible
Meest in het oogspringende cijfer is 
de flink toegenomen waardering voor 
de Indiëveteranen. Het lijkt logisch de 
verklaring daarvoor te zoeken in het 
feit dat Nederland zich bewust wordt 
van het feit dat de toenmalige politiek 
de militairen met een mission impossible 
naar de Oost heeft gestuurd. Dat ver-
klaart waarom de rol van Nederland in 
2011 even hoog (liever gezegd: laag!) 
wordt gewaardeerd als in 2000. Echter, 
diezelfde publieke opinie is ook veel 
nadrukkelijker gaan inzien dat het onre-
delijk is het mislukken van de missie in 
de schoenen van die individuele militair 
te schuiven, hetgeen vervolgens leidt 
tot een hogere waardering.
Nog wat opvallende uitkomsten: eind 
2011 gaf 15 procent van de bevolking 
aan dat hun beeld van militairen/vete-
ranen (veel) positiever was geworden 
als gevolg van de deelname aan de 
operatie in Uruzgan. Eind 2010 lag 
dat percentage op 22 procent. Gelet 
op partijpolitieke voorkeur zijn CDA-

stemmers bovengemiddeld positief, 
terwijl het omgekeerde geldt voor het 
SP-electoraat.
Sinds 2008 is het aantal Nederlanders 
dat zegt veel gezien of gehoord te heb-
ben over de landelijke Veteranendag 
jaarlijks licht aan het dalen, meer speci-
fiek van 44 procent naar 37 procent. Dit 
heeft mogelijk te maken met het feit 
dat de Veteranendag al een aantal jaren 
wordt georganiseerd waardoor de nieu-
wigheid en attentiewaarde afneemt.

Balans
Alles overziend lijken momenteel de 
maatschappelijke opvattingen over 
Nederlandse veteranen over het geheel 
genomen tamelijk positief. Datzelfde 
geldt voor de waardering voor het werk 
dat ze hebben verricht. Daarnaast blijkt 
dat, wanneer de uitkomsten over een 
langere periode naast elkaar worden 
gezet, zich in deze uitkomsten door-
gaans een stijgende lijn laat vaststellen. 
Daar waar ten slotte sprake is van ver-
anderingen, doen die zich niet geïso-

2. (Veel) waardering voor…, 2000 versus 2011

 Rol Nederland Inzet militairen

 2000 2011 2000 2011

Indië 37% 37% 53% 63%
Libanon 66% 55% 72% 70%
Srebrenica 53% 39% 67% 67%

 De waardering voor de militairen in Srebrenica bleef gelijk, terwijl die voor de rol van Nederland behoorlijk afnam. Foto: William Moore
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leerd voor en laten ze zich ook vrij een-
voudig verklaren bijvoorbeeld op basis 
van demografische ontwikkelingen.
Waardering dus en in het verlengde 
daarvan laat zich ook vaststellen dat het 
met de kennis over ons militaire heden 
en verleden in Nederland alleszins rede-
lijk is gesteld. Bij al het optimisme pas-
sen echter ook een paar kanttekenin-
gen. Zo werd in alle onderzoeken sinds 
2000 duidelijk dat de jeugd op een 
aantal fronten afhaakt. Dat wil zeggen: 
ze oordelen niet zozeer negatief over 
militaire kwesties, maar steeds vaker 
hebben ze daarover ‘geen mening’. Op 
zich is dat begrijpelijk in een samenle-
ving die steeds minder in direct contact 
staat met de krijgsmacht en tegelijker-
tijd wordt daarmee het belang geac-
centueerd van het door het Vi opgezette 
scholenproject waarin veteranen de 
leerlingen deelgenoot maken van hun 
militaire ervaringen en van hetgeen dat 
heeft betekend voor de rest van hun 
levensloop. Een laatste kanttekening: 
er is wel sprake van veel en verheugend 
genoeg ook stijgende steun, maar dat is 
niet automatisch hetzelfde als een grote 
betrokkenheid.
Veelzeggend in dit verband is het ant-
woordpatroon op de stelling ‘Het thema 
veteranen is een thema waar ik meer 
over zou willen weten’. Deze stelling 
is sinds 2000 een aantal keren aan de 
Nederlandse samenleving voorgelegd 
en telkens opnieuw zijn de uitkomsten 
teleurstellend. Ter illustratie de uitkom-
sten uit oktober 2011: toen werd door 
slechts 22 procent positief geantwoord, 
27 procent reageerde neutraal en maar 
liefst 51 procent was het daarmee 
oneens. Dat kun je dus nauwelijks 
oprechte, warme belangstelling noe-
men. Anders gezegd: op basis van zulke 
cijfers kun je de liefde van Nederland 
voor zijn veteranen gerust typeren als 
meer plichtmatig dan gepassioneerd. 
Overigens lijkt hetzelfde regelmatig ook 
te gelden voor actiefdienende militairen 
en hedendaagse operaties.
De mate van maatschappelijke betrok-
kenheid van de samenleving bij haar 
(ex-)militairen laat zich op verschil-
lende manieren vaststellen en een daar-
van is de wijze waarop in het publieke 
debat en de media over veteranen wordt 
gesproken. Een heel andere is de pre-
sentie in de hedendaagse Nederlandse 
populaire cultuur. Daarvoor geldt dat de 
plaats die de krijgsmacht, militairen en 
in het verlengde daarvan ook veteranen 

in die cultuur innemen heel bescheiden 
is, maar dat daarin toch voortgang valt 
te bespeuren. In zijn algemeenheid 
geldt dat onze militairen en veteranen 
niet ontevreden hoeven zijn over de 
manier waarop de waardering voor 
onze krijgsmacht en henzelf zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Los 
namelijk van alle bovengenoemde 
opiniecijfers is er sprake van nog 
andere bemoedigende ontwikkelingen.
Zo vertonen de bezoekcijfers aan de 
Nederlandse Veteranendag in Den 

Haag een jaarlijks stijgende tendens. 
En hetzelfde kun je constateren met 
betrekking tot het aantal Nederlandse 
gemeenten dat een lokale variant op 
die Veteranendag organiseert. De 
definitieve cijfers over 2011 zijn nog 
niet bekend, maar in 2010 waren dat 
er ruim driehonderd, waarmee onge-
veer tweederde van alle Nederlandse 
gemeenten op de een of andere manier 
aandacht besteedt aan de veteranen bin-
nen de eigen gemeentegrenzen.

Waardering
Dit artikel opende met een aantal toch 
wat sombere constateringen over de 
maatschappelijke waardering voor vete-
ranen anno 2000. Die zijn ontleend aan 
een Checkpoint-artikel, dat was geba-
seerd op het eerste Vi-opinieonderzoek. 
Alle vervolgonderzoeken sindsdien 
stellen dat sombere beeld behoorlijk 
bij. Immers, uit al die cijfers wordt dui-
delijk dat er aantoonbaar sprake is van 
de ‘opmars van een veteranencultuur in 
Nederland’. Daarnaast zien we een toe-
genomen maatschappelijke waardering 
en misschien wel het allerbelangrijkste: 
dat veteranen die waardering ook als 
zodanig ervaren.
In die zin is er de afgelopen jaren door 
alle betrokkenen, niet in de laatste 
plaats de veteranen zélf, belangrijk werk 
verricht en past een licht gevoel van 
tevredenheid. ‘Licht’, want waar deze 
opiniecijfers laten zien dat veel kon 
worden gerealiseerd, tonen ze eveneens 
glashelder aan waar nog winst valt te 
boeken en het meest in het oogsprin-
gende voorbeeld daarvan is het ombui-
gen van het maatschappelijk beeld van 
de veteraan. CP

opinieonderzoek

Vanaf 2000 onderzoekt het Veteranen-
instituut in samenwerking met Blauw 
Research bv jaarlijks de maatschap-
pelijke opvattingen omtrent veteranen. 
Historie en actualiteit lopen daarbij 
regelmatig door elkaar, zeker waar 
het gaat om nog lopende operaties. 
Centrale onderzoeksvragen: wat weet 
de samenleving van al die militaire ope-
raties waaraan Nederland meedeed 
en hoe worden de (ex-)militairen die 
eraan hebben deelgenomen nu pre-
cies gewaardeerd? De antwoorden 
daarop zijn belangrijke bouwstenen bij 
de vaststelling hoe het is gesteld met 
de maatschappelijke waardering voor 
veteranen. Het veldwerk, waaraan 
ieder jaar wordt deelgenomen door ten 
minste duizend Nederlanders van 18 
jaar en ouder, vindt telkens plaats in het 
najaar. De onderzoeksresultaten zijn 
representatief voor de gehele volwas-
sen Nederlandse bevolking wat betreft 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 
politieke voorkeur.

 Indiëveteraan Teun van Kempen voor de klas in het kader van het Vi-scholenproject. 

Foto: Birgit de Roij
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Door: Gielt Algra

e auteur en Vietnamveteraan 
Karl Marlantes schrijft het 

volgende over kameraadschap in zijn 
tweede boek What It Is Like to Go to War: 
‘Ik heb geprobeerd uit te leggen hoe het 
voor mij was om de oorlog in te gaan. 
(…) Wat me de tempel van Mars deed 
binnengaan, was een tegenstrijdige mix 
van patriottisme, genetische noodza-
kelijkheid, de dienstplichtoproep, een 
verlangen naar superioriteit en ontsnap-
ping aan de sleur, de noodzaak om mijn 
mannelijkheid te bewijzen, en gewoon-
weg mezelf uit te testen en nieuwsgie-
righeid. Ik ervoer een verassende liefde 
voor diegenen die met mij naar binnen 
gingen.’ Zijn roman Matterhorn, inmid-
dels in het Nederlands vertaald, over 
de verwerking van de Vietnamoorlog 
wordt vergeleken met klassiekers als 
The Naked and the Dead van Norman 
Mailer.

Liefde
In de wereld van veteranen zullen wei-
nigen het woord liefde gebruiken om 
aan te geven wat er dan zo bijzonder 
is aan die zo gewaardeerde kameraad-
schap, die zo vaak en zoveel gemist 
wordt als de veteraan weer thuis is en 
op zichzelf is aangewezen. Toch lijkt 
het woord liefde heel goed de bijna 
magische kameraadschap te typeren. 
Het verklaart in ieder geval de bereid-
heid om zich op te offeren en de bijna 
fysieke, persoonlijke nood en pijn die 
gevoeld worden als de ander bedreigd 
wordt.
Leon Wecke heeft het in zijn column 
(pag. 23) over het Duitse lied Ich hatt’ 
einen Kameraden. Velen zullen dit lied 

associëren met foute Duitse bezet-
tingstroepen die dit vele malen ten 
gehore brachten. Gelukkig heeft een 
van de bekendste tegenstanders van het 
naziregime, schrijver en Eerste Wereld-
oorlogveteraan Carl Zuckmayer, dit 
lied volledig ‘gerehabiliteerd’. In 1966 
schreef hij zijn autobiografie A Part of 
Myself en voor deze titel gebruikt hij 
als voorbeeld het zinnetje ‘Als wär’s ein 
Stück von mir’ uit bovengenoemd lied. 
Bij het vallen van de goede kameraad op 
het slagveld was het alsof het een stuk 
van hemzelf was.
Dit ‘fysieke’ en de offerbereidheid die 
daar onlosmakelijk mee verbonden 
lijken, geven aan hoever ‘deze liefde’ 
gaat. Erich Maria Remarque zal in zijn 
klassieker Van het westelijk front geen 
nieuws deze opoffering, het voor elkaar 
door het vuur gaan, dramatisch vastleg-
gen. Er is een passage waarin hoofdper-

soon Paul Bäumer zijn kameraad Kat 
van het slagveld draagt als die gewond 
raakt: ‘De angst om alleen te blijven 
stijgt plotseling in me op. Als Kat geëva-
cueerd wordt, heb ik hier geen vriend 
meer over.’ Bäumer neemt de gewonde 
Kat op zijn rug, weg van het strijdtoneel. 
Bij het veldhospitaal aangekomen, blijkt 
dat Kat onderweg is gedood door een 
nieuwe verwonding, terwijl Bäumer 
dacht dat hij slechts flauwgevallen was 
en daarom niet meer antwoordde. Bij 
de vraag van een hospitaalsoldaat of de 
hoofdpersoon de persoonlijke spullen 
van Kat wil hebben, volgt zijn vraag: ‘Jul-
lie bent toch geen familie van elkaar?’, 
waarop Bäumer in gedachten antwoordt: 
‘Neen, we zijn geen familie van elkander. 
Neen, we zijn geen familie van elkander. 
Beweeg ik nog? Heb ik nog voeten? Ik 
sla mijn ogen op en kijk om mij heen; ik 
kijk alle kanten uit, tot ik blijf steken. De 
wereld ziet eruit, zoals ze vroeger was. 
Er is immers ook niets anders gebeurd 
dan dat Stanislau Katcinsky, een gemeen 
soldaat, is gesneuveld. Dan weet ik niets 
meer.’
Dat deze episode vol zelfopoffering 
zich overal voordeed en voordoet blijkt 
uit de onthulling van het Australische 
monument in Fromelles, Noord-Frank-
rijk, in 1998. Het beeld van een soldaat 
met zijn gewonde kameraad op de rug 
lijkt perfect te verbeelden wat Remarque 
in zijn roman tracht te beschrijven.

offerbereidheid
Remarque beschrijft de offerbereid-
heid van veteranen voor elkaar ook in 
zijn twee daaropvolgende romans. In 
De weg terug en vooral natuurlijk, de 
titel zegt het al, in Drie kameraden, is 
de onlosmakelijkheid van kameraden 
een van de centrale thema’s. In Drie 

D

Kameraadschap aan het front
Offerbereidheid en fysieke pijn bij bedreiging van de ander

Wat is het dat kameraadschap zo belangrijk maakt in het leven van al diegenen die gediend 
hebben? Kameraadschap die zo vaak en zoveel gemist wordt als de veteraan weer thuis is en op 
zichzelf is aangewezen. En het is de kameraadschap die de bereidheid om zich op te offeren en 
de bijna fysieke persoonlijke nood en pijn die gevoeld worden als de ander bedreigd wordt, kan 
verklaren. 

 Het Australische monument in Fromelles, 

Frankrijk, dat herinnert aan de gevallenen uit de 

Eerste Wereldoorlog. Foto: Gielt Algra
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kameraden gaat de lotsverbondenheid 
van de kameraden uit de Grote Oorlog 
na die oorlog gewoon door. In hun in 
eerste instantie lege bestaan in het 
Duitsland van na de oorlog is de kame-
raadschap hetgeen dat hen er doorheen 
sleept. Wanneer een van hen door een 
politieke moord om het leven komt, is 
het bij zijn begrafenis alsof ze weer aan 
het front staan. ‘Hij wilde in de aarde 
liggen, waarop hij zo lang gehuisd had. 
We hadden hem zijn oude uniform van 
het front met verbleekte bloedvlekken 
en gaten in de mouwen ten gevolge 
van granaatsplinters aangetrokken. We 
maakten de kist zelf dicht en droegen 
hem de trap af.’
Dit verhaal met een dramatisch einde 
zou later een van de belangrijkste inspi-
ratiebronnen zijn voor dat andere ver-
haal van kameraden in oorlogstijd dat 
een hele generatie zou karakteriseren, de 
film The Deer Hunter. Het zien van deze 
film door Vietnamveteraan Jan Scruggs 
was de aanleiding tot zijn initiatief om 
het Vietnammonument, de muur met de 
namen, in Washington op te zetten.

Met al deze voorbeelden van een vorm 
van liefde onder (vooral) mannen die 
samen dienden, gaat het hier natuurlijk 
niet om de homo-erotische vorm. Dat 
deze vorm er toch feilloos tussen past, 
heeft de geschiedenis echter wel bewe-
zen. Grote krijgers als Alexander de 
Grote, maar ook de ‘schrijver-strijders’ 
als Siegfried Sassoon, zagen in deze 
voorkeur voor mannen allesbehalve 
een beletsel om als leider in de strijd 
te functioneren. Weinigen hebben 
aangedurfd dit raakvlak te beschrij-
ven. Diegene die dit het beste gedaan 
lijkt te hebben, is Jennifer Johnston in 
haar boek How Many Miles to Babylon 
uit 1974. Dit boek, in het Nederlands 
vertaald als Witte zwanen, zwarte zwa-
nen, beschrijft tegen de achtergrond 
van de Eerste Wereldoorlog niet alleen 
de homoseksuele relatie tussen twee 
vrienden, de één is ook nog eens een 
protestantse officier en de ander soldaat 
en de één rijk en van de hogere Engelse 
stand en de ander een arme Ierse katho-
lieke boerenjongen. De kameraadschap 
die in dit boek beschreven wordt, is 

er een van twee mensen tegen de rest 
van de wereld. Een kameraadschap die 
inderdaad tot het uiterste gaat.

Schaduwzijde
Hiermee komen we ook aan de keerzijde 
van de medaille. Waar het voor velen 
zo belangrijk is geweest, dit gevoel 
van kameraadschap, zijn er ook velen 
geweest die dit gevoel ontbeerden. In 
het hierboven omschreven geval van 
een homoseksuele liefde uit een tijd en 
een samenleving waarin dit niet geac-
cepteerd was, hadden deze twee in ieder 
geval elkaar nog. Hoeveel zijn er niet 
geweest die helemaal alleen stonden. 
Voorbeelden genoeg zijn er ook dat, 
soms juist doordat de kameraadschap 
tot groepsvorming leidde, er individuen 
rondliepen die er letterlijk helemaal 
alleen voor stonden. In the serie Band 
of Brothers wordt hier in de aflevering 
Replacements op ingegaan. Dit bekende 
fenomeen dat wanneer militairen als 
vervanging bij een eenheid aankwa-
men, ‘de oude stomp’ vaak niet eens de 
moeite deed kennis met ze te maken, 
lijkt overal voor te komen. Deze oner-
varen eenlingen zouden in de praktijk 
letterlijk met de eenzaamheid van het 
slagveld geconfronteerd worden en 
hadden dan door een gebrek aan kame-
raadschap vaak geen schijn van kans. 
Legerleidingen zijn maar al te goed 
doordrongen van dit mechanisme en 
doen er van alles aan om dit te doorbre-
ken. Het zogenoemde buddysysteem, 
zoals dit gehanteerd wordt in de Neder-
landse krijgsmacht, is hier een goed 
voorbeeld van.
Soms ontstaat er ook iets bijzonders 
uit kameraadschap. De bijzondere 
vriendschap tussen de Indiëveteranen 
Hendrikse en Van Doorn bijvoorbeeld, 
leidde ertoe dat zij in een vroeg stadium 
als toeschouwers en deelnemers van 
een oorlog beseften dat ze dit moesten 
documenteren. De publicatie van hun 
werk Ontsporing van geweld, waarmee 
taboedoorbrekend het geweld tijdens 
het Nederlands-Indonesisch con-
flict wordt verklaard, kan een kroon 
genoemd worden op de kameraadschap 
tussen twee mannen. Deze kameraad-
schap leidde ertoe dat zij in staat ble-
ven, midden tussen al dat geweld, zelf-
standig te denken en de juiste afstand 
te nemen van alles wat anderen toen 
‘als gewoon’ begonnen te beschouwen. 
Als kameraadschap een militair op deze 
manier sterkt, is alles gewonnen.

 Verblijf en optreden van het 8e (4e) Bataljon in Nederlands-Indië. Een Nederlandse militair helpt 

een kameraad bij het drinken uit een kokosnoot. Foto: NIMH

CP

Checkpoint 10 smd.indd   13 06-12-2011   10:51:34



CheCk point 
26

nr. 10 / december 2011

Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer
Foto: Birgit de Roij

oor vertrekkend aalmoezenier 
Mark Lieshout is het vanzelf-

sprekend dat hij als coördinator GV 
deel uitmaakte van verschillende com-
missies en overlegsituaties. “Om er 
voor de veteraan te kunnen zijn, moet 
de GV een duidelijke plek hebben bin-
nen de structuren, binnen de integrale 
personeelszorg. Voor mijn opvolger ligt 
daar ook een belangrijke taak. Maar 
het contact met veteranen is zeker zo 
belangrijk.”
Lieshout houdt van een actieve benade-
ring van veteranen en noemt als voor-
beeld een ontmoeting met een Indië-
veteraan in een veteranencafé. “Ik stelde 
me voor als aalmoezenier van het Vi en 
na een tijdje vertelde de veteraan hoe 
hij iedere nacht bezig is met de plopper 
die hij in Indië heeft doodgeschoten. 
Een man die vijftig jaar na dato gekweld 
wordt en in gewetensnood zit, doet op 
dat moment een beroep op jou als gees-
telijk verzorger: wil naar mijn verhaal 
luisteren en help me daarmee verder.”

Lieshout vertelt hoe hij een vervolgaf-
spraak maakte en samen met de vete-
raan op pad ging om te ontdekken wat 
hem ten diepste raakt. “Voor de vete-
raan is het belangrijk dat er aandacht 
voor zijn verhaal is, juist ook tijdens 
onverwachte ontmoetingen. Als je het 
verhaal hebt aangehoord en zaken durft 
te benoemen, weet je of het bij die ene 
keer kan blijven of dat er meerdere 
gesprekken of zelfs een doorverwijzing 
moet volgen. Dat bekijk je in overleg. 
Soms bied je een volgend gesprek aan, 
maar vaker komt het voor dat ik de 
veteraan in contact breng met een van 
de collega’s uit het GV vrijwilligersnet-
werk. Soms is doorverwijzing naar een 
psycholoog of maatschappelijk werker 
nodig. Het is belangrijk dat wij als GV 
de veteraan de vrijplaats bieden die ze 
vanuit hun eigen diensttijd en uitzen-
ding kennen.”

Brede uitzendervaring
Zowel de huidige als de voormalige 
coördinator GV heeft een brede uitzen-
dervaring. Zo werd aalmoezenier Lies-
hout, die op 1 januari 1987 zijn werk 
voor de Koninklijke Landmacht startte, 
in SFOR-verband drie keer uitgezonden 
naar Bosnië-Herzegovina en één keer 
naar Afghanistan, TFU 2. Raadsman 
Erwin Kamp, sinds 1999 werkzaam 
bij het Korps Mariniers, maakte deel 
uit van UNMEE in Eritrea/Ethiopië 
en SFIR 1 in Irak. Lieshout heeft zijn 
uitzendingen als een positieve verdich-
ting van zijn werk ervaren. “Je staat 
erg dicht bij de mannen en vrouwen 
met wie je bent uitgezonden. Ik heb 
de uitzending wel eens vergeleken met 
een gezinsvervangend tehuis, waarin 
ik een soort van vaderrol vervulde. Je 
moest het met elkaar fixen. Dat maakt 
dat de onderlinge band heel hecht kan 
zijn. Soms waren er drie of vier hulp-

verleners voor 180 militairen. Dat was 
wat overdone. Als GV’er moet je heel 
dicht bij de mensen durven te zijn, 
maar als je langere tijd op een relatief 
kleine locatie zit, zoals in Bosnië en 
Afghanistan, moet je ook afstand kun-
nen nemen en mensen met rust laten. 
Je moet er zijn als zij je nodig hebben. 
Naast de kerkdiensten zocht ik altijd 
een mogelijkheid waar ik de mensen 
in ongedwongen sfeer kon ontmoeten, 
bijvoorbeeld heel praktisch als barman. 
Soms zat ik bewust voor mijn fab iets te 
lezen zodat men mij aan kon spreken en 
dat gebeurde dan ook. Er was altijd wel 
iemand die een praatje kwam maken 
over thuis, over de zin van de missie of 
zorgen en angsten. Ik vind het belang-
rijk dat mensen bij mij terechtkonden 
zonder de angst dat er direct een heel 
traject aan vastzat. Jij, met jouw verhaal, 
bent welkom. Dat is wat je als aalmoe-
zenier, als GV’er, moet uitstralen.”
Omdat er bij UNMEE nog geen vaste 
locaties waren gebouwd, leidde raads-
man Kamp de eerste weken in Eritrea 
een zwervend bestaan. “Ik was in 
oktober 2000 in Doorn geplaatst en in 
december vertrokken we al naar Eritrea. 
Onze locatie was nog niet afgebouwd. 
Voor mij was dat ideaal, omdat ik 
overal kon helpen en mijn interesse in 
de mariniers en hun werkzaamheden 
kon tonen. Ik ging onder meer mee 
om in de haven de voertuigen te halen 
die naar de diverse locaties in Eritrea 
werden gebracht. Dat maakte dat men 
mij naderhand opzocht om ervaringen 
in extreme situaties te delen. Door 
oorlogsdreiging was de uitzending 
naar Irak totaal anders. Daar heb ik 
zeven weken van locatie naar locatie 
gezworven. Als er ergens praktische 
hulp nodig was, sprong ik in. Tijdens 
beide missies heb ik ontdekt dat je, 
als je naast het organiseren van een 

Dubbelinterview met vorige en huidige coördinator geestelijke verzorging

Aalmoezenier Mark Lieshout (56) 
was de laatste vier jaar coördi-
nator GV (geestelijke verzorging) 
op het Veteraneninstituut. Op 
1 oktober ging hij met functioneel 
leeftijdsontslag en werd opge-
volgd door humanistisch raads-
man Erwin Kamp (46). Over het 
belang van GV binnen het Vetera-
neninstituut zijn de gaande en de 
komende man het roerend eens.

V

Toevluchtsoord in 
moeilijke tijden

Checkpoint 10 smd.indd   26 07-12-2011   07:07:57



CheCk point nr. 10 / december 2011
27

bezinningsdienst ook de handen uit de 
mouwen wilt steken en kleine prakti-
sche zaken oppakt, als GV’er zichtbaar 
wordt. Daardoor komen mensen óók 
naar je toe als ze bijvoorbeeld vragen 
hebben over de zin van de missie, pro-
blemen met het thuisfront of fricties in 
de onderlinge verhoudingen.”

kameraadschap
Lieshout werd als aalmoezenier tijdens 
zijn uitzendingen toegevoegd aan al 
bestaande groepen. “Ik ging niet met 
mijn eigen club, maar was een passant. 
Ik heb hele goede ervaringen opgedaan 
met veel mensen, maar vriendschap? 
Wel heb ik altijd iemand, bijvoorbeeld 
de arts, gevonden waarmee ik een ver-
trouwensrelatie had. Als GV’er ben je 
per definitie eenzaam. Tijdens mijn uit-
zendingen zag ik veel kameraadschap. 
Men is er op geoefend om voor elkaar 
op te komen. Gelijktijdig zie je dat de 
pelotons daardoor ook erg gesloten zijn. 
Soms slaat die vriendschap om in vij-
andschap en dan zie je dat vriendschap 
alleen gebaseerd op Skills and Drills flin-
terdun is.”
In zijn werk met veteranen ontdekte hij 
dat hoe kleiner de groep is, hoe hechter 
de vriendschap en hoe intenser het ver-

driet om het verlies van een kameraad 
zijn. “Bij het aller-individueelste monu-
ment tref je de aller-individueelste emo-
tie. Op mijn netvlies staat de hereniging 
van twee kameraden van in de tachtig, 
die elkaar uit het oog waren verloren. 
Tijdens een herdenking vonden ze 
elkaar weer. Die omarming, die kame-
raadschap is adembenemend.”
Bij de mariniers werd Kamp, nadat hij 
was ‘gewogen en akkoord bevonden’, 
als raadsman opgenomen in de groep. 
“Binnen de krijgsmacht moet je voldoen 
aan een ideaalbeeld. Je moet iedere keer 
het beste uit jezelf halen. Dat heeft ook 
een schaduwzijde. Als je anders bent 
dan de norm, kun je heel alleen komen 
te staan. Juist ook die mensen kunnen 
terecht bij de GV. Je weet dat je daar 
ook in je anders zijn onvoorwaardelijk 
gesteund wordt. Als GV’ers, nuldelijns 
hulpverleners, staan wij dichtbij de 
mensen en respecteren juist de uniciteit 
van de mens. Juist ook als de veron-
derstelde kameraadschap na de missie 
ontbreekt.”

Voldoening
Aalmoezenier Van Lieshout kijkt met 
voldoening terug op zijn werkzaamhe-
den op het Veteraneninstituut. “Het 

is fijn dat ik een bijdrage heb kunnen 
leveren aan het zorgbeleid, want kame-
raadschap, vriendschap, houdt zeker 
ook in dat je goede zorg biedt aan die 
veteranen die dat nodig hebben. Ik heb 
een rol mogen vervullen bij tal van 
herdenkingen en ik ben er trots op dat 
ik in samenspel met Wiebe Arts (voor-
malig Vi-medewerker; red.) een van 
mijn geesteskinderen, de Fakkeltocht 
naar het Monument voor Vredesmissies 
in Roermond, heb kunnen realiseren. 
En zeg nou zelf, grapje, welke pastorie 
heeft er heden ten dage nog 110.000 
veteranen in zijn parochie?”
Kamp gaat verder in de voetsporen van 
zijn voorganger en ziet uit naar ont-
moetingen met veteranen. Hij legt uit 
waarom: “Vriendschap bij veteranen 
betekent dat je maar weinig woorden 
nodig hebt om elkaar te begrijpen. Het 
is een vriendschap die je in de burger-
maatschappij zelden tegenkomt. De 
gemeenschappelijke ervaring en bele-
ving van een missie gaat nooit meer 
weg. Als je beste dienstkameraad sterft, 
gaat de gemeenschappelijkheid verloren 
en kun je heel erg eenzaam zijn met 
je herinneringen. Als GV willen we 
er juist ook op die momenten voor de 
veteraan zijn.”

 De voormalige coördinator GV, aalmoezenier Mark Lieshout (l), en zijn opvolger, humanistisch raadsman Erwin Kamp.
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eerste deel (zie ook Check-
boek 1-2011) slaagt tekenaar 
Guibert erin om met mooie, 
eenvoudige tekeningen en 
dito teksten de spanning en 
angst van de jonge onervaren 
Cope en zijn kameraden te 
beschrijven. Geen heldhaftige 
verhalen en spectaculaire 
oorlogsbeelden, maar een 
boeiend en ontroerend ver-
slag van een gewone jongen 
die soldaat werd. (MW)

De oorlog van Alan 2. 
Herinneringen van Alan Ingram Cope – Emmanuel 
Guibert
96 pagina’s, zw/w stripboek
€ 19,95
Silvester Strips, ’s Hertogenbosch (tel: 073-6901460)
www.silvesterstrips.nl
ISBN 9789058854254

We liepen naast de vijand
Slechts drie dagen deed het Noord-Koreaanse leger er in juni 
1950 over om na het overschrijden van de 38e breedtegraad 
Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea, te veroveren. Duidelijk 
wordt in het boek We liepen naast de vijand hoe zwaar de 
opgave is geweest voor het eerste bataljon van 636 man van 
het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) om 

samen met de Amerikanen 
en vrijwilligers uit andere 
landen de Noord-Koreanen 
en hun Chinese bondgeno-
ten terug te dringen. Dat 
eerste bataljon telde veel 
Indiëveteranen. Er werd van 
de vrijwilligers geëist dat zij 
enige oorlogservaring had-
den. Van dat bataljon zijn 
53 leden gesneuveld. Meer 
dan honderd leden raakten 
gewond. Indiëveteraan 
Fokko Polman hield van 
zijn ervaringen als lid van 
dit bataljon een nauwgezet 
dagboek bij. Hij deed dat 

vanaf het vertrek op 26 oktober 1950 met het troepenschip 
ss Zuiderkruis tot en met de terugkeer met het Amerikaanse 
troepenschip General Mc Rae op 1 oktober 1951 in Rotterdam. 
Vooral de in het gevecht ervaren Indiëveteranen dwongen 
respect af. Maar ook zij konden de dramatische en ordeloze 
terugtocht na een vastgelopen opmars in de vrieskou van 
de Amerikanen en Koreaanse militairen als gevolg van een 
beoordelingsfout op 12 en 13 februari ’51 niet voorkomen. 
‘De auto’s met doden en gewonden bleven in de rivier staan!’ 

Het laatste grote gevecht
Het laatste grote gevecht in Indië, de gecoördineerde aanval 
van tweeduizend guerrilla’s op Solo, vier dagen voor het 
officiële staakt-het-vuren, blijft vooral de veteranen van de 
V-Brigade bezighouden. Zij waren belast met de verdediging 
van deze sultanstad op Midden-Java. Met een doorwrochte 
beschrijving in Het laatste grote gevecht in Indië belicht 
oud-reservemajoor Frans C. Hazekamp het gevecht van beide 
kanten. Hazekamp was als batterijofficier nauw betrokken bij 
het afslaan van deze goed voorbereide Indonesische aanval 

van 7 tot en met 10 augustus 
1949. 
Wat tijdens die ‘wilde week’ 
gebeurde, heeft Hazekamp 
toen en ook nu nog altijd 
geïntrigeerd. Waarom vond 
die aanval plaats met 1.500 
Indonesische doden, burgers 
en guerrilla’s, als voorzien-
baar en onvermijdelijk, maar 
ook nutteloos gevolg, vraagt 
hij zich af. ‘Het resultaat van 
de strijd was immers al aan 
de onderhandelingstafel door 
de politiek beslist!’ Welke 
republikeinse commandant 
zou op zo’n moment nog de 

levens van zijn strijders in de waagschaal stellen? Hazekamp 
besloot daarom te proberen meer van de achtergronden 
van het gevecht in Solo te weten te komen. Hoog en laag in 
militaire en politieke kringen in Batavia en Den Haag bleken 
zich met dit plaatselijke conflict te hebben bemoeid. Indo-
nesische publicaties en belangrijke informatie van een toen-
malige guerrillacommandant droegen bij aan zijn kennis van 
de achtergronden van dit gevecht Het kwam er uiteindelijk 
op neer dat de gewelddadige gebeurtenissen in Solo en in 
mindere mate een tweetal geweldloze acties in Soerabaja en 
Modjokerto de spil vormden waaromheen het slagen dan wel 
het mislukken van de wapenstilstand draaide. Gevoegd bij de 
verslagen over de strijd in Solo en de verklaringen van getui-
gen is dit boek boeiende lectuur voor alle veteranen. (DS)

Het laatste grote gevecht in Indië. Tweeduizend guerrilla’s 
vallen Solo aan. 7-10 augustus 1949 – Frans C. Hazekamp
236 pagina’s, geïllustreerd
€ 18,95
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (tel: 0346-353895)
www.uitgeverijaspekt.nl
ISBN: 9789461530264

De oorlog van Alan 2
Het tweede deel van het drieluik De oorlog van Alan begint 
in februari 1945, op het moment dat Cope, een Amerikaanse 
soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog, voet zet op Franse 
bodem. Zijn peloton trekt richting Duitsland. Net als in het 

CheCkBOek Bijdrages: Dick Schaap en Marleen Wegman

Checkpoint 10 smd.indd   28 07-12-2011   07:39:56



Nr. 10 / december 2011 CheCk poiNt 
29

Chauffeurs van het bataljon sprongen toe om ze in veiligheid 
te brengen. De nachtelijke overrompeling van de Stafcompag-
nie en de Ondersteuningscompagnie maakten de ramp voor 
het bataljon compleet. Zeventien leden sneuvelden, onder 
wie de bataljonscommandant overste M.P.A. den Ouden 
en dominee H.J. Timens. De voor het stoppen van de rode 
opmars noodzakelijke herovering van heuvel 325 door het 
bataljon op 15 februari ging ten koste van zeven gesneu-
velden en zeventien gewonden. De strijd tussen 12 en 15 
februari ’51 wordt in het boek uitvoerig beschreven. Alleen 
daarmee wordt het door de schrijver Frans van Dreumel tot 
een kloek boek uitgewerkte dagboek, naast De bloedigste oor-
log van Robert Stiphout (zie ook Checkboek 1-2010 ), al een 
waardevolle persoonlijke aanvulling op de nog vrij schaarse 
literatuur over de ervaringen van het eerste bataljon van het 
NDVN tijdens de Koreaanse Oorlog. (DS)

We liepen naast de vijand. Dagboek van een Korea-
veteraan (1950-1951) – Frans van Dreumel
318 pagina’s, met foto’s
€ 27,50
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden (tel: 058-2894857)
www.elikser.nl
ISBN 9789089542854

Verzet tegen de vijand
Martine Letterie is geen onbekende in de wereld van de his-
torische jeugdboeken. Behalve schrijver is ze ook projectlei-
der van Vergeten Oorlog. Onder deze noemer wordt aandacht 
gevraagd voor jeugdboeken over ‘vergeten’ aspecten van de 

Tweede Wereldoorlog (zie 
ook Checkpoint 5-2010). In 
deze serie verscheen recent 
van de hand van Letterie 
Verzet tegen de vijand. 
Het verhaal is gebaseerd 
op de herinneringen van 
de inmiddels hoogbejaarde 
Brabantse verzetsstrijder 
Toon Kramer. In het laatste 
oorlogsjaar verliet hij defi-
nitief het seminarie en kon 
aan de slag op het distribu-
tiekantoor in Oosterhout. 
Mede door zijn hulp bleven 
twee Amerikaanse piloten 
uit handen van de Duitse 

bezetter. Al snel werd ook hij door de Duitsers gezocht en 
dook hij onder in de Peel. Hier kwam hij in aanraking met 
een militante verzetsgroep.
Verzet tegen de vijand leest als een spannend boek, maar het 
is vooral het feit dat dit relaas is gebaseerd op ware gebeurte-
nissen, dat het boek een extra dimensie geeft. Wat dat betreft 
heeft Letterie goed werk verricht. Zij is degene die Kramer 
voor het eerst aan het praten heeft gekregen over zijn erva-
ringen als verzetsstrijder. (MW)

Verzet tegen de vijand – Martine Letterie
176 pagina’s
€ 14,95
Uitgeverij Leopold, Amsterdam (tel: 020-5511250)
www.leopold.nl
ISBN 9789025857790

ook verschenen

Een dapper man
Van het boekje Een dapper man, over het leven van kapitein 
W.L. de Roos, is een herdruk verschenen. Mede dankzij de 

informatie van Checkpoint-lezers 
konden nu ook de datum en 
plaats vermeld worden van de 
uitreiking van de Militaire Wil-
lems-Orde aan De Roos (zie ook 
Checkpoint 1-2011).

Een dapper man – Gilles Borrie
48 pagina’s, met zw/w foto’s
Een gratis exemplaar van Een 
dapper man aanvragen 
kan via e-mail: g.borrie@
onsneteindhoven.nl 
of tel: 040-2816086

‘Ik wijk voor niets’
Het rijk geïllustreerde boek 
‘Ik wijk voor niets’ Geschie-
denis en tradities van 
het Wapen der Infanterie 
beschrijft de geschiedenis 
en tradities van de zeven 
bestaande infanterieregimen-
ten van de Koninklijke Land-
macht, drie opgeheven regi-
menten en het Korps Com-
mandotroepen. Bovendien 
geeft het een overzicht van de 
geschiedenis van het Wapen 
der Infanterie.

‘Ik wijk voor niets’ Geschiedenis en tradities van het 
Wapen der Infanterie – Wapentraditieraad Infanterie
216 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 24,95
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker (tel: 0517-394588)
www.uitgeverijvanwijnen.nl
ISBN 9789051944297

tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (dan wel te bestellen) bij de erkende boekhandel
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Van witte naar 
grijze marine

Nieuw-Guineaveteraan Nico Meeuwsen voer op de Snellius

de landmachtkazerne in Merauke. “We 
hebben ons groen en geel geërgerd aan 
de hap die we daar kregen. Daarom 
beperkten we ons tot onze eigen 
noodrantsoenen. Nou was het eten in 
Nieuw-Guinea sowieso heel slecht. 
Alles kwam uit blik, tot aan de kaas 
toe. Die ging dan ook meestal door de 
patrijspoort naar buiten.” Vers vlees was 
er wel, dat kochten ze van de Papoea’s. 
“Dat mocht eigenlijk niet, want overal 
aan boord verschenen kookpunten, 
kleine komfoortjes met een pannetje.”
Begin ’62 werd de Snellius grijs geschil-
derd, als oorlogsschip. Vanaf dat moment 
werd het schip ingezet als troepentrans-
portschip. “Het enige gevaarlijke dat wij 
hebben meegemaakt, was nota bene een 
beschieting door onze eigen schepen. Ik 
hoorde later dat wij niet geïdentificeerd 
waren als eigen schip. Toen is er op de 
een of andere manier een communica-
tiefout geweest. De Friesland heeft ons 
ondervraagd en wij hebben daarop ken-
nelijk niet het juiste antwoord gegeven. 
Ze zijn toen met hun 12 cm op ons gaan 
schieten. Echt, de granaten vlogen ons 
om de oren. Gelukkig was hun vuurlei-
ding niet al te goed afgesteld.”

iJzige kou
Omdat alle schepen toch teruggingen 
naar Nederland, vloog Meeuwsen niet 
huiswaarts, maar bleef hij aan boord 
van de Snellius. “Toen we door de Golf 
van Biskaje gingen, konden we net 
weer de Nederlandse radio ontvangen. 
Iedereen liep met een klein transistor-
radiootje aan het oor op het dek om 
naar de uitzending van Open het dorp 
met Mies Bouwman te luisteren.” 
Vanuit de tropen keerde Meeuwsen 
terug ik een ijzig koud Nederland. 
Er lag een dik pak sneeuw en rivieren 
waren dichtgevroren. “We stonden te 
verkleumen op de kade bij onze 
familie.”
Na Nieuw-Guinea is Meeuwsen twee 
keer op de Antillen geweest en verbleef 
hij voor cursussen in Amerika en Italië. 
Bij zijn functioneel leeftijdsontslag in 
1994 was hij luitenant ter zee van de 
Electrotechnische Dienst. Hij is sinds 
1995 secretaris van de Stichting Reü-
nisten Hr.Ms. De Zeven Provinciën en 
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. 
Daarnaast is hij voorzitter van de 
Stichting Reünie RRMNT’s (radio-
radarmonteurs).

Door: Janke Rozemuller
Foto: Birgit de Roij

ico Meeuwsen werd van mei 
1961 tot oktober ’62 uitge-

zonden naar Nieuw-Guinea aan boord 
van Hr.Ms. Snellius, een hydrografisch 
opnemingsvaartuig van de Koninklijke 
Marine. “De witte marine noemden ze 
dat ook wel.” De taak van het schip was 
het in kaart brengen van de zeeën en 
de riviermondingen. “Halverwege ’61 
zijn we met vijf man ruim anderhalve 
maand de bush in geweest om rivier-
mondingen in kaart te brengen. Ik was 
daar als radioradarmonteur bij omdat ze 
gebruikmaakten van een elektronisch 
meetapparaat, voor het geval dat.”
Tijdens die werkzaamheden werd 
gebruikgemaakt van een patrouille-
vaartuig van de gouvernementsmarine 
“Dat werd bemand door Papoea’s. Wij 
waren met z’n vijven eigenlijk te gast 
aan boord om onze werkzaamheden te 
doen. Als we in het binnenland waren, 
dan mochten we namens het gouverne-
ment werknemers inhuren. Dat waren 
lokale Papoea’s met wie we amper kon-
den communiceren. We moesten met 
handen en voeten aanduiden wat de 
bedoeling was.”

kaas uit blik
Na anderhalve maand volgde de terug-
keer naar de Snellius, maar die was 
buitengaats. Om die reden werd het 
vijftal een paar dagen ingekwartierd in 

n
naam en leeftijd: nico Meeuwsen (69)
Rang en functie:  korporaal RRMnt (radioradarmonteur)
Uitgezonden:  nederlands nieuw-Guinea (1961-’62)
is nu:  met functioneel leeftijdsontslag
hobby’s:  grafisch werken met de computer
hekel aan:  mensen die afspraken niet nakomen
Beste oorlogsfilm:  de tv-serie The Pacific

Nieuw-Guineaveteraan Nico Meeuwsen heeft niet zoveel met het 
begrip kameraadschap. “Ik ben altijd een beetje een einzelgänger 
geweest”, vertelt de oud-marineman. “Als elektronicus had ik een 

eigen werkplaatsje waar ik meestal verbleef. Bovendien worden 
marinemensen zo vaak overgeplaatst dat ze elkaar niet langer dan 

een jaar of twee aan boord van een schip meemaken.”

CP
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Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer
Foto: privécollectie Dixon van de 
Sande

an 25 februari 1979 tot 
6 november 1985 maakten in 

totaal 9.084 Nederlandse militairen 
deel uit van UNIFIL (United Nations 
Interim Force in Lebanon). Aanvankelijk 
namen (per rotatie) 832 Nederlandse 
militairen deel aan UNIFIL, maar dat 
werd na december 1979 teruggebracht 
tot 818. In november 1983 werd de 
Nederlandse bijdrage aan UNIFIL 
ingekrompen tot minder dan 200 man. 
Dutchbatt werd vervangen door de 
Dutch Infantry Company (Dutchcoy). 
Dutchcoy bemande in eerste instantie 
dezelfde posten als de C-compagnie en 
vervulde op kleinere schaal dezelfde 
taken als Dutchbatt. Dienstplichtig sol-
daat Dixon van de Sande werd in 1985 
ingedeeld bij de laatste groep die naar 
Libanon vertrok en werd gestationeerd 
op post 7-1A.
“Tijdens de keuring had ik aangegeven 
dat ik wel naar Libanon wilde. Na de 

dubbel  
 CheCk

‘Het was voor mij 
vanzelfsprekend’

Libanonveteraan redde twee kinderen in Egypte van verdrinkingsdood

opleiding van vier maanden in Oirschot 
kreeg ik een weekend bedenktijd en op 
maandag werd ik overgeplaatst naar 
Veldhoven voor de voorbereiding op 
de uitzending. Daar leerden we hoe we 
moesten handelen bij een roadblock en 
dat je vanwege mijnengevaar op ver-
harde paden moest blijven. Ook leer-
den we iets over de cultuur.”

Libanon
Van de Sande reisde via Tel Aviv naar 
Libanon en arriveerde in het donker 
bij post 7-1A. “Je had geen idee waar 
je zat en wat je te wachten stond. De 
volgende dag hoorden we dat de post 
op de grens van de veiligheidszone 
zat en dat wij auto’s en mensen op 
ID-bewijzen en wapens moesten con-
troleren. Al snel bleek dat er de nodige 
vijandige activiteit was. Op een paar 
honderd meter van post 7-1A zat een 
post van de DFF/SLA (De Facto Forces/
South Lebanon Army; red.) die regel-
matig doelwit was van beschietingen. 
Vooral ’s avonds en ’s nachts zaten 
de mensen die niet op wacht stonden 
nogal eens in de bunker. Ook overdag 
probeerde men munitie het gebied in 

naam en leeftijd:  Dixon van de Sande (46)
Rang en functie:  dienstplichtig soldaat algemeen
Uitgezonden:  Libanon
is nu:  in between jobs
hobby’s:  kamperen met het gezin
hekel aan:  hanige types
Beste film/boek:  Kanonnen van Navarone en De aanslag

te brengen. Ik herinner me goed hoe 
een auto met explosieven door vuur 
dat afkomstig was van de DFF/SLA tot 
ontploffing werd gebracht. Ik voel, bij 
wijze van spreken, nog de luchtdruk 
van de knal.”

Redding
Tijdens zijn verlof ging Van de Sande 
met collega Michel Rens naar Egypte, 
Israël en Cyprus. “In Egypte reisden 
we met een touringcar. Toen we bij 
de Nijl een stop maakten, was er veel 
tumult en paniek. Er lag een kind in 
het water en een ander kind trachtte 
dat te redden. Ik zag dat beiden naar 
beneden werden getrokken. Niemand 
deed iets. Ik schopte mijn schoenen 
uit, sprong in het water en haalde de 
kinderen uit het water.” 
Terug op post 7-1A vertelde Rens de 
collega’s over het moedige optreden 
van Van de Sande. Een toevallig aanwe-
zige journalist van de Telegraaf tekende 
het verhaal op en thuis las men op de 
voorpagina ‘Nederlander redt twee 
kinderen uit de Nijl.’ Dat bleef op het 
hoofdkwartier niet onopgemerkt en 
tijdens een medailleparade werd Van 
de Sande naar voren gehaald en onder-
scheiden met het rode koord. “Het 
was voor mij vanzelfsprekend dat ik in 
het water sprong, ik heb geen seconde 
nagedacht. Dat mijn reddingsactie 
werd gewaardeerd, vond ik leuk, maar 
dat ik daarvoor speciaal werd onder-
scheiden, was wel heel bijzonder.” CP

V

De oproep voor de dienstplicht kwam op het moment dat Dixon van 
de Sande twijfelde over zijn toekomst. Hij besloot in dienst te gaan 
en kruiste op een formulier aan dat hij wel naar Libanon wilde. “We 
kregen een weekend bedenktijd en de maandag daarop zaten we 
in Veldhoven voor de voorbereiding.” Tijdens zijn verlof in Egypte 
redde hij twee kinderen uit de Nijl en werd daarvoor onderscheiden.
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Dit beeld wordt bevestigd door geeste-
lijk verzorger Hermann. “De typische 
veteraan van nu is een jonge vader of 
een jonge vrouw tussen de 20 en 30 
jaar. Ook iemand die vaststelt dat haar 
of zijn leven radicaal anders is dan voor 
de missie.” En met het vertrek uit het 
uitzendgebied is de missie niet klaar. 
Bij terugkeer wachten vaak probleem 
rond bijvoorbeeld het gebruik van 
een vuurwapen tijdens de missie. “In 
het uitzendgebied gaat het om beslis-
singen van enkele seconden. Terug in 
Duitsland volgen dan vaak zich voort-
slepende processen over het wapenge-
bruik.”

initiatief
Onder de bezoekers van de avond zijn 
onder anderen Johannes Diks, de burge-
meester van de Duitse stad, en diverse 
vertegenwoordigers van Nederlandse 
veteranencafés en veteranenorganisa-
ties. Zoals voorzitter John Trippenzee 
van de Vereniging Jonge Veteranen. Hij 
noemt de Stammtisch ‘een fantastisch 
initiatief ’. “En ik hoop van harte dat het 
wordt opgepakt door andere gemeenten 
in de grensstreek. Maar waar zijn de 
Duitse veteranen?”
Hij is niet de enige die constateert dat 
de Nederlanders veruit in de meerder-
heid zijn. Van Bergen wijt dit vooral aan 
het feit dat de veteranen in Duitsland 
niet zo zijn georganiseerd als in Neder-
land. “Daar is veel meer ervaring op dit 
gebied en heb je het Veteraneninstituut 
als centraal punt. Het grote probleem 
hier is dat we de Duitse veteranen niet 
kunnen vinden.” Gedurende de avond 
worden er al wat contacten gelegd om 
die leegte op te vullen.
Aan het einde van de avond vragen 
Gienapp en Van Bergen de bezoekers 
naar hun mening. De opmerking van 

meetingpoint

Door: Marleen Wegman
Foto’s: Birgit de Roij

at onwennig zoeken de 
nieuw aangekomen bezoe-

kers hun weg in het gebouw van Hotel 
Societät in Emmerich. De zaal is gevuld 
met lange tafels, gedekt met gesteven 
witte tafellakens, het bedienend per-
soneel in gepaste kleding. Een groot 
contrast met een doorsnee bruin café 
in Nederland. Het veteranencafé net 
over de Duitse grens, of liever gezegd, 
de Stammtisch, is een initiatief van het 
driemanschap majoor Kees van Bergen, 
Oberstleutnant (luitenant-kolonel) Klaus 
Gienapp en Militärpfarrer (geestelijk ver-
zorger) Sascha Hermann. Van Bergen 
woont al een aantal jaren in het Duitse 
Emmerich en leerde daar zijn Bundes-
wehr-collega’s Gienapp en Hermann 
kennen.

Vechtjassen
“Het woord veteraan”, aldus Gienapp 
in zijn openingswoord, “roept bij veel 
mensen nog het beeld op van oude mili-
tairen uit de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog, de vechtjassen.” De eerste mis-
sie van de Bundeswehr onder VN-vlag 
begon in 1992 in Cambodja. “Maar 
vooral door de inzet in Afghanistan is 
het leven van veel militairen radicaal 
veranderd”, zo vertelt de meervoudig 
Afghanistanveteraan. Veteranenbijeen-
komsten zoals de Stammtisch kunnen 
volgens hem de gelegenheid bieden om 
beter om te gaan met die ervaringen. In 
deze streek wonen veel veteranen met 
hun gezinnen. Duitse en Nederlandse 
veteranen hebben veel gelijke ervarin-
gen in, bijvoorbeeld, Afghanistan. En 
dat maakt dit een geschikte plaats om 
ervaringen uit te wisselen.”

W

Wat: internationaler Stammtisch für Veteranen

Waar: hotel Societät emmerich, kleiner Wall 2, 

46446 emmerich am Rhein

Wanneer: drie tot vier maal per jaar, 

op vrijdagavond

Voor wie: veteranen en partners

info: kees van Bergen, tel: 06-23930894, 

e-mail: keesvanbergen@t-online.de, 

website: www.grenzveteranenemmerich.com

‘Waar zijn de Duitsers?’
Internationaal veteranencafé kent voorzichtige start

een partner dat ze graag de volgende 
keer meer ‘vrouwen van’ zou willen 
zien, kan rekenen op de instemming 
van de aanwezigen. Oud-marinier en 
Nieuw-Guineaveteraan Franc Gieling 
uit Zevenaar is het daar van harte mee 
eens en voegt er fijntjes aan toe dat hij 
maar één ding miste deze avond, name-
lijk de minuut stilte voor alle militairen 
die zijn gesneuveld tijdens hun inzet. 
Zijn verzoek wordt meteen ingewilligd. 
De volgende bijeenkomst in Emmerich 
is op vrijdag 30 maart 2012. Cp

Ruim twintig geïnteresseerden kwamen af op de eerste Internationale Stammtisch für Veteranen 
in het Duitse Emmerich. Een opkomst die majoor Kees van Bergen, de Nederlander in het 
organisatiecomité, zeker niet teleurstelt. “We missen nog de jonge Duitse veteranen. Maar 
daar werken we aan.”

24-10-2011   15:27:19
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Door: Marleen Wegman
Foto’s: privécollectie Bas Kobossen

as Kobossen (43) wordt emotio-
neel als hij vertelt over de dagen 

en weken na de geboorte van zijn zoon 
Timothy in 2003. “Ik kwam de kraam-
afdeling op met de Maxi-Cosi om hem 
mee naar huis te nemen, maar in plaats 
daarvan ging hij met gillende sirenes 
naar het UMC Radboud.” Daar stelden 
de kindercardiologen vast dat Timothy 
een hypoplastisch linkerhartsyndroom 
(HLHS) heeft. Zijn hart mist de lin-
kerkamer die bij gezonde mensen de 
zuurstof rondpompt. “Dan krijg je de 
keus: je kind laten inslapen en daarmee 
een natuurlijke dood of opereren. Dat 
is geen keuze. We hebben toen gezegd: 

VETERANEN MET EEN MISSIE
Bosniëveteraan begeleidt gezinsweken Hartstichting

we gaan ervoor. Het is een zware en 
heftige weg geweest en nog steeds is de 
toekomst onzeker. Hij heeft drie zware 
operaties achter de rug. Maar het heeft 
me ook heel veel gebracht, zoals de 
vakantieweken.”
De hartafwijking van Timothy uit zich 
vooral in beperkingen op conditioneel 
gebied. Het zuurstofpercentage in zijn 
bloed schommelt rond de 87 procent. 
“Je kunt het vergelijken met iemand die 
op de top van de Mount Everest staat, 
in ijle lucht. Maar hij heeft dat altijd.” 
Via de hartafwijking van zijn zoontje 
kwamen hij en zijn echtgenote in con-
tact met De Hart&Vaatgroep van de 
Hartstichting.

hartenkind
De Hart&Vaatgroep organiseert ieder 
jaar vakanties voor mensen met een 
hartafwijking. Een van die weken is de 
gezinsweek, een week waarin gezin-
nen met een ‘hartenkind’ en eventuele 
gezonde kinderen er een weekje tus-
senuit kunnen. Doel is een ontspannen 
week, zowel voor de kinderen als de 
ouders. Alle kinderen, ook de gezonde 
broertjes en zusjes, hebben die week 
een eigen, vaste vrijwilliger. Daarmee 
hebben de ouders een week de handen 
vrij. Belangrijke punten zijn onder meer 
het uitwisselen van ervaringen met 
andere ouders, het verleggen van gren-
zen door de kinderen en het kunnen 
loslaten van het ‘hartenkind’ door de 
ouder(s).

In 2005 werd het gezin Kobossen voor 
deelname opgegeven door echtgenote 
Rachel. “Voor mij hoefde het eigenlijk 
niet”, vertelt Kobossen. “Maar naar-
mate de week dichterbij kwam, draaide 
het om. Rachel wilde niet meer, ik wel.” 
Uiteindelijk hebben beiden de week 
als positief ervaren. “Het was en is nog 
steeds een week met een lach en een 
traan.” Na de derde week in 2007 werd 
Kobossen gevraagd of hij wilde mee-
draaien in de hoofdleiding. “Ik heb met-
een ja gezegd.” Sinds vorig jaar maakt 
ook Rachel deel uit van de hoofdleiding.
Gemiddeld doen aan een week vijf tot 
zes gezinnen met kinderen mee. De 
hoofdleiding stelt het programma voor 
de week samen. “Je weet je locatie, je 
hebt een begroting en verder moeten 
we het zelf regelen en ritselen.” Er 
worden activiteiten georganiseerd voor 
ouders en kinderen, maar soms gaan 
ze ook apart op stap. Tijdens de zoge-
noemde ‘brusjesmiddag’ gaan de ouders 
met de gezonde kinderen op stap. De 
‘hartenkinderen’ hebben dan een apart 
programma. Eén dag is gereserveerd 
voor de ouders, deze mogen ze zelf 
invullen. Tijdens de maaltijden is de 
hele groep bijeen.

Angsten
Kobossen geeft aan dat er in de week 
enkele gesprekken zijn met de ouders. 
“Niet verplicht, maar het wordt wel op 
prijs gesteld als je eraan deelneemt. Je 
zit door je kind in een proces waar je 
niet om hebt gevraagd. Deze gesprekken 
maken veel los en vind ik heel bijzon-
der. Je deelt dezelfde angsten en je loopt 
allemaal tegen dezelfde problemen aan. 
Bij mij kwamen emoties los waarvan ik 
niet eens wist dat ik ze had.”
Na de gezinsweek afgelopen zomer 
had hij bijna een week nodig om bij te 
komen. “Het doet zoveel met je. Het is 
mooi en dankbaar werk. Ik krijg soms 
kippenvel van de reacties van ouders. 
En daar doe je het ook voor.” Hij ver-
volgt: “Je komt in de gezinsweek heel 
vaak kinderen tegen met dezelfde hart-

‘Een week met een lach en een traan’

Kort na zijn geboorte bleek de zoon van Bas Kobossen een 
ernstige hartafwijking te hebben. Drie jaar lang nam hij met 
zijn echtgenote Rachel en zoon Timothy deel aan een vakantie-
week van de Nederlandse Hartstichting. Sinds 2007 maakt hij 
deel uit van de hoofdleiding en is mede verantwoordelijk voor 
de aansturing van de vrijwilligers en het programma van de 
week. “Het is ieder jaar emotioneel weer heel heftig, maar ook 
heel mooi. Op de ervaringen van die week kan ik een heel jaar 
teren.”

B

 Bas Kobossen tijdens zijn uitzending naar 

Bosnië, kerst 1992.
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baar vinden ze de drempel om deel te 
nemen aan deze week te hoog. Het is 
wellicht de mentaliteit, maar ik vind het 
een gemis. Je kan en moet mensen niet 
dwingen om mee te doen, maar gun je 
kind, en daarmee ook jezelf, een mooie 
week!”
In de zomer van 2012 zijn Bas en 
Rachel Kobossen er weer bij. “Ik krijg 
heel veel voldoening uit het werk. 
Op die ervaringen kan ik een heel 
jaar teren.” Toch is ook hij veran-
derd door de situatie rond zijn zoon. 
Kwetsbaarder. “Ik heb veel gedaan en 
meegemaakt in dienst en tijdens mijn 
uitzending. Ook bij de brandweer kom 
je in situaties waarbij slachtoffers zijn 
te betreuren. Ik ben ook brandweerdui-
ker geweest. Dan krijg je vaak niet de 
leukste klussen. Gelukkig kan ik rede-
lijk goed de knop omzetten. Maar als er 
nu kinderen bij een incident betrokken 
zijn, sta ik er toch wel anders in dan 
voorheen. Bij kinderen gaat iedereen 
een stap verder. Ik weet voor mezelf 
waar mijn grens ligt.”

VETERANEN MET EEN MISSIE

afwijking als Timothy. Aan de ene kant 
is dat bizar, maar ook mooi. Je kunt 
geen kinderen met elkaar vergelijken, 
maar je hebt heel veel aan de onder-
linge gesprekken. Ook ’s avonds met 
een biertje erbij. Dat maakt het hele 
verhaal rondom de kinderen wel draag-
lijk. Het regelen en ritselen en het con-
tact met de ouders, dat geeft me heel 
veel voldoening.”

elektricien
Het regelen en ritselen doet hem terug-
denken aan zijn dienstperiode bij de 
landmacht. Na zijn burgeropleiding tot 
elektricien vervulde hij zijn dienstplicht 
en tekende daarna bij als technisch spe-
cialist bij de technische dienst. De her-
steller rupsvoertuigen Leopard 1-V en 
Leopard 2 werd in november 1992 uit-
gezonden als elektricien bij het genie-
peloton met 1 (NL/BE) VN Transport-
bataljon Alfacompagnie (rotatie T1c) 
naar Bosnië, met als basis Busovaca. “Ik 
stond niet te popelen, maar je wist in 
die periode dat je toch een keer aan de 
beurt kwam. Dan ging ik liever meteen, 
samen met een vriend, en met de eerste 
grote eenheid na de verbindelaars.” 
Werk had hij daar genoeg. Het genie-
peloton had als taak het leefbaar maken 
van de plek waar het uiteindelijke kamp 
kwam. “Alles moest nog gebeuren en 
dat was een uitdaging. We hebben 
daar ook de meest rare dingen gedaan. 
Inbreken in een elektriciteitshuisje en 
op het waterleidingnet. Graven, doorza-
gen en je had water op het kamp. Ik heb 
me geen dag verveeld.”
Terug in Nederland kon hij beginnen 
aan de KMS, maar niet voor de functie 
van zijn keuze. Uiteindelijk verliet hij 
de landmacht en ging aan de slag bij 
Philips in Nijmegen. Toen een collega 
daar hem vroeg of hij lid wilde worden 
van de bedrijfsbrandweer raakte hij, 
naar eigen zeggen, besmet met het 
brandweervirus. In 2002 maakte hij de 
overstap naar de beroepsbrandweer. 
Hij voltooide de officiersopleiding en is 
bezig met de docentenopleiding.

Vrijwilligerswerk
Toch is Defensie nooit ver weg. Hij ver-
telt over een door hem geregeld uitje 
voor de Hart&Vaatgroep naar vliegbasis 
Volkel dat op het laatste moment werd 
afgeblazen in verband met een uitbraak 
van Q-koorts. Een gevaarlijke combina-
tie met hartpatiënten. “Ik wil ook heel 
graag nog een keer met de groep over de 
hei rijden in een viertonner of een tank.” 
Via een andere vrijwilliger, werkzaam bij 
de Koninklijke Marechaussee, kreeg de 
groep vorig jaar één dag het gebruik van 
een bus cadeau. “Daarmee zijn we naar 
Slagharen geweest. Fantastisch!”
De Hart&Vaatgroep is altijd op zoek 
naar echt gemotiveerde vrijwilligers 
die bereid zijn een stapje extra te doen. 
“Zo is die marechausssee-collega ook 
bij ons gekomen. Hij wilde niet done-
ren, maar iets doen.” Het klinkt mis-
schien vreemd, maar het team zoekt 
ook gezinnen die aan de gezinsweek 
willen meedoen. “Ik weet dat er (oud-)
militairen zijn met een kind met een 
aangeboren hartafwijking, maar blijk-

‘Een week met een lach en een traan’

 Bas Kobossen met zijn echtgenote Rachel en zoon Timothy.

CP

 

nederlandse hartstichting

Wie:  Bas kobossen
Wat:  begeleiding gezinsweken
Waar:  nederland
Wanneer:  2007 tot heden
Contact:  Bert Jan van Veen, tel: 088-1111600, e-mail: 
 vakantieweken@hartenvaatgroep.nl, website: www.hartenvaatgroep.nl/ 
 vakantieweken of www.heartjump.nl/vakantieweken
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Door: Gielt Algra

e plaquette ter ere van de Papoea’s werd op 30 
november onthuld door Theo van Hees en Demian 

Prawar, respectievelijk kaderlid en soldaat bij het toenmalige 
Papoea Vrijwilligers Korps (PVK). De onthulling werd inge-
leid door Vi-medewerker Jan Schoeman, die in een persoonlijk 
getint betoog stilstond bij het feit dat Nederland zijn Papoea-
militairen, -gidsen en -politiemensen haast vergeten lijkt te 
zijn, in eenzelfde periode waarin er op het gebied van nazorg 
en maatschappelijke waardering voor de Nieuw-Guineavete-
ranen in Nederland heel veel kon worden gerealiseerd.
“De enige groep die nog altijd met lege handen staat, zijn 
echter de Papoea’s die in de jaren tussen 1942 en 1962 
samenwerkten of deel uitmaakten van de Nederlandse krijgs-
macht. Zij kwamen en komen nog steeds niet in aanmerking 
voor het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, een financiële 
regeling en zelfs is tot op heden nooit expliciet gesteld dat zij 
aanspraak kunnen maken op de veteranenstatus. Maar dat is 
niet het enige onrecht. De oprichting in 1988 van dit Natio-
naal Indië-monument in Roermond was bijvoorbeeld ook een 
eerste collectieve herinnering aan het conflict rond Nieuw-
Guinea. Op dit monument en de bijbehorende plaquettes 
worden immers ook de 102 omgekomen Nieuw-Guineagan-
gers herdacht. Ook op dit monument ontbreken echter tot op 
de dag van vandaag de namen van de minstens zes Papoea’s 
die aan Nederlandse kant zijn gesneuveld. Ik noem het aantal 
van zes, maar in werkelijkheid moeten dat er veel meer zijn 
geweest. Vandaag komt er met de onthulling van een pla-
quette ter ere van de Papoea’s een begin van een einde aan 
ten minste dít onrecht”, aldus Schoeman.

‘in de steek gelaten’
Schoeman stond ook stil bij de gevoelens van de Nieuw-
Guineaveteranen zelf: “Ik ben ervan overtuigd dat voor heel 
veel Nieuw-Guineaveteranen hun decoraties iets van hun 
glans hebben verloren omdat ze zich realiseren dat ze niet 
hebben bereikt waarvoor ze werden ingezet. Bovenal: dat 
ze niet hebben bereikt waarin ze zelf heilig geloofden. Ze 

gingen immers om de Papoea’s 
te beschermen en daarmee om 
Nederlands overheidsbeleid te helpen uitvoeren. Tegelijkertijd 
echter maakte ander Nederlands beleid dat streven onmogelijk. 
Er is daarom sprake van een plaatsvervangend schuldgevoel. 
In de woorden van een Nieuw-Guineaganger: ‘Je kunt er dan 
wel niks aan doen, maar toch voelt het klote dat je ze destijds 
in de steek hebt gelaten.’”
De plechtigheid werd afgesloten met een overdenking 
door oud-legerpredikant Henk van den Born (zelf Nieuw-
Guineaveteraan) en een indrukwekkend Papoearitueel door 
Prawar waarmee hij op traditionele wijze eer bewees aan zijn 
omgekomen kameraden. De publieke belangstelling voor de 
plechtigheid was groot: naar schatting driehonderd veelal 
Nieuw-Guineaveteranen waren aanwezig in Roermond. 
Enkele tientallen van hen vormden daarbij een erewacht bij 
dit late, maar zeer terechte eerbetoon aan de Papoea’s van 
wie de Nederlandse militairen in hun functioneren en bij hun 
overleven zeer afhankelijk waren.

Onthulling plaquette bij Nationaal Indië-monument in Roermond

Laat eerbetoon aan Papoea’s
Op woensdag 30 november vond in stads-
park Hattem in Roermond bij het Nationaal 
Indië-monument de onthulling plaats van 
een plaquette ter herinnering aan de offers 
en prestaties van de Papoea’s ten dienste van 
het koninkrijk in Nieuw-Guinea in de jaren 
1942-1962. De plaquette is een initiatief van 
de Stichting Nationaal Indië-monument en het 
Veteraneninstituut (Vi).

 Met een indrukwekkend traditioneel 

Papoearitueel van Demian Prawar 

werd de plaquette ingezegend. Foto: 

Birgit de Roij (inzetfoto: Wim Elgers)

D

CP
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Door: Gielt Algra

at hij in Duitsland geboren 
was, werd hem als krijgsge-

vangene van de Duitsers door hen nog 
kwalijk genomen ook. Alsof hij tegen 
zijn eigen mensen had gevochten. Hul-
scher, die de Duitse taal goed beheerste, 
wist hen toen wel uit te leggen dat hij 
zes weken na zijn geboorte al met zijn 
ouders naar Arnhem was vertrokken en 
daar opgegroeid was. Er was ondertus-
sen in die meidagen van 1940 wel meer 
gebeurd waardoor hij het de rest van 
zijn leven eerder over ‘die moffen’ heeft 
dan over de Duitsers. Vandaag de dag, 
op 95-jarige leeftijd, verontschuldigt hij 
zich steeds voor deze verspreking, maar 
als hij zichzelf moet beschrijven in die 
oorlogsjaren, dan noemt hij zichzelf ook 
‘te fanatiek’.
Eigenlijk had hij iets willen worden in 
de richting van tekenaar of ontwerper, 
maar voor een opleiding was geen geld 
in huize Hulscher. Hij zou uiteindelijk 

toch de creatieve kant op gaan, door-
dat hij zich mocht ontfermen over de 
etalages van alle 140 Bata-winkels. 
Maar dat was ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog nog toekomstmuziek. 
Met een steeds grotere oorlogsdreiging 
in Europa werd Hulscher in 1936 voor 
zijn nummer opgeroepen. Ondanks het 
feit dat hij geen opleiding had, mocht 
hij toch de onderofficiersopleiding vol-
gen, waardoor hij in 1937 als sergeant 
van het 8e Regiment Infanterie zou 
afzwaaien. 

kwartiermaken
Lang zou hij niet van zijn nieuwe bur-
gerbestaan kunnen genieten, want 
in september 1939 werd hij, net als 
honderdduizenden andere Neder-
landse mannen, gemobiliseerd. Bij zijn 
intrede in de kazerne in Arnhem werd 
hij meteen begroet met: ‘Oh geluk-
kig, we hebben een sergeant’ en hij 
kon meteen met een soldaat en een 
officier mee om kwartier te maken in 
Rhenen. “Dat viel nog niet mee”, aldus 

Hulscher, “want het 19e regiment was 
ons al voor geweest.” Dat regiment was 
ook in Rhenen ingekwartierd en had de 
beste plekken ingenomen. “Voor ons 
bleven er ruimtes boven een café en een 
tabaksschuur over”, legt hij uit. Hijzelf 
werd als sergeant bij de familie Koet-
sier ondergebracht. Hulscher was in 
die dagen al verloofd en zijn verloofde 
mocht hem in de weekenden opzoeken. 
Ze bleef dan bij dezelfde familie slapen, 
maar werd zoals dat toen hoorde op een 
andere kamer ondergebracht. “Maar ja, 
je weet hoe dat gaat”, vertelt Hulscher 
en hij kijkt er na al die jaren nog steeds 
glunderend bij.
Ondertussen werd de situatie in Europa 
steeds grimmiger. De troep was aan 
het graven gezet en al die maanden 
bouwden zij de stellingen uit op de 
Grebbeberg. “Weken, maanden hebben 
we daar gegraven, oefeningen waren er 
niet meer bij.” Uiteindelijk zou er een 
linie liggen, de Grebbelinie, bestaande 
uit verschillende achter elkaar liggende 
loopgravenstelsels. Hulscher en zijn 

Tweede Wereldoorlogveteraan Hulscher vertelt over executie bij Huize Wilhelmina

D

ooggetuige 

‘Du hast ja Schwein gehabt.’ 
Dat werd Will Hulscher in krijgs-
gevangenschap meegedeeld toen 
hij aan een schotwond aan zijn oor 
werd behandeld. Hij had trouwens 
wel vaker geluk gehad in de mei-
dagen van 1940. Weinigen zijn 
waarschijnlijk in zo’n korte periode 
zo vaak aan de dood ontsnapt als 
deze Tweede Wereldoorlogvete-
raan. Hij deed mee met de aanval 
van Jacometti, raakte gewond en 
werd gered uit een executiepelo-
ton. Omdat hij zijn verhaal deelde, 
is er eindelijk een uitleg bij een tot 
nu toe onverklaarbare foto van de 
Grebbeberg.

Mysterie foto’s Grebbeberg  ontrafeld

 Een van de foto’s van de gedode Nederlandse militairen bij Huize Wilhelmina, waar tot nu toe 

geen verklaring voor was. Foto: Stichting Kennispunt Mei 1940
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groep zaten in een stelling die zich 
achter de laatste linie, de zogenoemde 
stoplijn, bevond. “Ik had een fantastisch 
mooi stel jongens”, vertelt Hulscher, 
terugdenkend aan die tijd. “Ik heb ze 
ook wel eens gematst hoor, als ik bij-
voorbeeld sergeant van de week was, 
dan lag er vaak zogenaamd iemand in 
bed, maar dan hadden ze er gewoon iets 
ingestopt. Dat zag ik natuurlijk wel, 
maar dat liet ik dan maar gaan.”

oorlog
Op 10 april trouwde Hulscher nog ‘even 
snel voor de wet’. Dit op aanraden van 
een officier, wijzend op het onheil dat ze 
mogelijk te wachten stond en de rege-
lingen die er in het ergste geval voor 
zijn vrouw zouden zijn. Het was net op 
tijd, want het was ook de dag dat de ver-
loven werden ingetrokken. Toch wilde 
menigeen er toen nog niet aan. Zelfs 
toen in de nacht van 9 op 10 mei alle 
vier de secties moesten aantreden, afge-
marcheerd werden naar de stellingen en 
meegedeeld werd dat de Duitsers met 
een aanval op Nederland bezig waren, 
werd er nog gemord over het vroege uur 
en werd het verhaal van de inval met 
ongeloof begroet.
Hulscher en zijn mannen moesten een 
munitiedepot inrichten achter de stop-
lijn. De kisten met munitie werden met 
wagens gebracht en die moesten dan 
ingegraven worden en met zandzakken 
worden afgedekt. “Er kwam een chauf-
feur aan met allemaal kisten met hand-
granaten”, vertelt Hulscher. “Ik vroeg: 
‘Waar zijn de ontstekingen?’ ‘Dat weet 
ik niet’, zei die man. Wat moesten we 
dan met die handgranaten? De Duitsers 
voor hun kop gooien zeker?” Nog steeds 
kan Hulscher zich opwinden om wat hij 
‘een zooitje’ noemt.
Als op 11 mei de bestorming van de 
Grebbeberg door de Duitsers begint, 
wordt het vak van Hulscher en zijn 
groep, die met de munitie bezig zijn, 
door de Duitsers met granaatvuur 
bestookt. “Die jongens namen de 
benen en gingen allemaal de bunker 

in, er was echt paniek.” Hijzelf bleef in 
eerste instantie doorwerken, maar op 
een gegeven moment kwam het toch te 
dichtbij en moest ook hij dekking zoe-
ken in de bunker. “Ze kwamen bij me op 
de knie zitten. ‘Sergeant wat moeten we 
nu?’ Met een rozenkrans in de hand”, 
legt Hulscher uit.

tegenaanval
Ze zouden de hele nacht uit hun slaap 
worden gehouden en ook praktisch 
niets te eten krijgen. Toen werden ze 
de volgende dag geroepen door majoor 
Jacometti. ‘Sergeant, pak je mannen bij 
elkaar en ga mee’, was het eenvoudige 
bevel dat Hulscher van de majoor kreeg. 
“We waren met een man of 25, maar 
verder wisten we van de situatie niets 
af.” Behalve dat Hulscher begreep dat 
ze een tegenaanval gingen doen, wist 
hij eigenlijk niet waar ze aan begon-
nen. “Die Jacometti, dat was een felle 
hè”, voegt hij eraan toe en hij beschrijft 
hoe de majoor met de blanke klewang 
voorop ging. 
Ze liepen langs de commandopost van 
overste Hennink en toen richting de 
stellingen van de stoplijn. Daar kwamen 
ze een soldaat tegen die met een witte 
lap om zijn geweer blijkbaar trachtte 
zich over te geven. “De majoor gaf die 
jongen op zijn donder. ‘Wat doe je?’”, 
vertelt Hulscher. “En die soldaat moest 
met ons mee naar voren.” In de stoplijn 
vroeg Hulscher aan kapitein Hakkert 
om sigaretten. “Niet voor mij, ik rookte 
niet, maar voor de mannen, voor de 
zenuwen.” Nog is Hulscher verbolgen 
over het afwijzende antwoord van de 
kapitein: ‘Ik heb nog geen bevel gehad’, 
was zijn antwoord en Hulscher kan het 
met een zeikerig stemmetje nu, bijna 72 
jaar later, nog nadoen.
Vanuit de stellingen van de stoplijn 
gingen zij vervolgens het voorterrein in. 
“We kregen ontzettend veel vuur van 
achteren. De Nederlandse troepen waren 
blijkbaar niet goed op de hoogte gesteld 
van de tegenaanval.” Terwijl ze aan een 
schotenwisseling met de Duitsers in het  

struikgewas voor hen begonnen, riep 
de soldaat naast hem: ‘Sergeant, waar 
moet ik op schieten?’ ‘Daar, voor je!’, 
schreeuwde Hulscher, maar de soldaat 
haalde de trekker over terwijl hij met 
zijn gezicht plat in het zand lag. “Daar 
stond je dan mee aan het front”, aldus 
Hulscher nu berustend. “Later is die 
jongen gewond geraakt.” Ook Hulscher 
schoot op de Duitsers, maar dan wel 
gericht. “Je zag dan steeds van die kop-
pies, ik heb er één zien vallen, maar ik 
weet niet zeker of ik hem heb geraakt.” 
Ze hadden ook mitrailleurs bij zich. 
“Met zo’n trommel, maar daar kwam 
zand in en dan liepen ze allemaal vast.”

Gewond
Toen kwam het moment dat majoor 
Jacometti zich direct tot Hulscher 
richtte: ‘Sergeant, naar links aanvallen! 
Leve de koningin! Dood aan de moffen!’ 
“De majoor richtte zich op en werd door 
een Duitser vanuit de bomen dodelijk 
getroffen. Ik schoot op die Duitser in de 
bomen en hij op mij. Ik werd geraakt, 
ik weet niet of ik hem heb geraakt. 

Mysterie foto’s Grebbeberg  ontrafeld

 Will Hulscher op 23-jarige leeftijd tijdens de 

mobilisatie. Foto: privécollectie Will Hulscher
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Ik heb nog geroepen: ‘Ze zitten in de 
bomen!’ Ik was aan mijn hoofd op mijn 
oor geraakt en het bloedde hevig.” Hij 
was duizelig en keek om zich heen. ‘Ser-
geant, ga maar terug’, zei de kapitein, 
die samen met vaandrig Elzas achter 
hem lag. Hoe hij terug gekomen is en 
of iemand hem daarbij geholpen heeft, 
kan Hulscher zich niet meer voor de 
geest halen. “We dachten nergens aan, 
we hadden twee nachten niet geslapen 
en met die wond aan mijn hoofd was ik 
behoorlijk dizzy”, legt hij uit.
Op de een of andere manier kwam hij 
in een mitrailleurstelling terecht. “Daar 
was de stemming heel slecht, ik kende 
die jongens niet en het lag er vol hulzen 
die ze verschoten hadden”, herinnert 
Hulscher zich. “Er was daar geen ver-
bandpakje aanwezig en ik had het zelf 
ook niet meegenomen. Ik bleef maar 
bloeden en na verloop van tijd ben ik 
door iemand naar achteren gebracht 
richting Ouwehands Dierenpark. Daar 
werd heel hard gevochten en ik ben 
daar nog een tijdje blijven liggen. Op 
een gegeven moment ben ik alleen 
verder gegaan en kwam ik in een stel-
ling waar een luitenant door zijn long 
was geschoten. Die jongens daar zeiden 
dat ik de straat niet over kon, omdat er 
werd geschoten vanuit de bomen, maar 
ik wilde verder naar de Rode Kruispost 
in Rhenen.”
Hulscher waagde het er toch op en liep 
prompt in de handen van een groep 
doorgebroken SS’ers. “Plots hoorde ik 
pfieuf, pfieuf, pfieuf en links en rechts om 
me heen floten de kogels”, vertelt Hul-
scher, “daar stond zo’n Duitser en die 
schoot zo zijn handmitrailleur op mij 
leeg. Maar hij raakte mij niet. Hij wilde 
nog een keer schieten, maar dat werd 
hem belet door de Duitse officier die 
naast hem stond.” Hulscher moest mee-
komen en werd naar timmerfabriek de 
Stoomhamer geleid. Daar werd hij door 
een Duitse korporaal-verpleger verbon-
den en kreeg hij wat te drinken. “Eten 
niet, alleen wat te drinken.”
De korporaal vroeg hem vervolgens mee 
te helpen met de verzorging van de vele 
gewonde Duitsers die onder de stalen 
tafels werden neergelegd. “De Duitsers 
daar waren echt bang”, vertelt hij. ‘“Wir 
haben ja Angst!’, schreeuwden sommi-
gen, die zich met de deur dicht op de 
wc hadden teruggetrokken.” Een van 
de Duitse officieren wilde nog met Hul-

scher aan zijn rechterzijde naar buiten, 
kennelijk om hem als levend schild te 
gebruiken, maar dat wist de Duitse kor-
poraal-verpleger te verhinderen met de 
uitleg dat Hulscher hem had geholpen 
bij de verpleging. “Ik wist toen nog niet 
dat dit SS’ers waren”, aldus Hulscher. 
“Die hebben daar ook nog vanuit die 
andere ingang staan schieten.”

executie
Na verloop van tijd, het moet volgens 
Hulscher al in de namiddag van de 13e 
mei zijn geweest, moest hij met de 
Duitse korporaal-verpleger naar buiten. 
Het schieten was toen al afgelopen en 
zij begaven zich naar de huizen bij de 
Grebbeweg. Toen ze daar aankwamen, 
stonden er Duitse militairen op straat 
en die leken met iets bezig te zijn. Een 
officier, door Hulscher aangeduid als 
een grootmajoor, gebaarde dat Hulscher 
tussen een aantal Nederlandse solda-
ten moest gaan staan die bij een huis 
met een hek tegen de muur stonden. 
Opnieuw wist de Duitse korporaal-ver-

pleger hem te redden met het argument 
dat hij had geholpen met de verpleging 
van Duitse gewonden. Ze liepen de weg 
op, aldus Hulscher. “En de Duitse kor-
poraal vertelde dat deze mannen zouden 
worden neergeschoten omdat ze op een 
gewondentransport hadden geschoten. 
Ik heb het niet gezien”, zegt hij over 
het daadwerkelijke neerschieten, maar 
meteen daarna vervolgt hij: “Er kwamen 
twee Duitse soldaten met een Neder-
landse adjudant of majoor tussen zich 
in aanlopen, vanaf de verhoging bij een 
van die huizen. Ik weet het niet precies, 
want hij had alleen een wit overhemd 
aan, maar het was al een ouder iemand. 
Die ‘grootmajoor’ gebaarde dat hij 
moest lopen en hij schoot hem zo in de 
rug en zei toen tegen de Duitse soldaat: 
‘Nekschuss!’” Hulscher is er anno 2011 
nog emotioneel over. “Of ze het gedaan 
hadden? Ik weet het niet”, zegt hij over 
de beschuldiging aan het adres van de 
Nederlanders.
Deze getuigenis van Hulscher geeft 
wel een verklaring voor een mysterie, 
waarover al velen zich gebogen heb-
ben. Er zijn namelijk foto’s gemaakt 

van gedode Nederlandse militairen bij 
Huize Wilhelmina, die allen bij elkaar 
in dezelfde houding voorover liggen 
in en voor de tuinen van de huizen die 
Hulscher omschrijft. Een van de gedode 
Nederlanders daar was inderdaad een 
adjudant. Ook zijn er geen directe spo-
ren van een gevecht op de foto’s te zien, 
zoals inslagen van kogels. Hulscher 
heeft precies uitgelegd waar het was, 
toen hij in deze situatie terechtkwam. 
Als hij met de foto’s geconfronteerd 
wordt, die hij nog nooit gezien heeft, 
reageert hij vanzelfsprekend zeer 
emotioneel. Hij herkent het markante 
tuinhek en de huizen onmiddellijk. 
Het interview moet even stil worden 
gelegd, maar het is Hulscher zelf die na 
al die jaren dit verhaal graag verder wil 
vertellen. Een van de gebezigde theo-
rieën over de gebeurtenissen bij Huize 
Wilhelmina was inderdaad dat het een 
standrechtelijke executie betrof. Dit lijkt 
nu na bijna 72 jaar bevestigd.
Voor Hulscher was het allemaal nog niet 
afgelopen. Hij was er getuige van hoe de 

Duitsers twee huizen in brand staken 
en werd bij een ander groepje gevangen 
Nederlandse militairen gevoegd. “Waar 
die nou vandaan kwamen, dat weet ik 
niet.” Ze werden vervolgens naar een 
kelder gebracht. Daar lag een Neder-
landse soldaat die door zijn bil was 
geschoten. Hij lag te kermen, maar werd 
niet geholpen door de ook aanwezige 
Duitse militairen. “Ze deden niks aan 
hem, ik denk dat ze behoorlijk wat op 
hadden, want ze waren zo vrolijk.” De 
Duitsers deden zich tegoed aan de per-
ziken die ze uit de weckflessen jatten en 
nog steeds weet Hulscher hoe hij toen 
verlangde naar zo’n perzik. Hij had toen 
al dagen niet behoorlijk gegeten, maar 
het was tevergeefs. “We kregen niks, 
hè.” Pas toen ze door het door Neder-
lands artillerievuur beschadigde Wage-
ningen afgevoerd werden, wisten hij en 
enige anderen een paar repen chocolade 
uit de vernielde etalage van Jamin te 
grissen.

krijgsgevangenschap
Hulscher werd afgevoerd naar het 
ziekenhuis in Arnhem, waar hij door 

ooggetuige 

Als Hulscher met de foto’s geconfronteerd wordt, 
reageert hij zeer emotioneel
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Duitse artsen behandeld werd. Uitein-
delijk werd hij in een krijgsgevangen-
kamp in Duitsland weer met zijn jon-
gens herenigd, een moment waar hij nu 
nog de uitdrukking ‘heerlijk’ aan geeft. 
Immers, verscheidene waren gesneu-
veld en waar men elkaar uit het oog 
had verloren, dacht men aan het ergste. 
Na een periode van krijgsgevangen-
schap die vooral herinnerd wordt om 
het slechte eten en het werken op het 
land om het beter te krijgen, werden de 
Nederlandse krijgsgevangen vrijgelaten. 
Via omwegen kwam hij bij zijn ouders 
terecht. ‘Ach mijn lieve jongen’, rea-
geerde zijn moeder verrukt, zo vertelt 
Hulscher, om daaraan toe te voegen: 
“Mijn moeder, hè?” Ze waren overigens 
wel door een briefje van de zusters in 
het ziekenhuis op de hoogte gesteld van 
zijn lot.

Bevrijding
Voor Hulscher was de oorlog nog niet 
afgelopen. Hij raakte al spoedig in het 
verzetswerk verzeild. Hij bezocht nog 
de (joodse) vaandrig Elzas, die zich 
volgens Hulscher zo kranig gedragen 

had tijdens de tegenaanval van majoor 
Jacometti, in zijn woonplaats Zutphen 
om hem over te halen onder te duiken 
op een van de adressen die Hulscher 
voor hem had. ‘Nee dat hoef ik niet, die 
heb ik hier wel’, kreeg hij als antwoord. 
“Ze hebben hem in Auschwitz vergast.”
Bij de bevrijdingsoperaties van de 
geallieerden nam het verzetswerk van 
Hulscher vooral de vorm aan van inlich-
tingenwerk. Troepenbewegingen van de 
Duitsers signaleerde hij en ook moest 
hij een Duitse stelling verkennen bij 
Hedel. Bijna vanzelfsprekend werd hij 
ingelijfd bij het Britse leger en als ser-
geant bij de Britten zou hij uiteindelijk 
Duitsland binnentrekken. Dat ging niet 
goed. De oorlog heeft Hulscher in zijn 
eigen woorden ‘te fanatiek’ en ‘te fel’ 
tegen de Duitsers gemaakt. Hij vertelt 
hoe ze onder waren gebracht in kassen 
en dat ze niets hadden om hun spullen 
op te hangen. Dat gingen ze onder zijn 
leiding dan maar bij het naburige kloos-
ter ‘lenen’. “Je had ze moeten horen, die 
nonnen”, vertelt Hulscher met een dui-
delijk onderdrukte glimlach. Als er niet 
genoeg te eten was, konden Duitse boe-

ren op een soortgelijk bezoekje rekenen.
Hij werd uiteindelijk teruggestuurd 
naar Nederland. Daar probeerde hij 
zijn ouders op te zoeken en met genoeg 
sigaretten – “Ik rookte niet en daar kon 
je alles mee doen” – slaagde hij erin 
Arnhem te bereiken. “Er was niemand 
te zien en het huis van mijn ouders was 
gebombardeerd.” Na vele omzwervin-
gen wist hij ze uiteindelijk te traceren 
en volgde de gelukkige hereniging. 
Iedereen was vol bewondering in die 
dagen, want hij liep in een Engels ser-
geantenuniform. “Dan was je wat, hè?”
Toch zou hij het einde van de oorlog 
nogal klungelig in het ziekenhuis mee-
maken. Een Britse soldaat sprong van 
de vrachtwagen met het geweer met 
bajonet naar voren en verwondde zo 
Hulscher aan zijn been. Het nieuws van 
de capitulatie van Japan bereikte hem 
toen hij herstelde in het ziekenhuis. 
Op de vraag of hij zich eigenlijk een 
veteraan voelt, reageert hij volmondig 
met ja. “Ja, ik ben een originele vete-
raan.” Op 29 mei 1947 werd door prins 
Bernhard het Bronzen Kruis aan hem 
uitgereikt. CP

 Tweede Wereldoorlogveteraan Will Hulscher bezoekt het militair ereveld Grebbeberg bij Rhenen in het najaar van 2011. Foto: Birgit de Roij
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