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Door: Linde van Deth

e nummer 1 werd vooral 
ingestuurd door de oudere 

generatie veteranen. De 95-jarige vete-
raan A. Snijder stuurde ons zijn top 3 
met enkel liedjes van Vera Lynn: ‘Mijn 
keuze is gebaseerd op een concert van 
Vera Lynn in Londen, waarbij ik het 
geluk had aanwezig te zijn. Het was een 
overweldigend gezicht, die zaal vol met 
alleen maar uniformen. En het applaus: 
onvergetelijk!’ Ook twee weduwen van 

veteranen zetten From The Time You Say 
Goodbye op 1, omdat het de muziek is 
die hun man mooi vond of waarvan 
hij emotioneel werd. Echtgenote van 
een Indiëveteraan F. den Besten-Brandt 
schreef over haar top 3: ‘Vera Lynn 
hield mij op de been met haar We’ll 
Meet Again en From The Time You Say 
Goodbye gedurende de twee en half jaar 
dat mijn aanstaande echtgenoot in Indië 
zat, het héél zwaar had en het wachten 
heel lang duurde.’ 
Ook Als ik in mijn klamboe lig te dromen 
werd veel ingestuurd door Indiëvete-

ranen. ‘Om hiervan te genieten moet: 
A. het warm drukkend benauwd weer 
zijn, B. de geluidsweergave slecht zijn 
met veel geruis en gekraak en C. er een 
hangmat zijn met vliegengaas onder de 
bomen met een flesje pils. Nostalgie in 
overvloed’, schreef A. van der Horst. 

Verbonden
De nummers 2 en 3 van de top 50 kwa-
men van de jonge generatie veteranen. 
Brothers In Arms werd het uitzendnum-
mer bij uitstek genoemd. Veteraan Arno 
van Meer: ‘Een onbetwist saamhorig-

Nieuwe Veteranen top 50

Er is een nieuwe nummer 1 in de Veteranen top 50: From The Time You Say Goodbye van Vera 
Lynn. In de top 10 staat een aantal dezelfde nummers als in die van 2010, maar er hebben wel 
wat verschuivingen plaatsgevonden. En opvallende nieuwkomers: Wieteke van Dort en Sinéad 
O’Connor. Inzenders hadden een speciale reden om die laatste op nummer 1 te zetten. 

D

Sfeer, tekst: kippenvel

From The Time You Say Goodbye – Vera Lynn 1. 
Brothers In Arms – Dire Straits 2. 
We Gotta Get Out Of This Place – The Animals 3. 
Als ik in mijn klamboe lig te dromen – Lou Bandy 4. 
In The Mood – Glenn Miller 5. 
Paint It, Black – Rolling Stones 6. 
Goodnight Saigon – Billy Joel 7. 
Ik wil weer naar huis – De Toendra’s 8. 
Miss Sarajevo – U2, Brian Eno en Luciano Pavarotti 9. 
We’ll Meet Again – Vera Lynn 10. 
De hoogste tijd – André Hazes 11. 
Brandend zand – Anneke Grönloh 12. 
Nothing Compares 2 U – Sinéad O’Connor13. 
Soerabaja – Wieteke van Dort14. 
Nineteen – Paul Hardcastle 15. 
Sail Along Silvery Moon – Billy Vaughn 16. 
Rock Around The Clock – Bill Haley 17. 
Klappermelk met suiker – Wieteke van Dort18. 
Ramona – The Blue Diamonds 19. 
Born To Be Wild – Steppenwolf 20. 
Ode aan de Papoea’s – Wieteke van Dort21. 
Hallo Bandoeng – Wieteke van Dort22. 
Zeg me dat het niet zo is – Frank Boeijen 23. 
Riders On The Storm – The Doors 24. 
With Or Without You – U2 25. 

I’ll Find My Way Home – Vangelis 26. 
White Rabbit – Jefferson Airplane 27. 
Robert Miles – Children 28. 
Lemon Tree – Fools Garden29. 
Crazy – Seal30. 
Where The Streets Have No Name – U231. 
Kom weer naar huis – Eddy Christiani 32. 
Lebanon – Human League 33. 
Veteranenvrouwen – Wieteke van Dort34. 
What’s Up – 4 Non Blondes 35. 
Geef mij maar nasi goreng – Wieteke van Dort36. 
Bohemian Rhapsody – Queen 37. 
Het monument – Wieteke van Dort38. 
Old Soldiers Never Die – Vaughn Monroe39. 
Hoog in de lucht – Dominique Vos40. 
Kijk omhoog – Nick & Simon41. 
Down Under – Men at Work42. 
Back Home – Golden Earring43. 
Strong Enough – Sheryl Crow 44. 
Baby, Come Back – The Equals45. 
Beirut – Peter Sarstedt46. 
Don’t Fence Me In – The Andrew Sisters47. 
Never Be Clever – Herman Brood48. 
Born To Run – Bruce Springsteen49. 
That’s Amore – Dean Martin50. 

Veteranen top 50

 Riem de Wolff, zanger van 

The Blue Diamonds die met 

Ramona op nummer 19 staan. 
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heidsnummer. Dan denk ik vaak aan 
de uitzendingen, maar ook aan hen die 
het leven lieten. We blijven verbonden, 
waar ook ter wereld!’
De nummer 1 van 2010 We Gotta Get 
Out of This Place (nu op 3) en Paint It, 
Black op nummer 6 werden vaak 
genoemd als echte militaire nummers, 
misschien ook vanwege de beroemde 
serie Tour of Duty. Veteraan Dave 
Heemskerk, viertonnerchauffeur in 
Busovaca, schreef over Paint It, Black: 
‘We reden vaak door kapotte dorpen 

en zagen veel mensen met hun 
misere langs de kant. Als ik dan 
dit nummer op had, viel alles op 
zijn plek. Sfeer, tekst: kippenvel.’ 

nieuwkomers
Een opvallende nieuwkomer is 
Sinéad O’Connor met Nothing 
Compares 2 U op nummer 13. 
De inzenders waren unaniem in 
de reden voor hun nummer 1. 
Ze stuurden dit nummer in ter 
herinnering aan Menno Lod-
ders en Petra Schat die tijdens 
de EC-missie in St. Petersburg 

op 5 april 1992 omkwamen door een 
helikopterongeluk. Dit nummer werd 
gedraaid tijdens hun uitvaart. 
Net zo opvallend is het feit dat Wieteke 
van Dort met maar liefst zeven num-
mers in de top 50 staat, maar net als bij 
Nothing Compares 2 U, is hier ook sprake 
van een gecoördineerde actie van een 
groep veteranen. Wellicht ingegeven 
door het ziektebed van Van Dort, maar 
niettemin blijkt hieruit hoe belangrijk 
haar liedjes zijn voor vooral de Indië- 
en Nieuw-Guineaveteranen. ‘De wijze 
waarop Wieteke van Dort de tragedies 
die zijn voortgekomen uit vreselijke 
oorlogen weet te bezingen, is begripvol, 
troostend, uniek, treffend en getuigt 
van een groot empatisch vermogen’, 
schrijft Rien Eijbersen.

prijswinnaars
De prijswinnaars van de oproep om 
een top 3 in te sturen zijn: C.J. den 
Besten en F. den Besten-Brandt uit 
Lunteren, T.K. Oomen uit Eindhoven, 
Dave Heemskerk uit Zoetermeer, Jody 
E. Huliselan uit Oldebroek en Peter van 
der Grijn uit Groot-Ammers. 

Muziek op Veteranendag
Al in 2010 produceerde Checkpoint een 
Veteranen top 50, maar die haalde nooit 
het podium van de Veteranendag. Dat 
gebeurt nu wel: het Luchtmachtorkest 
en de Koninklijk Militaire Kapel (KMK) 
van de landmacht hebben verschillende 
nummers uit de top 50 gekozen en 
maken deze invulling leading voor het 
programma. De KMK wordt onder-
steund door Belle Perez en het Lucht-
machtorkest door Esther Hart. Verder 
zullen Anneke Grönloh en Riem de 
Wolff, de laatste Blue Diamond, optre-
den. Op het moment van het ter perse 
gaan van Checkpoint werd nog onder-
handeld met een internationale artiest. 
Overigens voert de KMK samen met 
Belle Perez kort voor de Nederlandse 
Veteranendag vijf speciale veteranencon-
certen uit voor verschillende gemeenten.

 Anneke Gronlöh zal optreden op 

Veteranendag en haar Brandend zand 

staat op nummer 12. 

 Zangeres Belle Perez.

CP
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Tekst en foto’s: Charlene Cloo

e Deense krijgsgeschiedenis 
kent een ander verloop dan 

de Nederlandse. Denemarken heeft 
bijvoorbeeld weinig veteranen van de 
Tweede Wereldoorlog. Bjarne Hessel-
berg, een Deense Balkanveteraan en 
voorzitter van de internationale Deense 
veteranenvereniging De Blå Baretter: 
“Dat komt omdat de Duitse bezetting 
van Denemarken erg snel ging. De 
regering geloofde dat verdere weerstand 
alleen maar zou resulteren in het ver-
lies van meer levens. Binnen twee uur 
was de bezetting een feit.” De Duitse 
bezetting van Denemarken startte met 
operatie Weserübung op 9 april 1940. 
Het ging de Duitsers niet zozeer om 
Denemarken. Dat land was slechts een 
opstap naar het strategisch interessante 

Noorwegen. De eerste echte veteranen 
kent Denemarken vanaf de missies in 
Bosnië-Herzegovina. Sindsdien heeft 
Denemarken onder meer in NAVO-
verband deelgenomen aan missies in 
Bosnië, Afghanistan, Irak en Libië.

Veteranenpopulatie
Als gevolg van de jonge krijgsgeschie-
denis heeft Denemarken relatief weinig 
veteranen. “Ongeveer 28.000 militaire 
veteranen die gezamenlijk 58.000 keer 
zijn uitgezonden sinds 1994”, aldus 
Hesselberg. “Maar onze definitie van 
veteranen is anders dan de Neder-
landse, want wij verstaan niet alleen 
militairen onder de definitie. Ook 
hulpverleners die door de Deense 
regering zijn uitgezonden in crisis-
situaties zijn veteraan. Daarnaast ben 
je als militair direct veteraan als je uit-
gezonden bent geweest. Of je nu in of 

uit dienst bent, dat maakt niet uit.”
Juist deze jonge krijgsgeschiedenis 
zorgt ervoor dat Denemarken nog niet 
zo lang geleden gestart is met het actief 
erkennen en waarderen van zijn vete-
ranen. “We zijn met een goede inhaal-
slag bezig. Zo geven we inmiddels een 
veteranen ID-kaart uit, hebben we drie 
veteranenhuizen in Denemarken en zijn 
we bezig met het opzetten van een vete-
ranencentrum. Dit laatste is zoiets als 
het Veteraneninstituut in Nederland”, 
vertelt Hesselberg. Een Deense delega-
tie is hiervoor meerdere keren afgereisd 
naar Nederland. Ook Hesselberg was 
daarbij: “Nederland loopt op ons voor 
als het gaat om erkenning, waardering 
en zorg voor veteranen. Het Vetera-
neninstituut heeft ons stap voor stap 
meegenomen in de Nederlandse vete-
ranencultuur en het veteranenbeleid. 
Daar hebben we veel van opgestoken en 

Denen vieren 
derde Veteranendag

Onthulling monument voor alle uitgezonden militairen

D

Om twee redenen was 5 september 2011 een bijzondere dag voor de 50.000 veteranen van 
Denemarken. Op deze dag vond voor de derde keer de Deense Veteranendag plaats op verschil-
lende locaties in het hele land. Maar extra bijzonder was de onthulling van een speciaal 
veteranenmonument in Kopenhagen ter ere van alle uitgezonden Deense militairen.

 De onthulling van het Deense veteranenmonument.  Het veteranenmonument, een eerbetoon aan alle Deense veteranen. 
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we hebben alle informatie gebruikt als 
inspiratie voor onze eigen veteranen-
zorg en Veteranendag.”

Derde Veteranendag
In september 2011 viert Denemarken 
voor de derde keer de Veteranendag. 
Vanwege de geografie van het land is 
het onmogelijk om, net als in Neder-
land, op één plek een nationale Vete-
ranendag te organiseren. Denemarken 
bestaat uit het vasteland en uit diverse 
eilanden, waardoor het voor veel Denen 
niet praktisch is om naar Kopenhagen 
af te reizen. Daarom vinden op verschil-
lende plekken ‘veteranenarrangemen-
ten’ plaats. Hesselberg: “Maar deze 
in Kopenhagen is veruit de grootste. 
Enkele duizenden veteranen komen hier 
bijeen om Veteranendag te vieren.”
De Veteranendag in Kopenhagen heeft 
een extra feestelijk tintje vanwege de 
onthulling van een special veteranen-
monument, een eerbetoon aan alle 
Deense veteranen. Het programma gaat 
om half negen ’s ochtends van start in 
aanwezigheid van het Deense konings-
huis. Zowel oudere als jongere vetera-
nen stellen zich op het plein op bij het 
Kastellet, een beschermd defensieter-

rein waar onder meer een aantal defen-
sieonderdelen geplaatst is. Onder toe-
ziend oog van koningin Margaretha II, 
kroonprins Fredrik, kroonprinses Mary, 
prins Joachim en prinses Marie wordt 
het monument met de tekst En tid, et 
sted, et menneske (‘Een tijd, een stad, een 
mens’) onthuld. Een Balkanveteraan 
over de onthulling: “Het is jammer dat 
het zo hard regent, want dit is natuur-
lijk een bijzonder moment. Alle namen 
van de overleden veteranen staan op het 
monument. We hebben nu een plek om 
oude kameraden te herinneren en om 
na te denken als we dat willen.”

Flagdag in Frederiksberg
Na de onthulling van het monument 
ontvangen de leden van het Deense 
koningshuis de familie van de tussen 
september 2010 en september 2011 
overleden militairen. Afgezonderd van 
alle pers en overige belangstellenden 
om het moment zo puur mogelijk te 
houden. Hesselberg: “Dit is een belang-
rijk moment voor zowel de koninklijke 
familie als voor de familie van de over-
leden militairen. Iedereen komt aan het 
woord en de koninklijke familie neemt 
hier ook echt de tijd voor.”

In de tussentijd reizen alle overige 
aanwezigen af naar andere delen van 
de stad waar lokale festiviteiten plaats-
vinden. In Frederiksberg, ruim 3 kilo-
meter ten westen van de binnenstad 
van Kopenhagen, vindt ’s middags de 
Flagdag plaats. Iedereen die naar Fre-
deriksberg wil, wordt geadviseerd om 

 Balkanveteraan Bjarne Hesselberg, voorzitter 

van de internationale Deense veteranenvereni-

ging De Blå Baretter. 

 De aankomst van de Deense koningin Margaretha II op de Veteranendag. 
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‘gewoon de vlaggen te volgen’. Eenmaal 
daar aangekomen, openen de drums & 
pipes van de Royal Life Guard muzikaal 
de festiviteiten op het grote plein van 
Frederiksberg. Meerdere vlaggen van 
Denemarken worden naast elkaar opge-
steld, wat een mooi en plechtig plaatje 
oplevert.
De burgemeester opent met een speech 
waarin hij de militairen bedankt voor 
hun inzet. En ook de minister van Cul-
tuur geeft het belang van de Deense 
militaire inzet weer. Vervolgens wordt 
de familie van de overleden militairen 
uit Frederiksberg uitgenodigd voor 
een kop koffie met de burgemeester. 
Een niet meer operationele F-16 is een 
welkome attractie voor kinderen en de 
volwassenen vermaken zich met muziek 
en kraampjes. Het publiek bestaat uit 
ongeveer 45 veteranen (20 procent van 
alle veteranen uit Frederiksberg), hun 
familie en andere geïnteresseerden. Dat 
de opkomst niet zo heel groot is, is te 
verklaren: “De Veteranendag wordt elk 
jaar op 5 september gevierd. Dit jaar 
is dat op een maandag. Veel veteranen 
en militairen moeten gewoon werken”, 
aldus een van de aanwezige veteranen.

parade
Na de lokale festiviteiten worden alle 
veteranen die tussen september 2010 

en september 2011 zijn teruggekeerd 
naar Denemarken verwacht voor de 
zogenoemde parade op Christianborg 
Palace Square. Een van de specta-
culairste onderdelen van de Deense 
Veteranendag in Kopenhagen. In 2011 
zijn ongeveer 2.000 veteranen terug-
gekeerd. Allemaal staan ze zij aan zij 
en tot zeven rijen dik opgesteld bij 
hun krijgsmachtdeel of beroepsgroep. 
Verschillende kleuren blauw, groen 
en bruin voeren de boventoon in de 
bijbehorende uniformen, militair of 
niet-militair. Na enkele toespraken van 
hoogwaardigheidsbekleders neemt de 
Deense koningin een klein en voor-
namelijk muzikaal defilé af. Daarna 
verlaat zij de parade en worden alle 
veteranen uitgenodigd voor een receptie 
georganiseerd op de binnenplaats van 
het parlementsgebouw en betaald door 
de politiek. De parade wordt afgesloten 
met een demonstratie van een bere-
den muziekkorps op meer dan twintig 
prachtig verzorgde paarden, gedeco-
reerd met schelpenkettingen.

Concert
De Veteranendag in Kopenhagen wordt 
afgesloten met een concert georgani-
seerd door De Blå Baretter. Diverse 
artiesten, van klassiek tot modern en 
van militair tot niet-militair, brengen 

hun muziek ten gehore. Bijzonder is het 
optreden van de band The Stockholm 
Promise met de Deense Afghanistan-
veteraan en rapper M.I.L.O. Speciaal 
voor de Deense veteranen hebben zij 
het nummer United opgenomen. Hes-
selberg: “We verkopen de single hier op 
de Veteranendag. De opbrengst van de 
verkoop vloeit direct terug naar de vete-
ranen.” Op het plein staan veteranen van 
allerlei leeftijden en missies te kijken 
en te luisteren. Een jonge Afghanistan-
veteraan, 24 jaar: “Dit is zo’n ontzettend 
belangrijke dag voor ons. Iedereen geniet 
en iedereen toont waardering voor wat 
we hebben gedaan tijdens onze missies. 
Mensen leren niet alleen de veteranen 
kennen, maar krijgen ook meer begrip 
van de inhoud van de missies.” Tot diep 
in de nacht gaat het feest door. En hope-
lijk is het doel gehaald: erkenning en 
waardering voor de Deense veteranen en 
meer begrip voor en kennis van missies 
en de inzet van veteranen.

Een video-impressie van de Deense Veteranen-
dag (parade, receptie en bereden eenheid) 
is te zien op de website van het Veteranen-
instituut: www.veteraneninstituut.nl/deense-
veteranendag. Tevens is hier het nummer 
United van The Stockholm Promise en de 
Deense Afghanistanveteraan en rapper 
M.I.L.O. te zien en te beluisteren.

CP

 Deense veteranen tijdens de receptie bij het parlementsgebouw. 
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Tekst en foto’s: Gielt Algra

en mooiere locatie lijkt bijna niet 
te vinden. Ik vraag me af of de 

Noren beseffen dat ze wat dit betreft 
qua uitstraling goud in handen hebben. 
Ik loop op 7 mei, de dag vóór de Noorse 
Veteranendag van mijn hotel naar de 
plaats van mijn afspraak; het kantoor 
van de Noorse Checkpoint (Sjekkposten) 

in de Akershus Festning. Ik kom langs 
de plaats waar de meeste activiteiten 
de volgende dag zullen plaatsvinden. 
Aan het water, aan het eind van het 
Oslofjord, midden in de stad Oslo. De 
Noorse Veteranendag vindt plaats op 
een exercitieplaats in een middeleeuws 
fort, omringd door het Noorse leger-
museum, het verzetsmuseum en de 
residentiewoning van de bevelhebber. 
Op een centrale plaats staat het nati-

onaal monument. Dan staan wij er op 
dat soms modderige Malieveld toch een 
beetje karig bij, is de gedachte die me 
meteen bekruipt.
 
Bevrijdingsdag
Het kan ook zijn dat het zonovergoten 
beeld het allemaal wat rooskleuriger 
doet lijken, maar al snel zal blijken 
dat er veel meer is waar de Noren 
vooral pragmatisch mee om lijken te 

Persoonlijk verslag Veteranendag in Oslo

e

De Noorse Veteranendag vond plaats op 8 mei, in Oslo, op een prachtige locatie. Het programma 
duurde van ’s morgens vroeg tot laat in de avond en werd afgesloten met een concert. De 
Noren combineren hun Veteranendag met het herdenken van de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en diegenen die omkwamen bij de meer dan veertig internationale operaties waar 
Noorwegen aan deelnam. Tijdens de Noorse Veteranendag staat het samen zijn centraal. 

‘Noorse combinatie’  geeft uniek karakter

 De veteranen defileren na de kerkdienst via het parlement terug naar de exercitieplaats in de Akershus Festning. 
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zijn gegaan, wat in de praktijk nogal 
wat voordelen oplevert. Het feit dat 
ze de Veteranendag op 8 mei hebben 
gezet, heeft als nadeel dat de dag vaak 
op een doordeweekse dag valt, zo legt 
Thor Lysenstoen uit. Hij is secretaris-
generaal van de NVIO, het Noorse vete-
ranenverband van internationale opera-
ties. Een doordeweekse dag zal zo zijn 
gevolgen hebben voor de belangstelling, 
vervolgt hij, maar dat zal bij het concert 
in de avond wel grotendeels gecompen-
seerd worden.
Hij legt me ook uit dat het een pro-
gramma is dat vanaf 8 uur ’s ochtends 
tot in de late avond zal duren. Ook zijn 
er niet alleen activiteiten in Oslo, maar 
in het gehele land. Zo moet de voorzit-
ter van zijn organisatie naar het hoge 
noorden en mijn collega van de Noorse 
Sjekkposten, Katrine Sviland, zal hem 
daarbij vergezellen. Wij Nederlanders, 
en ik betrap mezelf er ook weer op, 
moeten elke keer als we aan Noorwegen 
denken ons goed realiseren hoe groot 
dat land eigenlijk is. Een ezelsbrugge-
tje dat ik zelf altijd gebruik: als je van 
Noord-Noorwegen naar Rome rijdt, ben 
je bij Oslo op de helft. Sviland vertelt 
me dat de politici in Noorwegen zich 
verdelen over deze activiteiten, zodat 
ook het parlement in de regio’s goed 
vertegenwoordigd is.
Wanneer Sviland me het programma 
van de Veteranendag laat zien, begint 
het tot me door te dringen dat de 
Noren op deze dag alles combineren. Ze 
hebben Veteranendag twee jaar geleden 
ingesteld en hem op 8 mei, Bevrijdings-
dag, gezet. Op deze dag herdenken de 
Noren diegenen die omgekomen zijn in 
de Tweede Wereldoorlog en zij die het 
leven hebben gelaten bij de meer dan 
veertig internationale operaties waar 
Noorwegen sinds 1947 aan deel heeft 
genomen en nog neemt. Ook in Neder-
land nemen veteranen prominent deel 
aan de herdenkingen en de activiteiten 
op Bevrijdingsdag, maar deze ‘Noorse 
combinatie’ zal de Noorse Veteranen-
dag een heel ander karakter geven dan 
de Nederlandse.

herdenking
De volgende dag begint al even zon-
overgoten als de vorige. We verzame-
len ons in de Akershus Festning bij 
het verzetsmuseum en de voormalige 
executieplaats waar in het laatste jaar 
van de bezetting nog tientallen Noorse 
verzetstrijders door de nazi’s werden 
vermoord. Fier lopen hier de ook oud-
ste Noorse veteranen, sommigen met 
behulp van skistokken en sommigen 
nog met een band met de tekst ‘milorg’ 
om hun arm. Milorg (Militaire orga-
nisatie) was de voornaamste Noorse 
verzetsorganisatie, die op het moment 
van de bevrijding, nu 72 jaar geleden, 
met 40.000 gewapende en getrainde 
manschappen uit de bossen en bergen 
tevoorschijn kwam. 
Ook zijn er jongeren bij de herdenking 
die in vreemde rode broeken lopen met 
de Noorse vlag erop. Dat zijn ‘Rus-
sen’, legt een veteraan me uit, iets wat 
vervolgens dus niets met Rusland te 
maken heeft, maar met een soort ont-
groeningsmaand voor nieuwe studen-
ten die net van de middelbare school 

komen. De stad blijkt uit te puilen van 
deze jongeren die de meest bizarre 
strapatsen uithalen, maar blijkbaar 
ook gewoon deelnemen aan dit soort 
herdenkingen. De herdenking bij deze 
executieplaats zal de aftrap van de Vete-
ranendag zijn en deze zal de gehele dag 
dit ‘formele karakter’ vasthouden. 
Ik gebruik het woord formeel, maar dat 
wil niet zeggen dat er een sfeer hangt 
van afstandelijkheid. Integendeel, de 
stuk voor stuk uiterst vriendelijke en 
toegankelijke Noren nemen alle tijd 
voor je om uit te leggen wat er zoal 
gezegd wordt bij de toespraken en wie 
wie is. Net als in Nederland pakt hier 
ook de krijgsmacht flink uit om aan het 
publiek te tonen wat ze zoal aan mate-
riaal te bieden heeft. De ligging aan het 
water maakt dat ook de marine hier 
met een schip volwaardig aan mee kan 
doen. De plechtigheden vinden te mid-
den van deze ‘open dagsfeer’ plaats. Zo 
volgt er op de dodenherdenking bij de 
executieplaats een kranslegging bij het 
nationaal monument door de koning. 
De koning zal hierna een speciale 

‘Noorse combinatie’  geeft uniek karakter

 Noorse Kosovoveteranen. 
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expositie in het ernaast gelegen leger-
museum openen en in de middag zal er 
nog een kranslegging zijn door vetera-
nen en een medaille-uitreiking aan mili-
tairen voor hun inzet in Afghanistan.
Bij die medaille-uitreiking valt op dat 
de aanwezige vrouwen veelal in de 
traditionele klederdracht verschijnen. 
Het valt me ook op dat dit gewone 
jonge vrouwen zijn waarbij de Ray-Ban-
zonnebrillen moeiteloos gecombineerd 
worden met de prachtig bewerkte jur-
ken en dat het ze zeker niet misstaat. 
Plotseling lijkt het dan tijdens de cere-
monie nog stiller dan stil te worden. 
Over de exercitieplaats loopt een jonge 
vrouw naar voren, gekleed in zo’n tra-
ditionele jurk en je hoeft geen Noors te 
spreken om te begrijpen wat hier aan 
de hand is. Een jonge weduwe krijgt 
postuum de dapperheidsmedaille uitge-
reikt van haar gesneuvelde echtgenoot. 
De Noorse officier naast me vertelt me 
dat ze slechts drie maanden getrouwd 
waren toen hij omkwam. Ik realiseer 
me dat je met zo’n ceremonie niemand 
in het publiek meer hoeft uit te leggen 
hoe ernstig de gevolgen van een missie 
kunnen zijn.

Defilé
Dat lijkt ook duidelijk als je langs de 
tenten loopt waar de verschillende 
organisaties die zich inzetten voor 
veteranen zich presenteren. Naast de 
veteranen van de Tweede Wereldoorlog, 
voor de 140.000 mannen en vrouwen 
die Noorwegen sinds 1947 heeft uit-
gezonden. Bij de stand van de Noorse 
afdeling van Defensie voor psychische 
hulp wordt met voor ons Nederlan-
ders onvoorstelbare openheid met een 
plakkaat uitgelegd wat er zoal gedaan 
wordt ter voorkoming van zelfdoding. 
De Noorse militaire psychiater die me 
te woord staat, wijst er uitdrukkelijk 
op dat wat hem betreft dit de enige 
weg is, er zo rechtstreeks en open over 
zijn. Dit is de beste manier om zo veel 
mogelijk van deze tragedies te voorko-
men, vindt hij. Hij heeft al vele gevallen 
meegemaakt en ik krijg de indruk dat 
dit hem ook niet in de koude kleren is 
gaan zitten.
We worden uit ons gesprek gehaald 
door de saluutschoten ter begroeting 
van de binnenkomende paraderende 
veteranen. Vanuit de Dom van Oslo, 
waar ze een kerkdienst hebben bijge-
woond, defileren de veteranen via het 
parlement terug naar de exercitieplaats 

in de Akershus Festning. Het publiek 
langs de straat is soms zichtbaar ver-
rast, maar lijkt zich al snel te realiseren 
dat dit hun veteranen zijn en laat dat 
vaak ook met bijval merken. Dat ze 
met zo velen een kerkdienst bijwonen, 
is natuurlijk een heel ander verhaal 
in een land waar de Lutherse kerk de 
staatsgodsdienst is met de koning als 
hoofd die ook de bisschoppen persoon-
lijk benoemt. Een jonge veteraan in een 
motorpak met de tekst ‘Kosovo’ erop 
vertelt me dat hij de dienst niet bijge-
woond heeft. Maar dat hij dat ondanks 
dat hij niet gelovig was, mocht hij op 
tijd zijn geweest, zeker wel gedaan had. 
Het gaat hem gewoon om het ‘samen 
zijn’. 
Dit ‘samen zijn’ lijkt een gevoel te zijn 
dat door alle aanwezigen als iets wezen-
lijks gedeeld wordt. Ik weet niet of het 
met de dramatische gebeurtenissen van 
afgelopen zomer te maken heeft, maar 
in alle toespraken die ik vandaag hoor, 
komt elke keer weer terug dat ‘zij’ er 
niet alleen voor mogen staan. Nooit 
eerder maakte ik mee dat zo velen 
doordrongen zijn van de impact van een 
missie en van wat dit kan betekenen 
voor iemand, ook als hij er niet direct 
fysiek door geraakt wordt. Vreemder 
wordt het als je je dan realiseert dat 
in eerste instantie de Noor zo kalm 
en berustend lijkt over te komen. Een 
oude Noorse veteraan, die nog in de 
naoorlogse jaren bij de Noorse bezet-
tingstroepen in Sleeswijk-Holstein 
heeft gediend en daarom goed Duits 

spreekt, legt me uit dat dit terug te kop-
pelen is op dat ‘samen zijn’. Dit ‘samen 
zijn’ en ‘gezamenlijk dingen doen’ is zo 
wezenlijk geworden voor de Noor dat 
het uiten van gevoelens zoals blijdschap 
en verdriet, ook vooral in een groep 
gebeurt. 

Veteranendag geven
Het loopt tegen de avond en het veld 
aan de vijver bij de muur van het eeu-
wenoude fort Akershus begint vol te 
lopen met de jeugd van Oslo. Hier zal 
vanavond het concert plaatsvinden met 
bands die het blijkbaar, aan het toege-
stroomde publiek te zien, goed doen bij 
alle soorten en maten. Het doet denken 
aan de sfeer bij onze bevrijdingscon-
certen op 5 mei. Vooraan zit een groep 
in camouflagekleren gestoken Afghani-
stanveteranen en het valt me op dat de 
discussie wie nu wel of niet veteraan 
is, in Noorwegen niet al te veel met 
het dragen van een uniform te maken 
heeft. Sterker nog, menig grijsaard kan 
gesignaleerd worden in camouflage-
uniform, dat gecompleteerd wordt door 
een oranje hesje met de term ‘veteran’ 
erop. Ze staan naast de mannen met 
hetzelfde uniform en hetzelfde hesje, 
maar dan met de term ‘military police’ 
erop. Ik realiseer me dat met het inzet-
ten van veteranen in deze formele zin in 
functies als ordebewakers of beveiliger 
een extra dimensie aan Veteranendag in 
Noorwegen gegeven wordt. Veteranen in 
Noorwegen hebben niet alleen Vetera-
nendag, ze geven ook Veteranendag. 
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achtergrond van deze ‘vrijwilligers’ werd Harderwijk ook 
wel ‘het gootgat van Europa’ genoemd (zie ook Checkpoint 
4-2011). Juist door de slechte reputatie van deze militairen 
en de steeds groter wordende weerstand onder de lokale 
bevolking en de autoriteiten van Harderwijk werd eind 
negentiende eeuw het Korps Koloniale Reserve in Nijmegen 
opgericht dat met een schone lei kon beginnen. Er werd 
gekozen voor een nieuw wervings- en selectiesysteem, meer 
gelet op het welzijn van de militair en er werden geen bui-

tenlanders meer aangeno-
men. Maar hoeveel er ook 
werd geïnvesteerd in de 
opleidingsaccommodatie – 
prins Hendrik zelf opende 
een gloednieuwe naar hem 
vernoemde kazerne met 
‘de mooiste toiletten van 
Europa’ – vanaf de reis naar 
de Oost waarbij de militai-
ren als vierde (en laagste) 
klasse reisden, bleef het een 
zwaar bestaan. Het boek 

concentreert zich echter vooral op het opereren van het korps 
in Nederland en besteedt daarbij opvallend weinig aandacht 
aan militair-technische details. Des temeer aandacht is er 
voor de sociale impact van de vestiging van een militair 
korps in een stad, zowel voor de militairen zelf als voor de 
lokale bevolking. Zo is er ook een hoofdstuk gewijd aan het 
marcheren en het ontstaan van de Nijmeegse Vierdaagse, die 
rechtstreeks voorkomt uit de behoefte van de legerleiding 
om de beroerde conditie van de rekruten in korte tijd op te 
krikken. Nadeel van deze meer thematische benadering van 
het boek is dat er in de relatief geringe teksten een aantal 
facetten nogal eens herhaald wordt. Dat aspect wordt echter 
ruimschoots gecompenseerd door het bijzonder fraaie foto-
materiaal dat terecht de hoofdmoot uitmaakt van het boek. 
De werving, de medische keuring, de opleiding, het eten, het 
gymmen (volgens een nieuwe Zweedse methode), de ont-
spanning en de ceremoniële momenten, alles is tot in detail 
met de camera vastgelegd en met hulp van de modernste 
technieken gereviseerd. Alleen al vanwege dat visuele aspect 
is dit boek een absolute aanrader. (FL)

Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale 
Reserve – Clemens Verhoeven 
256 pagina’s, met zw/w- en kleurenfoto’s
€ 29,50 (veteranenprijs € 25,-, zie aanbieding pag. 61)
Uitgeverij Vantilt/Fragma, Nijmegen (tel: 024-3602294)
www.vantilt.nl
ISBN 9789081450034

De verzwegen soldaat
In de roman De verzwegen soldaat neemt schrijfster en 
journalist Sylvia Pessireron (53) geen blad voor de mond 
over de pijn en ontberingen van de in 1951 naar Nederland 
afgevoerde twaalfduizend Molukse KNIL-militairen met hun 

Luchtmeisjes
In Luchtmeisjes. Verzet en collaboratie van twee stewar-
dessen schetst auteur Ingrid van der Chijs een beeld van de 
beginjaren van de KLM en twee van de eerste stewardessen 
van de maatschappij. Hilda Bongertman meldt zich in 1935 
als luchtmeisje, korte tijd later gevolgd door Trix Terwindt.
De dreigende oorlog in Europa heeft zijn weerslag op het 

vliegverkeer en de mensen die er 
werken. Bongertman kiest, net als 
haar vader, al snel voor de NSB. 
Terwindt vlucht na de Duitse inval 
naar Londen en overleeft later 
het Englandspiel. Van der Chijs 
beschrijft op een losse, maar toch 
indrukwekkende manier hoe beide 
vrouwen na de oorlog hun leven 
weer proberen op te pakken en 
omgaan met de veelal later door 
mensen opgeplakte etiketten 
‘goed’ en ‘fout’. Verzetsheld Ter-
windt neemt het diverse keren op 

voor leden van de voormalige bezettingsmacht. Bongertman 
zwijgt, maar deelt haar leven met een partner afkomstig uit 
het voormalige verzet.
Luchtmeisjes is een prettig leesbaar boek over de levens van 
deze twee vrij onbekende vrouwen. Van der Chijs geeft ver-
der een eenvoudige, maar puntige beschrijving van de manier 
waarop het merendeel van de Nederlandse bevolking na de 
bevrijding weer overging tot de orde van dag. Terwindt en 
Bongertman lukte dat niet; de oorlog vergezelde ze tot het 
einde van hun leven. (MW)

Luchtmeisjes. Verzet en collaboratie van twee 
stewardessen – Ingrid van der Chijs
352 pagina’s
€ 19,95
Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam 
(tel: 020-5511220)
www.nijghenvanditmar.nl
ISBN 9789038894348

Het vergeten korps
Schrijver Clemens Verhoeven had voor zijn prachtig uitge-
geven boekwerk Het vergeten korps geen betere titel kun-
nen bedenken. Want wie kent nog de koloniale reserve die 
de eerste helft van de vorige eeuw in de Nijmeegse Prins 
Hendrikkazerne gevestigd was? Zelfs menig Nijmegenaar zal 
de wenkbrauwen fronsen bij de verhalen over dit bijzondere 
korps dat als laat uitvloeisel van het Nederlands kolonialisme 
een belangrijke militair-historische rol vervulde. Voortge-
komen uit het veel bekendere Koloniaal Werfdepot in Har-
derwijk dat tot die tijd zorgde voor een permanente stroom 
rekruten voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL). Vanwege het hoge aantal buitenlandse soldaten dat 
zich in Harderwijk meldde en de niet altijd even fraaie 

CheCkBOek Bijdrages: Fred Lardenoye, Dick Schaap en Marleen Wegman
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families. Ze zouden zes maanden blijven, maar niemand nam 
de moeite te vertellen dat ze niet teruggingen. Jarenlang leef-
den zij met hun gezinnen uit hun koffers in barakkenkam-
pen. Elke volwassene kreeg 3 gulden, elk kind 1 gulden per 
week zakgeld. Ze moesten ervoor in de rij staan. Pessireron 
heeft hun trieste geschiedenis in haar eerste roman verha-
lend samengevat in de wederwaardigheden van de KNIL-sol-
daat Marcus Kainama, zijn vrouw Yaya en zijn in Nederland 
opgegroeide dochter Nona. Haar vader staat model voor die 

soldaat en alle KNIL-soldaten die 
meevochten aan de zijde van de 
Nederlandse militairen tegen hun 
revolutionaire landgenoten. Pes-
sireron put als Nona uit eigen erva-
ring. Ze is in Nederland geboren 
als de jongste in een Moluks gezin 
van elf kinderen.
De Molukse soldaten van het KNIL 
hadden trouw gezworen aan de 
koningin. Ze zijn tijdens de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië en 
na de proclamatie van de republiek 

Indonesië door Sukarno en Hatta tijdens de Bersiapperiode 
door een hel gegaan. De republikeinen joegen op Nederlan-
ders, Molukkers en Chinezen. Na de soevereiniteitsover-
dracht op 27 december 1949 voelden de Molukse KNIL-sol-
daten zich door Nederland achteloos terzijde geschoven. In 
de roman krijgen ze in een militair kamp in Amersfoort een 
groen briefje. ‘“Yaya”, steunde hij, “beta su preman - ik ben 
burger geworden. Hier is mijn ontslagbrief.” Verbijsterd keek 
ze van het briefje naar Marcus. “Dit kan niet, het mag zelfs 
niet, maar ze hebben ons ontslagen.” De tranen gleden over 
zijn wangen.’ In de roman staat hij het grootste deel van de 
dag zwijgend voor het raam. Hij vertelde nooit iets over zijn 
verleden. Elke dag stond hij om kwart over zes op en zette 
de radio aan. Hard, omdat zijn gehoor door martelingen was 
beschadigd. Aan het slot van de roman komt hij in opstand 
omdat Nederland zijn vaderland niet is en hij niet wil sterven 
onder een appelboom. (DS)

De verzwegen soldaat – Sylvia Pessireron
320 pagina’s
€ 17,95
The house of books, Vianen (tel: 0347-379585)
www.thehouseofbooks.com
ISBN 9789044334203

Dansen in schuilkelders
Johanna de Wilde was 14 jaar oud toen in mei 1940 de 
Duitse troepen Nederland en ook haar woonplaats Nijmegen 
bezetten. Op aandringen van haar vader, journalist bij de 
Nijmeegse Courant, hield zij een dagboek bij over haar dage-
lijkse belevenissen. Dansen in schuilkelders. Mijn dagboek 
uit de Tweede Wereldoorlog geeft niet alleen weer hoe de 
oorlog werd beleefd door een groot gezin, maar is ook, en 
misschien wel meer, het relaas van een opgroeiend meisje dat 

zich, net als iedere puber, afzet 
tegen de wereld om haar heen. 
In dit geval niet alleen tegen haar 
ouders, maar vooral ook tegen 
de Duitse bezetter. De Wilde 
maakte deel uit van een gespleten 
wereld. Ze was een tiener die 
plezier wilde hebben. Ze wilde uit 
met jongens, dansen, lachen en 
mooie, nieuwe kleren. In het boek 
beschrijft ze weliswaar die kant 
van haar leven, maar vooral ook 
de alledaagse ellende. De moeite 

die het kostte om iedere dag eten op tafel te krijgen en een 
nacht ongestoord te kunnen slapen. Maar ook het overlijden 
van haar kleine zusje en andere vrienden en bekenden, terwijl 
de Duitse bezetter steeds nieuwe maatregelen oplegde om 
de Nijmeegse bevolking onder de duim te houden. En dat 
is misschien wel de kracht van dit boek: de beschrijving van 
dagelijkse gebeurtenissen in oorlogstijd gecombineerd met de 
ontwikkeling van een meisje naar een jonge volwassen vrouw. 
(MW)

Dansen in schuilkelders. Mijn dagboek uit de Tweede 
Wereldoorlog – Johanna Wycoff-de Wilde
196 pagina’s, zw/w geïllustreerd 
€ 22,50
QV Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3607706)
www.qvuitgeverij.nl
ISBN 9789080974005

ook verschenen

Van Zadar tot Dubrovnik
Schrijver Hans van de Beek maakte eind 1991 en begin 1992 
deel uit van de EG Monitor Missie in voormalig Joegoslavië. 

Van de Beek was gestationeerd in 
Split. De missie bestond uit diplo-
maten en militairen die probeerden 
te bemiddelen tussen de strijdende 
partijen. Hij schetst in Van Zadar 
tot Dubrovnik aan de hand van zijn 
eigen ervaringen de gebeurtenissen 
tegen de achtergrond van het Euro-
pese beleid ten aanzien van de crisis 
in het land en het lokale politieke 
gebeuren. 

Van Zadar tot Dubrovnik. Het relaas van een 
vredesmissie – Hans van de Beek
269 pagina’s 
€ 25,- (exclusief verzendkosten)
Het boek is uitgegeven in eigen beheer en kan besteld 
worden via het e-mailadres van de schrijver: 
h.vandebeek-dronten@solcon.nl

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

Dansen in 
schuilkelders

Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog

Johanna Wycoff-de WildeJohanna Wycoff-de Wilde

Mijn dagboek uit de Tweede WereldoorlogMijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog
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‘Dienstplicht in Turkije 
was geen pretje’

Yusuf Akan ging als vrijwilliger naar Korea

pen kwamen. Je kon je er niet op voor-
bereiden. Dat maakte je machteloos.”

korea
Als het eerste jaar van de dienstplicht 
erop zit, krijgen ze de vraag om als 
vrijwilliger het laatste jaar te dienen 
in Korea. Yusuf bedenkt zich geen 
moment. Het is een kwestie van kansbe-
rekening. In Korea zijn de overlevings-
kansen groter dan in Izmir. Er volgt 
een extra schiettraining en ze krijgen in 
Korea een compleet nieuwe uitrusting, 
betaald door de Amerikanen. Ook de 
toelage wordt 2 dollar per maand en 
bovendien krijgt elke militair tien pakjes 
sigaretten per maand. Een goed vooruit-
zicht dus. Twee Amerikaanse schepen 
vervoeren in totaal vijfduizend man naar 
Korea. Ze arriveren na een maand varen 
en kunnen uitgebreid inkopen doen in 
Seoul en Inchon. “Ik zag daar voor het 
eerst een supermarkt en roltrappen. Ik 
viel bijna om van verbazing, zoiets had 
ik nog nooit gezien.”
Na een week arriveren ze eindelijk op 
de plaats van bestemming. “We hadden 
geen idee waar we waren.” Hun taak 
bestaat voornamelijk uit wachtlopen op 

het eigen kamp. De opleiding tot genist 
is voor niets geweest, want de oorlog is 
allang afgelopen. Wat overblijft, is een 
soort van bezettingsleger. Met de lokale 
bevolking is het contact goed. “De 
mensen hadden veel respect en eerbied 
voor ons. Ze droegen ons op handen.” 
Ook het contact met de officieren is 
anders dan in Turkije. “Ze konden 
niet hetzelfde regime uitoefenen als in 
eigen land, want wij soldaten waren 
hier ook bewapend. Ik had een con-
flict met een officier. Gelukkig ben ik 
hem niet meer tegengekomen, want ik 
had al munitie geregeld.” Na een jaar 
gediend te hebben in Korea vertrekt 
de eenheid naar Turkije. Een medaille 
krijgen ze niet, want die worden alleen 
verstrekt aan hen die echt bij oorlogs-
handelingen betrokken zijn geweest. 
In 1974 belandt Akan in Nederland. 
Als hij het met de kennis van nu over 
mocht doen, zou hij niet naar Korea 
gegaan zijn. “Voor wie ben ik daar 
naartoe gegaan? Het was een nutteloze 
actie. Het enige positieve aan de uit-
zending naar Korea was dat ik de rest 
van mijn dienstplicht niet in Turkije 
hoefde uit te dienen.” 

Door: Bart Hetebrij
Foto: Birgit de Roij

usuf Akan is geboren in Mar-
din-Nusaybin, Zuidoost-Tur-

kije. Opleidingsmogelijkheden zijn er 
niet, hij leert het land bewerken en het 
vee hoeden. Maar hij wil zijn vleugels 
uitslaan en vertrekt naar de stad Konya. 
Op de bouwplaats leert hij gaandeweg 
het vak van stukadoor. Net als hij het 
vak goed en wel onder de knie heeft, 
komt in 1958 de oproep voor het ver-
vullen van de dienstplicht. “Ik kwam 
op in Izmir. Er ging een wereld voor 
mij open. Wat een enorme stad! Uit 
alle delen van Turkije kwamen dienst-
plichtigen daar. We gingen als broeders 
met elkaar om. Mijn Koerdische ach-
tergrond speelde toen nog geen enkele 
rol”, vertelt Yusuf. 
De opleiding tot genist is niet zonder 
gevaar. Ze leren landmijnen opruimen 
en plaatsen, maar ook bruggen bou-
wen. De omstandigheden in Izmir zijn 
echter erbarmelijk. Ze dragen kapotte 
schoenen. Er is geen zeep of een bad-
kamer. De bedden zijn vies en kapot. 
De familie moet een maandelijkse 
toelage sturen, want van 40 cent soldij 
per maand kan natuurlijk niemand 
rondkomen. “Het ergste was de manier 
waarop wij behandeld werden door 
het kader, het was bij de beesten af. 
Mishandeling was de gewoonste zaak 
van de wereld. Een aanleiding was niet 
nodig, je wist nooit wanneer de klap-

Y
naam en leeftijd:  Yusuf Akan (74)
Rang en functie:  soldaat, genist
Uitzending:  korea 
is nu:  gepensioneerd
hobby’s:  biljart
hekel aan:  drukte, liegen en onrechtvaardigheid
Beste oorlogsfilm:  geen

Koreaveteraan Yusuf Akan is vaak te vinden in het verenigings-
gebouw van de Koerden in Arnhem om te biljarten en met vrienden 

te praten. Over Korea praat hij nauwelijks, ook niet met zijn zoon 
Idris, een Bosniëveteraan (zie hiernaast). Hij wordt niet graag aan 
die periode van dienstplicht herinnerd. Hij vond het afschuwelijk, 

vooral de opleiding in Turkije.
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Door: Bart Hetebrij
Foto: Birgit de Roij

ls Idris in Mardin-Nusaybin 
ter wereld komt, zit vader 

Yusuf al als gastarbeider in Nederland. 
Pas in 1981 laat Yusuf het hele gezin 
overkomen. Idris is dan 7 en heeft 
net een jaar lager onderwijs in Turkije 
achter de rug. Hij leert fietsen, lezen 
en schrijven op een christelijke school. 
“Ik ben beter bekend met de Bijbel, dan 
met de Koran.” 
Diverse middelbare scholen maakt hij 
niet af. Ze hebben het niet breed thuis. 
De combinatie werken en school gaat 
ten koste van zijn opleiding. De oproep 
in 1992 om de Nederlandse dienst-
plicht te vervullen, komt niet slecht uit. 
Angst om ook opgeroepen te worden 
voor dienstplicht in Turkije heeft hij 
niet, want van de Turkse nationaliteit 
heeft hij dan al afstand gedaan. 

Frustratie
Idris krijgt in Oirschot een opleiding 
tot infanterist en komt daarna in See-
dorf bij het 42e Bataljon Limburgse 

dubbel  
 CheCk

‘Wat deden we daar 
in godsnaam?’

Idris Akan voelde onmacht in Bosnië

Jagers terecht. “Ik had daar een hele 
goede tijd en werd ook niet anders 
behandeld dan de andere dienstplich-
tigen. Als enige moslim had ik met het 
eten wel eens problemen.” 
Samen met zijn beste maat Chris van 
de Kamp geeft hij zich aan het eind van 
zijn dienstplicht op voor Bosnië. Via 
Split gaan ze op weg naar de compound 
in Lukavac. “Het was een spannende 
rit. Onderweg zagen we veel kapot 
geschoten huizen en je hoorde overal 
geweervuur. Op een gegeven moment 
kwam een man met twee meisjes 
van rond de 13, 14 jaar naar ons toe 
en smeekte ons zijn dochters mee te 
nemen naar Europa. Moet je je voor-
stellen: een vader die zijn dochters mee 
wil geven aan soldaten. Dat heeft heel 
veel indruk gemaakt.” 
Op de compound moeten ze wacht-
lopen bij de opslagplaatsen van de 
UNHCR. Ze zijn nooit uit het zicht van 
bedelende vrouwen en kinderen. Iets 
weggeven mag niet, het is ten strengste 
verboden. “Toen er na een barbecue 
een hele schaal vlees over was, wilde 
ik die weggeven aan wat locals. Een 
luitenant betrapte me, griste de schaal 

naam en leeftijd:  idris Akan (37)
Rang en functie:  soldaat, beveiliging UnhCR gebouwen Lukavac
Uitzending:  Bosnië 
is nu:  productiemedewerker AkZo nobel
hobby’s: vechtsport, outdoorsport
hekel aan:  machtsmisbruik, onrechtvaardigheid en manipulatieve mensen
Beste oorlogsfilm:  Platoon en Saving Private Ryan

uit mijn handen en gooide alles in de 
afvalbak. Hij wilde me ook op rapport 
slingeren. Toen knapte er wat. Ik vond 
alles en iedereen waardeloos. Maten 
moesten mij in bedwang houden. Ik 
ging door het lint en raakte op een 
gegeven moment knock-out van woede, 
frustratie en onmacht. Wat deden we 
hier in godsnaam? Zijn we hier nou om 
mensen te helpen of niet?”

Vallen en opstaan
Na de missie verlaat Idris teleurgesteld 
Defensie. Onmachtgevoelens hebben 
hem gebroken. Hij kon niet alleen maar 
toeschouwer zijn. Hij moest iets doen, 
handelen. Nog steeds wordt hij heel 
emotioneel als het over Bosnië gaat. 
De tranen springen hem in de ogen. 
Hij vertelt steeds meer, na jaren van 
therapie. Hij probeert de schaamte 
achter zich te laten, maar dat gaat met 
vallen en opstaan. “Sommige laatjes 
kunnen beter dicht blijven.” 
Idris slaapt al jaren op de bank in de 
huiskamer. Zo kan hij alles beter in de 
gaten houden en is het ook rustiger 
voor zijn vrouw. Momenteel zit hij 
in de ziektewet. Maar onlangs heeft 
hij zich als vrijwilliger aangemeld om 
af en toe een dagdeel te werken in 
de keuken van het ECHOS Home te 
Schaarsbergen. Vaak combineert hij dit 
met sporten op de Oranjekazerne. “Als 
ik op de kazerne rondloop, ben ik weer 
helemaal thuis. Verder leef ik van dag 
tot dag. Wat de toekomst brengt, weet 
ik niet.” CP

A

Idris Akan ging in 1994 in het kader van UNPROFOR naar Bosnië. 
Hij wordt nog steeds emotioneel als hij over zijn uitzending praat, 
vanwege de gevoelens van frustratie en onmacht die hij in Bosnië 
ervoer. Met zijn vader (zie hiernaast) sprak hij ook nooit eerder over 
diens ervaringen in Korea. 
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Naties plaats. Zij droegen het gebied op 
1 mei 1963 over aan Indonesië, waarna 
het werd omgedoopt tot Irian Jaya en 
later tot Papoea. In het juli-/augustus-
nummer van Checkpoint extra aandacht 
voor Nieuw-Guinea.

Door: Janke Rozemuller
Foto’s: Jarg Woldhuis

an Valk werd begin jaren zestig 
uitgezonden naar Nederlands 
Nieuw-Guinea. Hij zat onder meer 

in Kaimana en Merauke en was vaak 
op patrouille. Vijf jaar geleden liet hij 
de Morgenster, de Papoeavlag, op zijn 
borst tatoeëren.

Het lot van de Papoea’s zit Valk hoog. 
“Wij hebben die mensen gewoon laten 
vallen en daar was en ben ik heel boos 
over. Wij kwamen om ze te bescher-
men, maar ze zijn gewoon de bergen 
in gejaagd en vermoord. Als ik dat nu 
lees, ga ik nog steeds door het lint. Ik 
ben een jaar opgenomen geweest omdat 
ik nachtmerries kreeg en mijn vrouw 
aanviel. Ook kwam ik op mijn buik 
binnen en dan riep ik: ‘Schiet die plop-
pers neer!’ Maar nu hou ik op, want ik 
zit alweer te shaken als ik aan die tijd 
terugdenk”, bekent de Nieuw-Guinea-
veteraan.

“Die tattoo betekent heel veel voor mij 
en de Morgenster ook. Deze vlag, daar 
heb ik veel respect voor. Ook op dit 
gebied worden de Papoea’s onder druk 
gezet: ze mogen de vlag maar twee keer 
per jaar gebruiken. Zelf doe ik dat ook, 
de laatste keer was op 2 juni. Ik doe dat 
omdat Nederland ze in de steek heeft 
gelaten en daar maak ik mij zorgen 

over. Ik leef nog steeds met de mensen 
mee en het doet me pijn als ik op tv zie 
wat er met ze gebeurt”, aldus Valk.

“Meer wil ik hier niet over kwijt, 
anders loopt het weer verkeerd af”, 
vreest Valk. Met hem zullen veel andere 
Nieuw-Guineaveteranen dit jaar meer 
dan anders bezig zijn met hun uitzen-
ding. Precies vijftig jaar geleden vond 
onder Amerikaanse druk de overdracht 
van Nieuw-Guinea aan de Verenigde CP

‘Veel respect voor deze vlag’
Dit keer voor het eerst een 
veteraan van de oudere gene-
ratie in Getekend voor het 
leven: Nieuw-Guineaveteraan 
Jan Valk. Geëmotioneerd 
vertelt hij over zijn tatoeage, 
want de overdracht van 
Nederlands Nieuw-Guinea, 
nu bijna vijftig jaar geleden, 
doet hem nog steeds pijn.

naam en leeftijd:  Jan Valk (71)
Uitzending:  nederlands nieuw-Guinea
Waar:  DB-ink in ’s-hertogenbosch
Wanneer:  2007

J
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Door: Yvon de Reuver

egin 2011 heeft het Kennis- en 
Onderzoekscentrum van het 

Veteraneninstituut in samenwerking 
met Blauw Research een online vete-
ranenpanel opgezet. Eens in de zoveel 
tijd worden de panelleden geraadpleegd 
over hun meningen en opvattingen in 
relatie tot verschillende onderwerpen, 
zoals erkenning, contact met andere 
veteranen en de Veteranendag. Het 
panel bestaat vooral uit de jongere 
generatie veteranen die zich hiervoor 
vrijwillig hebben opgegeven. De eerste 
peiling vond plaats in mei 2011. Een 
van de vragen in deze eerste peiling 
betrof de mate van behoefte aan nazorg 
die men na de uitzending had. Op 
verzoek van de Basis is de groep deel-
nemers die op deze vraag ‘veel’ of ‘zeer 
veel’ antwoordde, apart onder de loep 
genomen. Dit resulteerde in de deelrap-
portage Begrip, waardering en contact, die 
in februari gepresenteerd werd.

onbegrip omgeving
Wat onder meer opvalt in deze rappor-
tage is dat naarmate de behoefte aan 
nazorg toeneemt, het ervaren onbegrip 
en gebrek aan waardering vanuit de 
omgeving ook toeneemt (zie figuur 1). 
Met andere woorden, degenen met de 
grootste behoefte aan nazorg ervaren 

het meeste onbegrip en de minste waar-
dering vanuit hun sociale omgeving. 
De groep veteranen met de grootste 
behoefte aan nazorg vindt het relatief 
gezien moeilijk om over hun ervaringen 
te praten en geeft aan anderen niet lastig 
te willen vallen met hun verhalen over 
de uitzending. Het ervaren onbegrip 
vanuit de omgeving en de moeite die 
deze deelnemers hebben om hun verhaal 
kwijt te kunnen, wordt door een deel 
van hen genoemd als een van de rede-
nen waarom men hulp heeft gezocht bij 
instanties, zoals een van hen omschrijft: 
‘Ik kon mijn verhaal niet kwijt en met 
collega’s ging dat ook niet, gezien de 
machocultuur binnen je eenheid.’

De relatie tussen praten over ervarin-
gen en onbegrip kan op twee manieren 
worden begrepen. Het kan zijn dat 
deze deelnemers in eerste instantie wel 
praatten over de uitzendervaringen, op 
onbegrip stuitten en daardoor vervol-
gens maar hun mond hielden. Het kan 
echter ook zo zijn dat zij van onbegrip 
zijn uitgegaan, hierdoor niet praatten 
over de uitzending en vervolgens inder-
daad niet begrepen werden. Het zal een 
wisselwerking zijn tussen deze factoren.

Begrip medeveteranen
Dit ervaren onbegrip vanuit de omge-
ving kan een reden zijn voor het feit 
dat de deelnemersgroep met de groot-
ste behoefte aan nazorg meer contact 
zoekt met medeveteranen. Naarmate 
de gemiddelde behoefte aan nazorg in 
een groep groter is, bestaat er namelijk 
een grotere behoefte aan contact met 
andere veteranen. Men onderhoudt 
vaker contact via de telefoon, e-mail 
of persoonlijke ontmoetingen op bij-
voorbeeld de Veteranendag of in een 
veteranencafé. De deelnemers met een 
kleinere of helemaal geen behoefte aan 
nazorg doen dit minder vaak. Degenen 

Veteranen die een grote behoefte aan nazorg voelen, hebben meer 
contact met medeveteranen dan veteranen met minder of helemaal 
geen behoefte aan nazorg, zo blijkt uit onderzoek. Oorzaak hiervan 
kan zijn dat degenen met de grootste behoefte aan nazorg minder 
begrip en waardering vanuit hun omgeving ervaren. ‘Mensen weten 
vaak niet dat er doden en gewonden zijn gevallen bij de UNIFIL-
missie, het wordt als vakantie gezien. Als ik er iets over vertel, 
wordt het stil en hoor je: ja, maar dat wisten we niet.’

B

Veteranenpanel ingezet bij onderzoek naar behoefte aan nazorg
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met de grootste behoefte aan nazorg 
verwachten bij medeveteranen wellicht 
de steun, begrip en waardering te vin-
den die zij vanuit hun directe omgeving 
niet (genoeg) ervaren. Daarnaast geven 
zij ook aan ervan overtuigd te zijn dat 
praten met medeveteranen hun terug-
keer naar de maatschappij kan bevor-
deren (zie figuur 2). Het contact werkt 
overigens twee kanten op: veteranen 
met een grote behoefte aan nazorg zijn 

meer bereid iets te doen voor andere 
veteranen dan degenen met minder of 
geen behoefte aan nazorg. 
De vraag rijst of het daadwerkelijk zo is 
dat contact met andere veteranen deze 
deelnemers helpt terug te keren in de 
maatschappij of dat ze daar zelf van 
uitgaan. Blijven veteranen met grote 
behoefte aan nazorg vooral in hun eigen 
kringetje hetzelfde verhaal herhalen? 
Of helpt dit contact hen echt om trau-

matische gebeurtenissen te verwerken 
en hun leven weer op te pakken? En 
is het echt zo dat ze veel praten met 
medeveteranen? Of is het zo dat ze wel 
veel contact hebben, maar dat het con-
tact toch grotendeels bestaat uit samen 
activiteiten ondernemen, waarbij niet 
zozeer gesproken wordt over gevoe-
lens? Dit zijn waardevolle vragen voor 
eventueel vervolgonderzoek.

Waardering voor veteranenstatus
De rapportage behandelt ook andere 
opvattingen en kenmerken van de 
groep deelnemers met grote behoefte 
aan nazorg. Zo blijkt onder meer dat er 
onder hen relatief veel Libanongangers 
zijn, net als alleenstaanden en deelne-
mers met een hoge persoonlijke waar-
dering voor de veteranenstatus. Zoals 
een van hen met betrekking tot het 
laatste schrijft: ‘Ieder mens wil gewaar-
deerd worden. En dan zeker iemand die 
onder meestal moeilijke en/of levens-
bedreigende omstandigheden zijn/haar 
werk heeft gedaan.’

Het totale rapport is te vinden op 
http://tinyurl.com/bvdbvx5

CP

VETERANEN-ARRANGEMENT 2012
Komt u ook gezellig vakantie vieren in het leuke en romantische Hotel 
Restaurant Karsten? Het hotel ligt in het pittoreske dorpje Norg in een prachtig 
fiets- en wandelgebied en is bij velen van u al bekend en een vertrouwd adres.

Leuk terras met uitzicht op de Brink en de 13e eeuwse Romaanse kerk. 
Geweldige openhaardpartij en lounge met zitjes. Alle kamers hebben terras of 
balkon, douche/toilet en flatscreen tv’s.

Een grote parkeerplaats staat tot uw beschikking, ook kunt u hier fietsen huren. 
Er is geen lift aanwezig, wel zijn er tien kamers op de begane grond, s.v.p. wel 
opgeven bij reserveren. Uiteraard helpen wij u met de bagage.

DRENTS VETERANEN-ARRANGEMENT  e 257,50 p.p.
(normaliter e 299,-)

• 4 nachten met ontbijtbuffet en viergangendiner met saladebuffet
• Entree voor het Hunebedcentrum in Borger of 
   het Gevangenismuseum in Veenhuizen
• Kopje koffie met onze welbekende Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom
• Portie bitterballen per twee personen en een consumptie
• Leuk kado ter afscheid

excl. e 1,- p.p.p.n. verblijfsbelasting. Toeslag 1-persoonskamer e 12,50 p.n.
Aankomst iedere dag van de week mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Extra nacht op basis van halfpension is e 67,50 p.p. 

Hotel Karsten
Brink 6

9331 AA Norg
Tel. 0592 - 613 484

E-mail: info@hotelkarsten.nl
Internet: www.hotelkarsten.nl
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VETERANEN-ARRANGEMENT 2009

Komt u ook gezellig vakantie vieren in het leuke en romantische 
Hotel Restaurant Karsten? Het hotel ligt in het pittoreske dorpje 
Norg in een prachtig fiets- en wandelgebied en is bij velen van u 
al een bekend en vertrouwd adres.

Leuk terras met uitzicht op de Brink en de 13e eeuwse Romaanse kerk.
Geweldige openhaardpartij en lounge met zitjes. Alle kamers hebben
terras of balkon, douche/toilet en flatscreen tv’s.

Een grote parkeerplaats staat tot uw beschikking, ook kunt u hier 
fietsen huren. Er is geen lift aanwezig, wel zijn er tien kamers op de 
begane grond. Dat dient u wel op te geven bij het reserveren. 
Uiteraard helpen wij u met de bagage.

5-DAAGS ARRANGEMENT  e 229,50 p.p.  (normaliter e 265,50)

• ter verwelkoming kopje koffie met heerlijke kersenvlaai
• 4 nachten met ontbijtbuffet en 4-gangen diners met saladebuffet
• u kunt een keer genieten van onze beroemde Irish Coffee
• entree vernieuwde Hunebedmuseum in Borger
• leuk kado ter afscheid

excl. e 1,- p.p.p.n. verblijfsbelasting. Toeslag 1-persoons e 12,50 p.n.
Aankomst iedere dag van de week mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Hotel Karsten
Brink 6

9331 AA Norg
Tel. 0592 - 613 484.

E-mail: info@hotelkarsten.nl
Internet: www.hotelkarsten.nl
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