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42 Nazorg voor een bataljo"-Screbre"ica IBART HETEBRI], raadsman

78 jonge Veteranen VVDM I LOEBAS OOSTERBEEK,dpl. sld. b.d.

76 Prikkels I COR OUT
Boeke" I WIM HEY

74 De Golf- Adriatische Zee I TINEKE DEKKER-HUNDLlNG, raadsvrouw

7 Oeroeg, film I LEO VAN OPZEELAND

67 Nederla"ders i" de" Vreemde: historisch overzicht I
LEO VAN BERGEN,historicus

30 Turkije I FRITS VAN DERKOLK, raadsman

64 Liba"o".joegoslavië-joegoslavië I WIM KUIPERS, adjudant

32 Noord-Irak I E. C. Klop, commandant korps Mariniers

62 Zorg voor partners I JUDITH RI]SDI]K, maatschappelijk werkster

36 Haïti I HARRI] Vos, sgt.maj. Mariniers

60 Cambodja I RODNEY DE VRIES, dienstplichtig marinier

49 Vier verhalen va" achterblijvers I IMMY BEI]ER, raadsvrouw

45 Vragen staat vrij I STEVEN

58 Cambodja-Rwanda I MARGRIET VERHEUL-BENSCHOP,echtgenote

56 Uga"da I ERNA WILLEMSEN-Bos, echtgenote

46 KMAR, All over the world

54 Villa Fra"ca I KOR BURUMA, voorlichter Klu

48 Onmacht, gedicht I KLAZIEN VAN BRANDWI]K'WILT]ER

52 Sociale e" medische aangelegenheden: maatwerk I
JOEP GIESBERS,majoor

3 Voorwoord I JOOST DE VRIES
Terug va" weggeweest I KLAZIEN VAN BRANDWI]K-WILT]ER

24 Liba"o" I BERNARDSCHUTTE, msd-er I BEERNOUDMOO]EN, raadsman

28 Sinaï I Wam Muijlke"s, adjudant

22 Bo"d Nederla"dse Militaire Oorlogs- e" Die"stslachtoffers

20 Weerzie" met Nieuw Gui"ea I PIET VAN DER DRIFT

21 Verheerlijke" Veteranen het Verlede"? I KAREL ROSKAM

40 joegoslavië I jASPERT VERPLANKE,K.e.T. luitenant b.d.

8 Korea I G. N. TACK, generaal majoor tit. b.d.

4 Nederla"ds-I"dië I AD DE RONDE, oorlogsvrijwilliger

11 Stichting Die"stverle"i"g Veteranen I JACK BOERMA

12 Nieuw Gui"ea I COR VRIESEMA,marn-alg.3 ZM

14 Heilig vuur veteranen I TED MEINES, luitenant generaal b.d.

19 Wees gewaarschuwd, gedicht I JAN NAUTS, raadsman
Lijkrede op de zorg I ROB GEENE, raadsman
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Terug van weggeweest

In Nederland was tot voor
kort weinig aandacht voor
veteranen. Toch heeft ons
land na WO Il duizenden
militairen, mannen en vrou-
wen, dienstplichtig en vrij-
willig, uitgezonden naar
crisisgebieden. Soms waren
het situaties die voor de
individuele militair nauwe-
lijks te overzien waren.
Achteraf bleek er soms een
heel andere afloop te zijn dan

Terug van weggeweest is een
speciale uitgave van EGO met
daarin ondermeer een histo-
risch overzicht over de uitzen-
dingen sinds de Tweede
Wereldoorlog. Maar bovenal
verhalen van mensen die uit-
gezonden zijn. Zij vertellen
over hun ervaringen en de
beleving daarvan. Over de
impact die het in hun leven
heeft (gehad). Geen kritische
vragen, maar verhalen van
mensen die er anders uit gaan
zien als ze over deze periode
in hun leven vertellen. Er is
een soort van bezieling, glin-
sterende ogen, soms vol tra-
nen. Soms vloeiend pratend,
soms struikelend over de
woorden om vooral toch alles
te vertellen. Soms haperend of
stilvallend wanneer ze bij een.
diepere laag in de emotie
komen. Met het hele lichaam
pratend, een expressie in het
gelaat. Dan weer muisstil en
weggezakt in de eigen gedach-
ten of trachtend emoties onder
controle te houden, te krijgen.
Soms heftig en boos over het
onrecht wat ze zagen, voel-
den ... onmacht, verontwaardi-
ging en verdriet. Tijdens de
missie of daarna. Stemmingen
en intonaties van de stem die
elkaar razendsnel afwisselen,
opvolgen. Alsof het de uitzen-
ding zelf is.
Zij laten ons toe in een deel
van hun leven dat anders voor

Voorwoord
verwacht was. De vele missies
waren zeer verschillend van
aard. Aan sommige willen we
liever niet teveel herinnerd
worden. Zij die het niet mee-
maakten, hebben er achteraf
vaak een duidelijk oordeel
over. Velen zouden het anders
hebben aangepakt, bepaalde
taken hebben geweigerd of
juist tegen de verdrukking in
uitgevoerd. Maar de krant
lezen of beelden op tv zien is
wat anders dan daar zijn, de
boosheid, de angst, de
onmacht, de eenzaamheid en
de onoverzichtelijkheid
ervaren. Mogen anderen er
dan geen mening over heb-
ben? Integendeel, het is van
groot belang dat een ieder
probeert tot een afgewogen
oordeel te komen. De vetera-
nen zaten er immers niet voor

de buitenwereld veelal een
gesloten boek is.

De ervaringen die mensen
opdoen tijdens een (VN-)uit-
zending zijn veelal van een
fundamenteel andere aard dan
de ervaringen in het dagelijkse
leven in Nederland. Sommige
van die ervaringen zijn ingrij-
pend of extreem. Het kan zijn
dat die ervaringen vragen
oproepen en je kijk op de
wereld, op jezelf veranderen.
Dat kan moeilijk zijn en zelfs
tot problemen leiden. je
begrijpt jezelf niet, je kan het
moeilijk onder woorden bren-
gen. 'Wat is er echt gebeurd?
Wat heeft het voor jou bete-
kend?'. De omgeving reageert
vaak met onbegrip. Terwijl
anderen, Defensie, de politiek
en de media of de buurman,
pretenderen te weten hoe het
zit. je loopt het risico dat je je
terugtrekt. Dat er irritaties
ons taan, zelfs, of juist bij je
geliefden.
De ervaringen tijdens een uit-
zending kunnen een nawer-
king hebben. Of omdat je er
niet meer mee bezig wilt zijn,
maar het in jezelf toch door-
werkt. Of omdat je er niet
meer los van lijkt te komen.
Soms heb je professionele
hulp nodig om jezelf terug te
vinden. Ook komen er mensen
zwaar lichamelijk gewond of
ziek terug van een uitzending

zichzelf, ze zaten er namens
en voor ons allen. Er worden
ondanks alle goede bedoelin-
gen en inzet, soms ernstige
fouten gemaakt. Daarvoor
dragen we ook als samen-
leving een verantwoordelijk-
heid. Dus moeten we er in alle
openheid over spreken,
publiceren en discussiëren.
Deze EGO wil daaraan een
bijdrage leveren.
Wij zijn blij dat o.a. door de
bijzondere inspanningen van
Klazien van Brandwijk-Wiltjer,
een van onze eigen 'veteranen'
die ernstig belemmerd wordt
door een ziekte die ze mee-
kreeg tijdens een missie in
Cambodja, deze special
mogelijk is geworden.

Joost de Vries,
Hoofdkrijgsmach traadsma n

en moeten ze alle
zeilen bijzetten
om weer een
plekje in de maat-
schappij te vin-
den. Ouderen, die
naar Indië, Korea
en Nieuw Guinea
waren uitgezon-
den, hebben moe-
ten strijden voor
erkenning. Voor
het werk dat ze
daar hebben
gedaan, de onbe-
grepen ziektes op
latere leeftijd en
de pensioenen.
Libanon-gangers
die nu ze ouder
zijn, geconfron-
teerd worden met
niet verwerkte, niet begrepen
emoties. Haïti-gangers die
maar liever zwijgen over hun
beleving, want er was immers
geen gevaar. Alleen maar
onnoemelijk menselijk leed.
Rwanda. joh, wat zeur je nou,
je was er maar even. Was je in
voormalig Joegoslavië in
Zagreb geplaatst dan heb je
eigenlijk ook geen recht van
spreken. Daar gebeurde
immers niets. Laat staan als je
in Bangkok of de Sinaï was. Of
in Villafranca, daar lig je
immers alleen maar in de zon.
En de Golf-oorlog? Zaten daar
dan Nederlanders? Nooit gewe-
ten. Daarom: TERUG VAN WEG-
GEWEEST!

Klazien van Brandwijk Wiltjer,
raadsvrouw
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Geen enkele oorlog is een pretje

Ad de Ronde, oorlogsvrijwilliger

We kennen elkaar al jaren en we hebben

het al vaker over zijn periode in

Nederlands-Indië gehad, toch aarzelt

Ad de Ronde bij mijn vraag of hij mee

wil werken aan een interview.

"Ach meissie, als ik jou daar een plezier

mee kan doen ... misschien hebben

anderen er inderdaad iets aan ...

we hebben lang genoeg op erkenning

moeten wachten ... maar ik neem geen

blad voor de mond, je kent me... "

En zo zitten we dan aan tafel, hij praat

honderduit en ik typ.

Dit had een verhaal van meer dan tien

pagina's kunnen worden. Een verhaal

dat veel overeenkomsten vertoont met

verhalen van andere veteranen, maar op

één punt wezenlijk anders is: in het

geval van Ad de Ronde was hij niet de

enige die vertrok, ook zijn broer en

ouders gingen. Ad de Ronde,

oorlogsvrijwilliger nr. 94

uit Vlaardingen, aangemeld

14 augustus 1945, vertrok in

1946 naar Nederlands-Indië als

Huzaar Ie klas wapendeskundige.

Hij werd tijdens zijn driejarig

verblijf enkele malen in rang

bevorderd, en gedegradeerd:

"Grote mond, toen ook al,

je kent me".
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De Tweede Wereldoorlog

We woonden in Vlaardingen en
de oorlog, och wat zal ik daar
over vertellen, het maakte
grote indruk, ik was nog jong
en ik kon weinig tot niets
doen. Mijn broer werd afge-
voerd naar Duitsland en de
streek waar we woonden werd
meerdere malen gebombar-
deerd. Ik herinner me dat ik
als zeventienjarige jongen tij-
dens een hels bombardement
in Schiedam onder een vracht-
wagen lag en een vrouw van
twee keer mijn leeftijd in mijn
armen hield om te troosten ...
zulke dingen vergeet je niet
meer. Het was een absurde
tijd. Aan het eind van de oor-
log heb ik me aangemeld als
oorlogsvrijwilliger. Enerzijds
omdat ik eindelijk iets wilde
DOEN en anderzijds ook om
een hele praktische reden:
anders was ik maanden later
zeker opgeroepen als dienst-
plichtige en dan had ik veel
minder salaris gehad.
Het idee wat ik had was dat we
.als Nederlanders daar de boel
wel in orde zouden brengen:
we gingen voor orde en
vrede ...

Familie

Aldershot, een oud invasie-
kamp in Engeland. We werden
daar extra afgeknepen door
Engelse militairen voor de
tropendienst. Ik heb die
periode als positief ervaren,
goede voorbereiding op het
hele gebeuren. Inmiddels was
mijn broer terug uit krijgsge-
vangenschap in Duitsland en
die meldde zich bij de mari-
niers aan. En mijn vader die bij
de Koninklijke Rotterdamse
Lloyd werkte kon overge-
plaatst worden naar Neder-
lands-Indië .... dus binnen een
periode van vijf weken kwa-
men mijn vader, mijn broer en
ik in Nederlands-Indië aan. Ik
heb mijn vader nog gezien
toen hij via Southampton naar
Indië ging.

Ik kreeg van mijn commandant
in Aldershot toestemming om
hem op de boot op te zoeken.
Maar alhoewel we allemaal in
Nederlands-Indië zaten, heeft
het nog twee jaar geduurd
voor we elkaar weer terugza-
gen. Dat was toen mijn broer
zwaar gewond bij mijn ouders
kwam. Ik ben ze toen op gaan
zoeken. Dat was een raar weer-
zien. Enerzijds het plezier van
het weerzien, maar ook de
armoede: mijn broer en ik had-
den helemaal niets. Geen geld,
geen kleren, niets. We hebben
toen mijn vaders handteke-
ning vervalst zodat we in de
bar op zijn bonboekje konden
drinken en eten. We hebben
daar later nog donderpreken
over gehad, maar gelukkig kon
hij er ook om lachen.
We waren trots op onze
ouders. In de jaren dat ze daar
gewoond hebben was hun huis
een toevluchtsoord, een soort
thuis voor veel Nederlandse
militairen. Ze vonden dat hun
plicht en deden het graag.
Vaak kregen we via kameraden
de groeten van onze ouders,
dat deed goed.

Rijst met krenten

De aankomst in Nederlands-
Indië was positief, we werden
hartelijk ontvangen door de
Nederlandse en Indonesische
mensen. We kwamen echt om
de mensen te beschermen,
voor hen op te komen en het
land weer op te takelen naar
een positief leefklimaat. De
mensen hadden veel last van
het gevoel geknecht te zijn
door hun eigen mensen. Na de
bezetting door de Jappen voel-
den ze zich nu bezet door de
Hyho's. De Nederlanders die
nog vast zaten in de
Jappenkampen werden ook
belaagd door de Pemoeda's en
de Hyho's.
De situatie in Batavia was
slecht: we hebben een week op
de tegels moeten slapen; er
was geen goede legering, dus
veel rugpijn en gekanker. De



Strijd in en om Palembang

KNILdeed z'n best om het ons
naar de zin te maken, hielp
mee met de spullen uitladen.
Ze lieten de krijgsgevangen
Jappen de boot uitladen. Geen
goede slaapplaats, maar wel
een rijsttafel. Rood-groen eten
noemden we dat: erg heet dus.
De KNILzorgde de volgende
dag voor rijst met krenten
voor ons. Ze leerden ons de
ADAT, de gewoonte van het
volk. Handels-tawarren, afdin-
gen, rijden door druk verkeer
en meer van die nuttige din-
gen. Later waren de patrouilles
die we liepen langs de kam-
pongs ook positief, we pro-
beerden zoveel mogelijk hulp
te bieden ook op medisch
gebied. Er waren altijd veel
zieken maar we hadden amper
spullen. De hospik brulde bij
wonden altijd: "smeer er maar
brandzalf op, dat desinfec-
teert"

0''-

vanuit de Tweede Wereld-
oorlog ook al wat gewend,
maar de beelden vergeet je
nooit meer.

Terug in Nederland

Er was geen maatschappelijke
erkenning voor onze inzet in
Nederlands-Indië, ik dacht:
militair hebben we gewonnen,
maar politiek verloren. Ik had
zelf geen last van de afkeu-

ring, ik dacht: "laat maar". Mijn
vriend die mee was geweest
naar Nederlands-Indië, vroeg
me na een poos of ik niet met
hem mee wilde gaan naar
Korea, maar ik wilde niet meer.
Het was genoeg geweest, ik
wilde geen militair meer zijn.
Ik heb nog een paar jaar geva-
ren en tijdens een van die rei-
zen kreeg ik een telegram van
mijn ouders, dat mijn vriend
gesneuveld was in Korea.

Veel te hoge prijs

Na de politionele acties moch-
ten we niet verder vechten. Er
was een rondetafelovereen-
komst. De commissie van
goede diensten beoordeelde
ons negatief. We waren moor-
denaars en meer van die rot-
zooi. De regering stond niet
meer achter ons, dus kwam er
een demarcatielijn. Wij als
Nederlanders aan de ene kant
en aan de andere kant de
Indo's. Wij hebben ons aan dat
bestand gehouden, maar de
Indo's niet, dat heeft een paar
honderd Nederlandse jongens
die extra patrouilles liepen het
leven gekost. Voor mij was dat
de rekening die wij moesten
betalen om een kabinetscrisis
te voorkomen. Een veel te
hoge prijs. De regering heeft
ons lelijk in de steek gelaten
en de mensen daar ook. Toen
we later in de gebieden terug
konden hebben we kampongs
gevonden die helemaal waren
uitgemoord. Geen leuk
gezicht, dat kan ik je wel ver-
tellen. We zijn niet in tranen
uitgebarsten, want we waren

De toestand in Palembang was op zijn zachtst gezegd
chaotisch, voor ons gevoel zaten we helemaal ingesloten in een
fort. Verderop lagen andere Nederlandse posten, maar overal
tussendoor was het gebied in handen van de vijand. We konden
alleen met uitdrukkelijke toestemming het fort uit naar de
andere Nederlandse posten, in wagens en ongewapend.
Vlak voor mijn 20e verjaardag en zoals later bleek vlak voor de
gevechten echt begonnen, zat ik me met een paar maten
behoorlijk te vervelen en we sloten een weddenschap af:
Sjefke Peero en ik zouden in korte broek, ongewapend en op
gymschoenen een rondje hard gaan lopen rondom het fort.
Dat was natuurlijk erg gevaarlijk, maar ja je was jong en soms
moest de spanning er gewoon even af. Dus wij liepen dat rondje
fort. Alhoewel de verlichting niet goed was, zagen we armoede
bij de burgerbevolking en de soldaten van de T.R.I. met
revolvers in hun broeksbanden. Ze zeiden niets, deden ook
niets. Wellicht waren ze net zo verbaasd als wij.
Eenmaal terug in het fort kregen we de wind van voren van
onze commandant: terecht. Na de kerst begonnen de gevech-
ten, ik wil daar niet over uitweiden, oorlog is nou eenmaal geen
pretje. Maar later bleek dat we die strijd gewonnen hadden,
we kregen toen een dagorder waarin de brigadecommandant
ons bedankte. En die dankbaarheid deed ons goed: we hadden
verliezen geleden, maar de vijand moest zich verder terugtrek-
ken. Het was dus niet voor niets geweest.
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Leren leven met de dood

Ieder jaar hebben we een
reünie van het 3e eskadron
pantserwagens in de Bernhard-
kazerne in Amersfoort. Het
doet me toch goed om aan de
poort dan militair gegroet te
worden, zoals ook de vetera-
nenpas me goed gedaan heeft.
Het heeft met erkenning te
maken. Tijdens de reünies pra-
ten we bij, halen herinnerin-
gen op en herdenken onze
gevallen kameraden. We heb-
ben ook een lief-en-leed pot,
zodat we bij een begrafenis
van één van ons ook altijd een
bloemstuk kunnen sturen. Dat
hoort gewoon zo.
Natuurlijk is het fijn om met
elkaar te kunnen praten, lek-
ker te eten en een borreltje te
drinken met elkaar. Zo hebben
we al die jaren ook dingen ver-
werkt denk ik, onder elkaar
heb je het toch ook over
andere zaken.
Ik ben nog een keer terug
geweest naar Nederlands-Indië
en heb toen met een reisge-
noot het Ereveld in Menteng
Poeloe bezocht. Dat was goed
om te doen. Ik heb hier in
Nederland ook het Ereveld van
gevallen militairen in

Nederlands-Indië te Hattum
bezocht, niet tijdens de ont-
hulling, daar waren me toen
veel te veel 'bobo's'. Allemaal
lui die er volgens mij niets te
zoeken had. Spoor was een
typische troepenman, het
monument geeft dat heel mooi
weer, hij staat daar
als het ware voor
zijn troepen.

Uitzendingen nu

Mijn kleinzoon is
vorig jaar naar
Bosnië geweest. Ik
ben naar een voor-
lichtingsdag
geweest en heb
daar vragen
gesteld onder
andere over
mijnen-opruim-
methodes, maar
echt goed ant-
woord kreeg ik
niet. Ik heb mijn
kleinzoon dus
gezegd dat hij
beslist niet van de
weg af moest gaan.
Ik heb me geen
echte zorgen over
hem gemaakt. Hij
is een stevige knul

en het is goed voor zijn ont-
wikkeling om mensen in een
crisisgebied te gaan helpen.
Het is voor hem een leerzame
periode geweest en ik ben
trots op hem. Hij heeft er geen
trauma's aan overgehouden en
daar ben ik blij om. Wat me
wel opviel was het enorme ver-
schil in salaris. Hij kreeg vijf-
tienduizend gulden na een
half jaar. Wij kregen misschien
duizend gulden als veteraan.
Ach ja, de tijden veranderen.
In zijn algemeenheid zeg ik
dat uitzendingen goed zijn
voor jonge mensen, als ze in
goede gezondheid zijn, geen
moeilijkheden hebben hier. En
als ze psychisch goed bege-
leidt worden als ze rot dingen
hebben moeten meemaken
daar. In onze tijd was er geen
psychische begeleiding. Ach
ja, er liep wel ergens een
dominee rond, maar veel had
je daar ook niet aan: een kerk-
dienst voor je een grote actie
inging .... Ik ben daar nooit
naar toe geweest.

lrma Ouwehand-jacobs
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In Amerika gaan

oorlogsfilms per

definitie bijna altijd

over 'hun' oorlog:

die in Vietnam.

In Europa is het

onderwerp van de

vele oorlogsfilms

vrijwel altijd WOIl.

Ook onze film-

geschiedenis kent een

aantal sterke films over

die specifieke periode.

Het duurde echter tot

1993 voordat regisseur

Hans Hylkema.

naar een scenario van

Oeroeg
drama over die andere oorlog

Jean van de Velde.

een speelfilm maakte

over een strijd die ook

bijzonderingrijpendis

geweest: de politionele

acties in Indonesië

kort na WOIl.

Hylkema baseerde zich bij zijn
film (die later in drie delen op
de televisie is vertoond) op de
novelle Oeroeg die HeIla
Haasse schreef in 1948,
30 jaar oud, als boekenweek-
geschenk.
Oeroeg is de naam van een
javaanse jongen, die op
dezelfde dag wordt geboren
als johan. johan is de zoon
van een Nederlandse planter,
Oeroeg is het kind van diens
opzichter Deppoh. De jonge-
tjes trekken gedurende hun
paradijselijke jeugdjaren veel
met elkaar op, al merkt Oeroeg
wel dat de vriendjes van de
blanke johan hem arrogant
behandelen. Als ze op de mid-
delbare school zitten, wordt
de kloof al duidelijker zicht-
baar. Naderhand gaat johan
naar Holland om er te stude-
ren. Als de jongens weer met
elkaar in contact komen, is dat

op een heel andere basis:
johan wordt als militair naar
Indonesië gezonden om er de
vrijheidsstrijd de kop in te
drukken, Oeroeg maakt juist
deel uit van dat leger van strij-
ders voor onafhankelijkheid.
Voor johan begint een moei-
lijke periode, want hoewel hij
het in zijn hart eens is met de
verlangens van de Indonesiërs,
treft hij bij aankomst in zijn
voormalige huis zijn vader
vermoord aan, en zijn verden-
king valt onmiddellijk op
Oeroeg. Het zoeken naar zijn
vriend van vroeger wordt in
feite een traumatiserende
speurtocht naar zijn hele
jeugd. naar die probleemloze
tijd toen hij nog kon houden
van een land en zijn bewoners,
waar hij nu als onderdrukker
is teruggekeerd.

Begrip voor beide partijen

Hans Hylkema maakte met
Oeroeg een liefdevolle film die
voor beide partijen begrip
weet te wekken. Zonder dat
het tot veel zichtbaar bloed-
vergieten komt, besef je als
kijker heel goed dat de onder-
drukking van de niet meer te
keren opstand hard en wreed
was. Tegelijkertijd wisselt
Hylkema die beelden af met
schitterende opnamen van het
adembenemend mooie, tropi-
sche paradijs, zodat je heel

goed begrijpt waarom johan
altijd met een deel van zijn
wezen aan Indonesië ver-
knocht zal blijven. Het slot
van de film is uitermate veel-
zeggend: als johan door de
vrijheidsstrijders gevangen is
genomen om de inmiddels
eveneens opgepakte Oeroeg
uit handen van de
Nederlanders te krijgen, blijkt
dat met Oeroeg nog elf strijd-
makkers worden uitgeleverd.
Twaalf Indonesische militairen
tegen één blanke: het gaf de
verhoudingen haarscherp
weer. Die laatste, cruciale
scène is tevens een van de
mooiste uit de film, want
Hylkema liet de overdracht
plaatsvinden op een loopbrug
over een ravijn, en filmde de
gebeurtenissen vanaf de
grond.
De rollen in de film worden
voorbeeldig gespeeld door Rik
Launspach als johan (die er
een Gouden Kalf voor kreeg),
en Martin Schwab als Oeroeg
zelf (met jeroen Krabbé als de
vader van johan, en Peter
Faber als een uitermate onaan-
gename Nederlandse officier).
De discussies over de politio-
nele acties laaiden tijdelijk
weer hevig op, maar toen de
film eenmaal uit was, was men
over het algemeen heel tevre-
den met de visie die Hylkema
en Van de Velde uitdroegen.

--
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Niet verder over nakaarten,
gewoon blijven ademhalen
G.N. Tack, Generaal Majoor tit. b.d.

Na enig omzwerven en met de hulp van

een grijze heer in een grote auto,

arriveer ik met grote vertraging aan

het huisadres van adjudant van de

koningin in buitengewone dienst;

de heer G.N. Tack.

Meneer Tack, keurig in pak, staat mij al

op te wachten in de deuropening.

Zijn vrouwen hijzelf ontvangen mij

buitengewoon vriendelijk.

Tack is niet boos omdat ik zo laat ben.

"Ikwas toch nog met andere dingen

bezig', redeneert hij vergoelijkend,

een opgeruimd man dus.

Terwijl mevrouw Tack zorgt voor koffie

en koekjes loodst meneer Tack mij mee

naar de raamzijde van de kamer. Daar

wijst hij mij op het prachtige uitzicht

over weilanden waar in de overstroomde

stukken eenden zwemmen. Hij geniet er

zichtbaar van en hoopt dat het niet vol-

gebouwd zal worden in de toekomst.
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Klankbord

Hij wil even weten wat ik pre-
cies doe, waar ik vandaan kom
en hoe ik erop kom om hem te
interviewen. Als ik hem uitleg
dat het thema van dit nummer
'veteranen' is, reageert hij ver-
heugd: 'Ja ja, de veteranen
beginnen nu eindelijk de aan-
dacht te krijgen die ze eigen-
lijk nooit hebben gehad.' Als ik
hem vraagt of dat steekt, aar-
zelt hij even. 'Ja bij sommigen
wel, maar dat is natuurlijk niet
alleen bij de veteranen zo, het
is ook zo bij mensen uit
Wereldoorlog Twee: de oorlog
is afgelopen, Nederland was
natuurlijk een beetje een puin-
hoop dus iedereen had zoiets
van'- en hierbij klapt hij in zijn
handen - 'jongens het is afge-
lopen en nu weer de opbouw,
vooruit met de geit!' Hij ver-
volgt; 'En sommige mensen
hebben er inderdaad een tik
van gekregen, o.a. de mensen
van het Englandspiel (een
spionage-affaire in WO IJ) hè.
Die hebben nooit een klank-
bord gehad. Als ze erover wil-
den beginnen, dan praatten ze
over iets waar niemand van
had gehoord. Soms hadden de
veteranen er ook wel een
beetje schuld aan want die
hebben dat ook verder niet
gepusht, die dachten ook: 'niet

verder over nakaarten, gewoon
blijven ademhalen'.
Tot op een gegeven moment
de veteranen reünies en
diverse verenigingen organi-
seerden om erover te praten.
Ook de politiek werd hierdoor
wakker gemaakt. Die
reageerde overigens verdeeld,
zoals bijvoorbeeld met de
Korea-veteranen: 'maar wat
had je dan ook in Korea te
zoeken?'
Korea bijvoorbeeld, waar veel
Nederlanders als vrijwilligers
vochten, was er geen recht-
streekse dreiging vanuit een
buurland. De indirecte drei-
ging werd wel ervaren: die van
het naderend communisme.
'Diverse Nederlanders emi-
greerden, niet uit economische
noodzaak maar domweg uit
angst, want vandaag of mor-
gen komen de Russen, wat ver-
der en dan zitten we niet
onder de Duitsers maar dan
onder de Russen dus weg-
wezen', vertelt Tack. Om mijn
vraag of dat ook zijn angst was
moet hij even hartelijk lachen
voordat hij antwoordt: 'Nee,
niet mijn angst nee, ik zou
zeggen dat als je die dreiging
voelt, je er iets tegen moet
doen. Dan moet je niet weg-
lopen hè, daar moet je tegen
tekeer gaan.' Hij vertelt dat op
een keer in Indië een leger-



predikant hem heeft gevraagd
om een lezing te houden. Tack
sprak toen over de motieven
om je te laten uitzenden: 'Als
je de kans krijgt dan moet je je
opgeven want als je een grote
mond klaar hebt dan moet je
je waarmaken.'

Driemaal veteraan

Tack zat met zijn handen op
de knieën maar leunt nu eens
lekker achterover, laat maar
komen die vragen.
Tack was 32 jaar oud toen hij
vertrok in september 1950.
Dat was dus eerder dan het
detachement zelf dat in okto-
ber uitvoer. Hij was vooruitge-
gaan met een collega om
alvast wat zaken te bespreken
met de Amerikanen in Tokio.
Kort daarna, in november, wer-
den ze al ingezet in de cen-
trale sector. 'Ik ben begonnen
als kapitein en de functie was
53, dat is operatie en training.
Eerst kapitein en later majoor,
in het verband van het
Nederlandse Detachement
Verenigde Naties, dat zou je
het beste kunnen vergelijken
met een bataljon.' Hij is daar
geweest tot oktober 1951. Hij
legt uit dat de vrijwilligers
voor een jaar waren ingezet en
dat er iedere keer aanvullingen
kwamen. Tack raakte gewond
tijdens de strijd tegen de
Chinezen. Dat gebeurde bij
Hoengsong. Daar sneuvelde
ook luitenant-kolonel Den
Ouden voor wie later een
monument werd opgericht.
Tack werd overgebracht naar
het Tokio Army Hospital in
japan en is later weer terugge-
keerd naar het N.D.V.N.
Na Korea werd Tack niet meer
uitgezonden. Wél daarvoor.
Hij had in 1940 al gevochten
tegen de Duitsers bij de
Biesbosch. Tack moet lachen

als ik vaststel dat hij dus al
van tevoren veteraan was. Hij
beaamt: 'ja, ik ben het eigen-
lijk al drie keer; één keer van
Nederland, één keer van Indië
en één keer van Korea.' In
Indië is Tack geweest van '47
tot '50. Als ik hem vraag of hij
vrijwillig opnieuw wegging
omdat hij misschien niet meer
kon aarden, antwoordt hij
nuchter: 'Nee, ik bedoel ik heb
dat beroep gekozen, nou dan
moet ik dat ook waarmaken.'

Berenvellen

Tack gaat opnieuw overeind
zitten en neemt nog een slok
van zijn koffie. Op mijn vraag
hoe hij die periode van uitzen-
ding heeft ervaren antwoordt
hij zonder erover te hoeven
nadenken: 'Zonder meer posi-
tief.' En dat geldt voor alle uit-
zendingen. Als ik hem vraag
wat er dan zo positief aan was
zegt hij: 'Nou in zoverre, we
hebben dus een steentje bijge-
dragen, we hebben het niet
alleen gedaan, de Amerikanen
en ook de Koreanen zelf, die
hebben gevochten voor hun
land. Dan wil ik de goeien niet
tekort doen; de Vietnamezen,
want in wezen vochten die niet
voor hun eigen land. De
Koreanen wél, die deden zelf
dapper mee, want we hadden
zelfs ongeveer een 120
Koreanen bij ons in het batal-
jon. Wij waren niet op volle
sterkte. We kregen toen
Koreaanse soldaten die we
gewoon tussen de Nederlandse
militairen in hebben laten wer-
ken. We hielden ze niet apart,
maar we hebben ze gewoon
geïntegreerd in het bataljon.
En dat ging uitstekend want
dat waren goeie soldaten, zon-
der meer.'
Hij gaat nu ook met zijn han-
den praten en vertelt dat ze,

ook met Marshallhulp, zich uit
de puinhopen hebben opge-
werkt tot een eersterangs
natie. 'Ze zitten momenteel
wel weer een beetje in de
financiële en economische
problemen maar daar zullen
ze echt wel weer uitkomen.
Korea heeft een enorme lange
historie, het was al een hoog
ontwikkeld land toen ze hier
nog in berevellen liepen.' Als
ik daar om moet lachen zegt
hij heel serieus: 'ja, en in de
loop van die historie zijn er
ook altijd dieptepunten
geweest. Als het minder goed
ging, kwamen ze op de een of
andere manier toch weer uit
dat dal.' Tack concludeert: 'Het
komt er dus op neer; we heb-
ben niet voor niets gevochten.
Ik kan me voorstellen dat de
Amerikaanse soldaten in
Vietnam niet voldaan zijn. Die
zullen zich afvragen waarvoor
ze hebben gevochten, het is
immers toch communistisch
geworden.'
Toch, stel ik, is er nog geen
vrede in Korea. Dat vindt Tack
ook: 'Er is een wapenstilstand
gekomen en tot op de dag van
heden is er geen vrede.' Ik
vraag hem of hij het nu nog
belangrijk vindt dat er vrede
komt. Tack glimlacht even:
'jazeker, u moet niet vergeten,
die scheiding is net zo onna-
tuurlijk als de scheiding van
Oost- en West-Duitsland; die
Oost-Duitsers zijn ook
Duitsers, die Noord-Koreanen
zijn ook Koreanen. In wezen
was dat één koninkrijk en dat
is door die oorlog gescheiden.
De bedoeling was immers dat
er na afloop van de oorlog in
heel Korea algemene verkie-
zingen zouden worden gehou-
den, onder supervisie van de
Verenigde Naties. Daaruit zou
dan een zelfstandige republiek
Korea ontstaan. Maar de
Russen hadden het noordelijk
deel gezuiverd van de
japanners en die hebben er
gewoon een eigen regime neer-
gezet. Ze hebben de waarne-
mers van de VN, die toezicht
zouden houden op de verkie-
zingen, niet eens toegelaten.
En die scheiding tussen het
Noorden en het Zuiden daar
was nog veel feller dan de
scheiding hier tussen West- en
Oost-Duitsland. Oudere Oost-
Duitsers bijvoorbeeld mochten
rustig op bezoek gaan in West-
Duitsland. Nu ja, die mensen
telden eigenlijk niet meer mee,
die waren niet nuttig voor het
communistische regime dus
die mochten rustig passagie-
ren. Dat werd natuurlijk niet
gefinancierd als vakantie-
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tripje. Maar in Korea was totaal
geen contact tussen Noord en
Zuid, niets. Dat kan op den
duur wel komen. Nogmaals,
het is hetzelfde volk, het
wordt alleen kunstmatig
gescheiden gehouden door de
communisten.'

Stil respect

Hoe verliep zijn leven na
Korea verder? Hij slaat zijn
armen over elkaar: 'Eens even
kijken, ik kwam vrij kort na de
oprichting ervan bij de onder-
officierschool, de tegenwoor-
dige Koninklijke Militaire
Academie. En vandaar ben ik
gegaan naar de Hogere
Krijgsschool. Ik heb ook nog
allerlei cursussen gehad en ik
ben daarvoor o.a. ook in
Amerika en Engeland geweest.'
Hij legt nog het een en ander
uit over de KMAen over ver-
dere opleidingen en moet dan
grinniken om het feit dat hij
mij op dat moment een kleine
militaire opleiding geeft in
organisatie.
Na de opleidingen werd hij G1,
personeelszaken bij de Se
divisie. Vervolgens werd hij
G2, inlichtingen bij de eerste
divisie. In 1962 werd Tack
adjudant van de Koningin. Na
de drie jaar adjudantschap
werd hij bevorderd tot com-
mandant van de 42e pantserin-
fanterie. Daarna was hij werk-
zaam als militair attaché in
Washington, vervolgens als
chef staf van de territoriaal
bevelhebber Zuid en erna ter-
ritoriaal bevelhebber Zuid. 'En
toen eruit', voegt hij er met
een kwinkslag aan toe. Wél is
Tack vandaag de dag nog zeer
actief als voorzitter van de
Vereniging Oud Korea
Strijders, die nog heel wat in
zijn mars heeft. Hij ontmoette
zijn vrouw in de mess, tijdens
zijn vervolg-opleiding aan de
H.K.S., toen zij diende bij de
Inspectie Geneeskundige
Dienst in Den Haag. Ook zij is
een veteraan en diende in
Indie op Java terwijl meneer
Tack op Sumatra zat.
Om nog even terug te komen
op Korea vraag ik hem of er
maatschappelijke waardering
of afkeuring is geweest? Tack
kijkt even niet begrijpend en
zet grote ogen op. Hij kan daar
niet direct een antwoord op
geven. 'Kijk, dat is de ver van
mijn bed show hè, degenen die
daar familie hadden, die wis-
ten ervan. Maar de anderen zal
de vraag 'Weet je waar Korea
ligt?', worst wezen. Voor de
rest, zeg maar van je eigen col-
lega's, kreeg je toch wel een
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zeker respect', zegt hij nog
wat weifelend. 'Niet uitgespro-
ken maar een stil respect, niet
van jij bent een flinke vent of
zoiets. Het punt is, je kan
mensen die je wat moet leren
op die onderofficierschool
natuurlijk iets van je ervaring
overbrengen. '

Indruk

Spelen die uitzendingen nog
een rol in zijn huidige leven?
'Natuurlijk, ik bedoel als je wat
van de wereld gezien hebt
wordt je blik iets breder dan
wanneer je alleen maar in
Nederland blijft', meent Tack.
De uitzending die de meeste
indruk op hem heeft gemaakt,
was de oorlog in Korea.
Daarover aarzelt Tack geen
moment. Houdt hij zich dan
nog bezig met Korea, via de
televisie of boeken? Niet erg
enthousiast mompelt hij: 'Nou
ja, als er iets over op het
nieuws is, maar verder niet
hoor.' Hij heeft nog een film
gezien, op uitnodiging, maar
die vond hij niet erg realis-
tisch. In de werkelijkheid bij-
voorbeeld was de burgerbevol-
king geëvacueerd omdat die
anders tussen de strijdende
partijen in zat. De gevechts-
zone was dus op een gegeven
moment burgervrij, een detail
dat ze in de film over het
hoofd gezien hadden. In het
verleden heeft hij nog wel een
aantal boeken gelezen over de
oorlog in Korea om te kijken
hoe een ander dat belicht.
'Kijk, zelf zie je natuurlijk
altijd maar een betrekkelijk
kort stukje.', legt hij uit.
Als hij nu advies mocht geven

over de gang van zaken in
Korea, hoe zou dat dan luiden7

'Het communistisch regime
weg, zonder meer', roept hij
onmiddelijk en hij vervolgt:
'dat werkt niet, dat heb je
gezien hè. Neem Rusland; ook
een arm land en het staat geÏ-
soleerd, op een gegeven
moment isoleert dat soort lan-
den zich.' Hij doet er nog een
schepje bovenop en vertelt dat
hij voor het laatst in '96 in
Korea is geweest; 'en toen
hoorde ik daar dat, gezien de
slechte toestand in Noord-
Korea, de Noord-Koreanen ero-
ver dachten om Zuid-Korea
maar aan te gaan vallen. Zelfs
China waarschuwde: 'er wordt
niks aangevallen', ik kan niet
verifiëren of het waar is maar
in ieder geval komt mij dat wel
als waarschijnlijk voor. Kijk,
landen die in moeilijkheden
komen, zoeken soms een
oplossing door een ander te
attaqueren.'
In '75 is hij voor het eerst
teruggeweest naar Korea, toen
nog eens in '77 en '78 en de
laatste keer in '96. De eerste,
tweede en derde keer is hij
daar geweest op uitnodiging
van de Korean Veterans
Association die het verblijf
betaalde. 'De reis moet zelf
betaald worden', benadrukt hij
nog. Hij ervaart die terugkeer
overigens als 'werkelijk gewel-
dig'. Als ik hem vraag of hij
zich opnieuw zou laten uitzen-
den als hij zijn leven over zou
mogen doen, antwoordt Tack
beslist: 'Ik zou het nogmaals
overdoen, ik ben er met genoe-
gen heengegaan en heb het
werk met genoegen gedaan.'

Anouk Helder



Stichting Dienstverlening Veteranen

Militairen die onder oorlogsomstandigheden of bij

vredesmissie dienen. opereren vaak onder zware.

emotioneel belastende en soms levensbedreigende

omstandigheden. Nederlandse militairen hebben

met dit soort omstandigheden te maken gehad in de

Tweede Wereldoorlog. de strijd in het voormalig

Nederlands-Indië. Korea. Nieuw-Guinea. maar ook

bij uitzendingen in verband met internationale vre-

desmissies. zoals Libanon. Cambodja. Rwanda en

voormalig Joegoslavië. Militairen die in oorlogen of

soortgelijke omstandigheden (zoals vredesmissies)

hebben gediend. worden nadat ze de dienst hebben

verlaten veteraan.

Defensie heeft de zorg voor
veteranen toevertrouwd aan
een onafhankelijk aanspreek-
punt voor veteranen en hun
gezinsleden: de SDV.
De SDV is bedoeld voor
dienstverlening, in de meest
brede zin van het woord, aan
veteranen, hun partners en
familie. Daarnaast kunnen
hulpverleners een beroep
doen op de SDV.

Bij de SDVwerkt een twintig-
tal mensen, waarvan vijf als
vrijwilliger. Er zijn consulen-
ten in dienst die veteranen
kunnen bijstaan in tal van
zaken, zoals het helpen bij
het aanvragen van een pen-
sioen of uitkering en het
doorverwijzen naar zorgin-
stellingen. Ook kan men bij
de Stichting terecht voor
informatie over evenementen,
onderscheidingen, reüniefaci-
liteiten en adressen van

instellingen die zich met vete-
ranen bezig houden.
Verder verstrekt de SDV de
veteranenpas. Deze pas is een
vorm van erkenning en geeft
recht op faciliteiten, zoals
reizen, boeken, museum-
bezoek en recreatieve acti-
viteiten. Houders van een
veteranenpas ontvangen
gratis het tijdschrift De
Opmaat.
Naast de directe dienstver-
lening ontwikkelt en onder-
steunt de SDV verschillende
projecten die een grotere
erkenning en zichtbaarheid
van veteranen in de samen-
leving tot doel hebben.
Alle diensten van de SDV zijn
kosteloos.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de:
Stichting Dienstverlening
Veteranen,
telefoon: 030-2319055.

jack Boerma
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Een Groningse jongen
in Nieuw-Guinea
Cor VriesemaJ Marn-Alg3ZM

Hijwas van plan zijn dienstplicht als

machinist bij de varende marine door te

brengen, maar tijde,ns de keuring bleek

hij ook geschikt voor het Korps

Mariniers. De avonturen die in het voor-

uitzicht werden gesteld leken hem wel

wat. Na vier maanden opleiding in Doorn

werd de dan 19-jarige Cornelis Jan

Vriesema, eind 1960, uitgezonden als

Marn-Alg3 ZM naar Nederlands Nieuw-

Guinea. Zijn vader moet daarvoor nog

tekenen. De thuisbasis werd Manokwari.

Cor werd ingedeeld bij de tot dan

onbekende Verkenning- en

Inlichtingendienst. In 1995 werd hij

drager van het Nieuw-Guinea

Herinneringskruis. Tijdens die decoratie

hoorde hij dat het onderdeel waar hij

toen deel van uitmaakte, onder auspiciën

van de Verenigde Naties viel.
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Telegram

Tijdens het verlof kwam er op
woensdag een telegram dat ik
vrijdag weg moest. Telefoon
was er toen nog niet bij de
gewone burger. Ik moest me in
Doorn melden en van daaruit
gingen we in ons burgerkloffie
naar Schiphol. In die tijd
mocht je niet geüniformeerd
in een burgervliegtuig reizen.
Vraag me niet waarom. Naar
dat soort zaken vroeg je niet.
je keek wel uit. Lachend: je
was al vier maanden gehersen-
spoeld. Vanuit Nederland vlo-
gen we via de Noord, in 22 uur
naar Biak. Het temperatuurver-
schil van 36 graden staat me
nog goed bij. We gingen met
onze eigen groep. Zo'n 120
man. Ook mijn buddy, Frits
Vogt, die ik sinds de keuring
kende en waarmee ik de oplei-
ding had gevolgd, ging mee.
We werden bij dezelfde groep
ingedeeld.

Opleiding

In Manokwari volgde weer een
opleiding van vier maanden.
De nadruk lag op patrouille
lopen en overleven in de
jungle. We leerden tactieken
om militair te overleven. Maar
ook om te leven van wat de
natuur voortbracht voor als
het voedsel verkeerd werd
gedropt. Daarop volgde een
aparte opleiding voor verken-
ning- en inlichtingendienst.
We werden opgeleid om te
infiltreren in gebieden waar
vrijwel nooit militairen kwa-
men.

De knop omdraaien

Het was een hele verandering.
je moest als het ware de knop
omdraaien. En je had ook wel
eens je angstige momenten. In
de opleiding lieten ze films uit
Belgisch Congo zien. Dat sloeg
aan. Het is iets waar je vreemd
van opkeek. je vroeg je af zal
dat hier ook gebeuren? En het
gebeurde. Natuurlijk anders,

maar toch. We hebben de eer-
ste Indonesische infiltranten
meegemaakt. Zij stookten
onrust onder de bevolking. De
eerste infiltratie was in de
Etna-baai. Een week of acht
patrouilleerden we in dat
gebied. Het was een rare situ-
atie. Zolang je in de kazerne
was, merkte je nergens iets
van. Toen die infiltraties aan
de zuidkust kwamen was het
omschakelen van geen proble-
men tot de mogelijkheid van
wel problemen. We hadden
opeens een echte vijand. Ik
ben er nooit mee in aanraking
gekomen. In het begin gingen
we met artsen, geestelijken of
regeringsambtenaren op pad.
Die moesten we begeleiden.
Daarna moesten we de infiltra-
ties oplossen.

Contact met papoea's

Ik heb hele goede herinnerin-
gen aan het contact met de
Papoea-bevolking. Ik had
ondermeer als taak voor de
dragers te zorgen. De meeste
Papoea's zagen ons als een
soort van bloedverwant. De
jongeren waren agressiever en
bekeken ons als een soort
van ... nou ja overheerser is
teveel gezegd, maar toch.
Terwijl dat helemaal niet zo
was. We hadden met de bur-
gers niets van doen. Ze had-
den hun eigen politie. Wij zijn
wel eens in een gebied geweest
waar een oorlog tussen twee
stammen was. Dan trad je als
scheidsrechter op. Maar niks
geen gewapende toestanden.
Als 18, 19-jarige beleef je dat
heel anders dan dat je dat nu
zou beleven. Toen dacht ik
heel anders. Ik dacht vanuit
mijn militair-zijn. Als ik er nu
weer naartoe zou gaan zou ik
meer sociaal denken. je hebt
als militair een opdracht waar-
voor je opgeleid, opgevoed
wordt. In de meeste gevallen
voer je die zonder meer uit,
omdat je gedisciplineerd bent.
Als burger kun je je eigen ini-
tiatieven nemen en je eigen ik



kwijt. Dat was daar bepaald
niet zo.

Contact met het thuisfront

Eens in de drie, vier weken
kregen we post. De berichtge-
ving in Nederland was slecht.
Eigenlijk was er geen bericht-
geving. Mijn kameraad, die ik
vanaf de keuring kende is later
gesneuveld. Die is waarschijn-
lijk in een boobytrap gelopen.
Dat hadden mijn ouders gele-
zen in de krant. Een heel klein
berichtje. Via het gemeente-
huis hebben zij geprobeerd er
achter te komen of ik er nog
wel was, of ik nog wel leefde.
Ik had niet kunnen schrijven
omdat we op patrouille waren.
We mochten niet schrijven.
Het dwaze was dat ik daarvoor
nog bij de commandant moest
komen en te horen kreeg dat ik
niet naar huis schreef. Na mijn
uitleg begreep hij dat dat niet
aan de orde was en werd de
zaak afgedaan. Zo ging dat in
die tijd.

Dood van een buddy

Frits verongelukte in februari
'61. We zaten met een man of
tien in een speciaal bivak.
Nadien zijn we teruggegaan
naar het basisbivak. Tijdens
die terugreis van een dag of
vier in een prauw, via kali
Omba kwamen de verhalen
los. Die terugreis was heel erg.
Ik heb hem ook mee begraven.
In een bananentuin. Ze hebben
zijn ouders toegezegd dat hij
op de militaire begraafplaats
in Biak zou worden herbegra-
ven. Ik heb daar mijn twijfels
over. Ik heb een hele nare tijd
gehad. Ze zeggen dat je
gewoon door moet gaan. Maar
natuurlijk had ik er wel proble-
men mee. Ik kon toen bij de
predikant, dominee Koolstra,
terecht. Daar heb ik veel steun
aan gehad. Je had in die tijd

geen sociaal werkers of psy-
chologen. Dat was ondenk-
baar. Ik heb me er zelf wel
eens over verbaasd dat een
mens zo snel over dat soort
dingen heen is. Maar je werd
heel snel met andere dingen
geconfronteerd. Ik was veel op
pad en heb weinig binnen
gezeten. Dat scheelt zeker.
Later toen zijn spulletjes opge-
stuurd moesten worden ... dat
waren hele nare dagen. En na
terugkeer toen ik zijn ouders
bezocht om zijn persoonlijke
dingen af te geven. Dat was
heel hard. Zij zagen mij naar
de deur komen. Dat had hun
eigen zoon moeten zijn. Dat is
heel hard. Ik ben later nog een
paar keer geweest.

Terug in Nederland

Daar sta je dan op Schiphol.
Niemand die je verwelkomt.
Een of andere pief vertelde dat
we weer thuis waren. Dat had-
den we zelf al gemerkt. We
werden met acht man in een
landmacht-busje geduwd. Zeer
frustrerend, dat had op z'n
minst een busje van de marine
moeten zijn. Maar ja ... zo werd
ik via de Afsluitdijk, Friesland
en Groningen in Middelstum
afgezet. Er volgde een ont-
schepings-verlof van veertien
dagen en twee dagen Doorn
om uitgekeurd te worden. En
dat was mijn diensttijd.

Ik was twintig, terug in
Middelstum. Terug bij mijn
oude baas om te werken en te
studeren. Terug naar het leven
van alle dag, zo simpel is dat.
Je probeert gewoon je sociale
leven weer op te pakken. Maar
wel met een ervaring die nie-
mand anders heeft en waar je
met niemand over kan praten.
Natuurlijk was het niet over.'
En het is nu nog niet over. Ik
was erg veranderd. Harder in
opstelling naar andere men-
sen. Anderhalf jaar had ik geen
rekening hoeven te houden
met mijn ouders en de regels
thuis. De normen en waarden
van onze gemeenschap. Ik
moest weer in het systeem.
Dat lukte prima, maar ik was
een beetje een ego-tripper.
Mijn vader was best trots op
me. Mijn moeder heb ik nooit
kunnen peilen wat dat betreft.
Zij vond de periode dat ik weg
was een verdrietige tijd. Daar
trek je je als 18, 19-jarige niet
zoveel aan. Zij was blij dat ze
me heel terug had. Ik kreeg
een echtgenote die niets op
heeft met militaire dienst. En
ook mijn zoons hebben niets
met militaire dienst. Mijn ver-

halen kan ik bij hen niet kwijt.
"Higgens" noemen ze me als ik
ga verhalen. Ik ga voor dat
deel van mijn leven naar
reünies van het COM (Contact
Oud Mariniers). Nederlands
Nieuw-Guinea, de herinnerin-
gen daaraan, het gaat niet
over. Die uitzending heeft een
duidelijke plek in mijn leven.
Ik ben heel gedisciplineerd
gebleven. Discipline is een
belangrijke waarde. Ik ben het
zelf en verwacht dat ook van
anderen in mijn omgeving.
Verder heb ik uit die tijd het
respect voor mensen die
anders van kleur zijn, anders
leven en andere normen en
waarden hebben meegenomen.
Toen hier asielzoekers kwa-
men had ik daar meer begrip
voor dan sommige anderen in
mijn omgeving.

Terugkijkend

Nieuw-Guinea zie ik als een
periode in mijn leven die ik
niet graag had willen missen.
Ik heb het gevoel een steentje
te hebben bijgedragen aan de
opbouw van het land. Het was
geen verloren tijd. Ik vind zelf
dat ik in mijn voordeel veran-
derd ben. Ik heb er veel
geleerd, wat meer lef gekre-
gen. Het heeft me gevormd.
Tijdens een reünie ontdekten
we dat er van de twaalf man
negen een eigen bedrijf had-
den. Dat is toch bijzonder. En
de mooie dingen houd je vast,
dat is belangrijk.
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Heilig vuur

T. MeinesJ luitenant generaal b.d.:
Geen deur die voor mij dicht blijft

Een man met het hart op de juiste plaats."

Na de oorlog treedt Ted
Meines als OWV-er (oorlogs-

OWV-er

sen, die zich verenigden in De
Naamloze Vennootschap,
brengt hij honderden joodse
kinderen onder. (Na de oorlog
wordt hij daarvoor door de
staat Israël onderscheiden.) In
die periode wordt hij gecon-
fronteerd met anders den-
kende volksgenoten en in het
bijzonder met het joodse
geloof: 'Mijn geestelijke
opstelling wordt dan breder.
Niet meer dat enge gerefor-
meerde idee. Met een aantal
joodse kinderen heb ik zes
weken in een kelder gezeten.
Zonder dat we het daglicht
zagen. De eerste uren heb je
het nog over het eten, voor

zover er nog eten
was. Over het licht
voor zover er nog
wat kaarsen
waren. Daarna
wordt het sche-
merig en ga je
over werkelijk
indringende
vraagstukken
spreken. Ik ben
het geloof nooit
kwijt geraakt

maar ben wel wat
universeler geworden.'is dienstplichtig maar hoeft

niet op te komen. Vrij snel
wordt hij geconfronteerd met
het jodenvraagstuk, met name
het onderbrengen van joodse
kinderen. Met een groep men-

De Luitenant Generaal b.d. Ted
Meines wordt in 1921 in een
sociaal bewogen gereformeerd
gezin in Friesland geboren. Al
op jonge leeftijd wordt hij,
door de politieke activiteiten
van zijn vader, geconfronteerd
met sociale vraagstukken. Na
de middelbare school gaat hij
als stagiaire naar de gemeente
en werkt o.m. bij de afdeling
Maatschappelijk Hulpbetoon.
In de dertiger jaren betekende
dat armenzorg en zorg voor de
vele werklozen. Dan breekt de
Tweede Wereldoorlog uit. Hij

Sociaal bewogen

aan de muren een verhaal op
zich vormen. Ik voel me snel
thuis en de onzekerheid, door
alle verhalen vooraf, is in een
mum van tijd verdwenen.
Nadat we het nog even over de
bedoeling van het interview
hebben, neemt de generaal de
regie over en vertelt bijna twee
uur aan een stuk. Een verhaal
dat alleen onderbroken en
gerelativeerd wordt door
mevrouw Meines die als ze de
beloofde koffie brengt lachend
zegt: 'wat heeft hij een verha-
len hé, die man van mij.' Ik
herken in zijn verhaal de
betrokkenheid en aansteke-
lijke bevlogenheid van politici
als Maarten Schakel, joop den
Uyl en Marcus Bakker.

"Een bijzonder mens, eigenzinnig type,

waar wij terdege rekening

mee moeten houden.

Klazien van Brandwijk-Wiltjer
ontmoette de voorzitter van
de Stichting Veteranen-
Platform, Luitenant
Generaal b.d. Ted
Meines thuis in zijn
werkkamer.
Door ellenlange
files zijn we een
kwartier te laat in
Wassenaar. Als ik
uit de auto stap
gaat de deur al
open en mevrouw
Meines begroet me
hartelijk met de
woorden: 'U zat zeker
in de file met dit akelige weer!
Kom gauw binnen. Ik breng u
zo een kopje koffie boven.' De
generaal gaat me voor naar de
eerste etage waar in zijn werk-
kamer de schildjes en foto's

fantastische militaire baan achter de

rug. Ik heb een goed pensioen. Ik heb bij

de Hartstichting mogen leren dat er

mogelijkheden en middelen zijn.

Hier ligt een taak, hier is een OPDRACHT.

Dat is het heilige vuur en dat is door

niemand te stoppen, alleen door

de Lieve Heer."

"Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat je

mensen die hun hele leven lang hun

beste krachten hebben gegeven, als ze de

dienst uit zijn negeert. Dan kun je

zeggen die zet ik met een goed pensioen

op straat. Maar er is toch meer als geld?

En dan kom ik weer bij mijn geestelijke

ontwikkeling als mens en denk ik: DAT

KAN TOCH NIET! Wie ben ik? Ik heb een

14 I EGO I TERUG VAN WEGGEWEEST



"De huidige voorzitter van het Veteranen-
Platvorm is een van de zeer weinige hoge

beroepsofficieren waar ik mijn belangen zo
bij in de zak zou durven stoppen. Hij zal

bij wijze van spreken alles plat gaan
schieten om de belangen van de veteranen

zo optimaal mogelijk te behartigen."

vrijwilliger) in dienst om naar
Nederlands-Indië te gaan. 'Ik
had gezien hoe ons land werd
bevrijd door jonge mannen en
vrouwen die nog nooit van ons
land hadden gehoord. Ik vond
dat ik iets terug moest doen.
Voor ons eigen koloniaal
gebied, dus ik wilde naar
Indië.' Hij vertrekt voor de
opleiding naar Engeland en
wordt daar aangewezen voor
een officiersopleiding. Pas in
het najaar 1947 keert hij terug,
niet naar Indië dus, maar als
reserve-officier naar
Nederland: 'Er moes-
ten officieren thuis
blijven om de troe-
pen op te leiden. U
begrijpt dat ik er
dan ook een enorme
tegenstander van
ben dat men zegt
dat onze troepen
niet goed werden
opgeleid. We leidden
mensen goed op.
Voor een deel was
dat mijn verant-
woordelijkheid.'
Indië blijft trekken en
als dat niet lukt probeert
Meines de dienst uit te gaan.
Er komen tal van burgermees-
tersposten vrij en met zijn
gedegen opleiding als
gemeente-ambtenaar vraagt
hij zich af wat hij in vredes-
naam nog langer in dienst
doet. Maar er is getekend voor
overal ter wereld inzetbaar
zijn als oorlogsvrijwilliger en
het contract is niet te verbre-
ken. Wel is er de mogelijkheid
om over te gaan in beroeps-
dienst. En de weg naar Indië
lag opeens weer open.

Indië

In de zomer van 1949 vertrekt
de dan eerste luitenant Meines
naar Indië waar de politionele
acties ten einde lopen. Een
moeilijke tijd. Een periode
waar in Indië veel slachtoffers
vallen en het in Korea begint te
rommelen. De jonge beroeps-
luitenant kreeg het commando
over een grote groep dienst-
plichtigen, twee batterijen
veldartillerie. Eerst in Bantam,
dan in Bandung. Ver van huis.
Geen mogelijkheden om met
thuis te bellen. Weinig uit-
gaansmogelijkheden. 'Dat
werd de mannen soms wat
teveel en dan wilden ze de
kampong in. Dan sta je daar
als jong beroepsofficier. En
weer komt de zorg voor de
mens, mijn mensen op je af.
Dat doe je samen met je mede-
officieren, maar je bent wel de
man die de baas is. There is

never a bad troop, there is
always a bad officer, was mijn
eerste les op de Britse acade-
mie. Dat betekende dat ik
wilde weten wat mensen bezig
hield. Ik heb veel met mensen
gepraat en mijn geestelijke
bagage werd weer breder. Als
een van de laatsten keerden
wij, in 1950, uit Indië terug. Ik
heb de troep ongeschonden
aan de ouders terug mogen
geven. Het kostte veel inspan-
ning, maar het was de moeite
waard.'

Terug

Meines 'weigert' om langer in
Indië dienst te doen en wil
terug naar Nederland waar
men inmiddels overstapte van
de Engelse naar de
Amerikaanse organisatie.
Eenmaal terug in Nederland
wordt hij voor een opleiding
naar Amerika gestuurd.'Weer
werd mijn beeld breder, maar
ik had nog steeds geen
Nederlandse opleiding. Ik had
nog nooit een KMAvan binnen
gezien.' Terug uit Amerika
wordt hij in de gelegenheid
gesteld om de krijgskundige
studie aan de Hogere
Krijgsschool te volgen. En ter-
wijl 'men' zich afvroeg wat hij
nu met die krijgskundige stu-
die moet, rondt hij deze met
goed gevolg af en wordt gene-
rale stafofficier. Dan volgen
veel functies, waarbij de logis-
tiek de hoofdlijn blijft.
'Concreet zorgen dat de voe-
ding er op tijd is, zorgen dat er
munitie is, zorgen dat er voer-
tuigen zijn.' Op SS-jarige leef-
tijd beëindigt de generaal zijn
diensttijd als Plv. Kwartier-
meester Generaal.

Nederlandse Hartstichting

'Op SS-jarige leeftijd stond ik
op straat, veel te jong om hele
dagen thuis te zitten.' Dan
komt de vraag van de
Nederlandse Hartstichting die

'een vent' nodig hebben die
bestuurlijk, maar ook organi-
satorisch de zaak wat op poten
kan zetten. 'En weer kwam ik
in een wereld die ik helemaal
niet kende, weer kwam ik met
mensen, met zorg, in aanra-
king.' In de jaren bij de
Hartstichting ('76 tot '84) ziet
de generaal b.d. nog eens de
belangrijkheid van zorg voor
mensen. Belangenbehartiging
voor zorg ziet hij als een
opdracht. Het beschikbare
geld niet alleen besteden aan

wetenschappelijk
onderzoek, zoals
de heren profes-
soren wilden,
maar vooral ook
aan de zorg naar
de mens. In dit
geval hartpatiën-
ten. Ook leert hij
de waarde van
public relations
en voorlichting
voor organisaties
die zelf het geld
bijeen moeten te
brengen. 'Als mili-

tair heb je dat
natuurlijk nooit geleerd. Je
geeft het geld, dat via de rijks-
begroting binnenkomt, uit. Bij
de Hartstichting moesten we
zelf zorgen dat er geld binnen-
kwam. Dat lukte. Bij mijn bin-
nenkomst was er een budget
van 5 miljoen en toen ik in
1984 wegging hadden we een
budget van 50 miljoen. Daar
was geen gulden bij van de
overheid.'

Veteranen-organisaties

De Luitenant Generaal was al
lang lid van de Nederlandse
Bond Oud Strijders en het
Veteranen Legioen Nederland
toen hem in 1984 werd
gevraagd vice-voorzitter te
worden van wat nu heet de
Bond van Wapenbroeders. Hij
wilde dat graag: 'maar alleen
als ik wat voor mijn veteranen
mag beteken.' Eenmaal actief
bemerkte de beoogde voorzit-
ter dat iedereen, vanuit zijn
eigen invalshoek, zijn best
deed. Maar ook dat iedereen
voor zijn eigen organisatie,
zijn eigen belangen zorgde. De
NBOS\VLNwordt dan de Bond
van Wapenbroeders. In 1985
wordt hij vice-voorzitter en in
de aanlooptijd naar het voor-
zitterschap van de Wapen-
broeders ontmoet Meines de
huidige algemeen voorzitter
van de BNMO, Nick Smit.
Beiden participeren ze in de
World Veterans Federation
Commissie Nederland en ont-
dekken daar dat men maar
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"De ware
pleit-
bezorger
voor ons
veteranen. "

heel weinig aan veteranenzorg
doet. 'Binnen de BNMOvonden
de beschadigden naar lichaam
of geest een goed onderko-
men. Maar voor die andere
groep, waarvan niet dui-
delijk was of ze wel of
niet beschadigd waren,
was helemaal niets.' Zij
besluiten dat daarin ver-
andering moet komen.

Desillusie

Er moet iets voor de
Nederlandse veteranen wor-
den gedaan. Men legt contac-
ten met defensie en ontmoet
onbegrip. 'Niet het onbegrip in
de richting van de beschadig-
den, alhoewel. .. de overheid
had daar ook weinig aan
gedaan. Ook daar moest het
allemaal van de mensen zelf
komen. Maar er was vooral ook
onbegrip voor de 'gezonde'
veteraan. Dat was een enorme
desillusie. Hoe kan dat nou in
Godsnaam, dat je als overheid
nooit wat hebt gedaan voor je
veteranen.' De generaal herin-
nert zich zijn eigen vertrek uit
dienst en realiseert zich dat
het misschien toch wel niet zo
vreemd is: 'toen ik als 55-
jarige als beroepsofficier de
dienst uitging was ik ook
ineens verloren. Ja ... ik kreeg
een keer in de maand mijn
traktement en daar hield het
mee op. In die jaren was het zo
dat als je de dienst uit was
men ook zei: meneer aan u
hebben we verder geen bood-
schap.' Het heilige vuur flik-
kert weer fel op en hij spreekt
vele bekenden in de militaire
top aan op dit onbegrip. 'Ik
voel dat als een opdracht, een
heilig vuur dat door niemand
te stuiten is. Ik heb een
opdracht, in alle realiteit
natuurlijk. Maar voor die

opdracht is er geen deur die
dicht blijft, niet één.'

Oude bekenden

Geen enkele deur blijft dicht,
gevleugelde woorden van de
generaal b.d., maar het onbe-
grip bij defensie gaat zover
dat men zich afvraagt waar
Meines zich mee bezighoudt.
Hij heeft immers nooit in de
personeelslijn gewerkt. 'Ik had
tanks weten te ontwikkelen,
maar zorgen voor mensen?
Nee ... Men zei: waar praat je
eigenlijk over? Ik zei: Dat zal
ik je laten voelen.' Onder-
tussen was het ook binnen de
gelederen van de veteranenor-
ganisaties wat gaan borrelen.
Bijeenkomsten met een borrel
en bingo waren niet vol-
doende. De bestaande vereni-
gingen deden te weinig aan
belangenbehartiging van b.v.

"Hij is wat streng,
laat je niet afschrikken,

het is een kei van een vent."

de lndië-gangers. Er werden
nieuwe groepen op gericht en
iedereen was in zijn eigen
clubje bezig. Samen met Smit
ontwikkelt Meines plannen en
legt contacten. Kabinet Lub-
bers 2 treedt aan en Wim van
Eekelen, een oud-leerling van
de generaal, wordt minister
van Defensie. In een van de
septemberdagen in 1986
vraagt Meines belet bij de
nieuwe Minister. 'Ik heb je des-
tijds geleerd hoe je officier
moest worden, nu moet je iets
voor mij doen, beter gezegd
voor mijn veteranen doen.' En
zo wordt Van Eekelen de eer-
ste die op ministerieel niveau
iets voor de veteranen gaat
doen. Van Eekelen pakt de
draad, volgens de generaal,
goed op en stelt ondermeer
Durk van der Meij als vertrou-
wensman oud militaire Indië-
gangers aan. 'Van der Meij
kende ik. We hadden in '45 bei-
den als oorlogsvrijwilliger in
Engeland gezeten. Hij ging als
onderofficier naar Nederland
en kon nog met de Ie div. 7
december naar Indië. We kwa-
men elkaar in '86-'87 weer
tegen toen Van der Meij
onderzoek ging plegen bij de
Indië-gangers.' De minister
had opdracht gegeven onder-
zoek te verrichten naar de oud

lndië-gangers. Dat was niet
naar de zin van Meines die
vond dat het onderzoek breder
moest. 'Van Eekelen gaf feite-
lijk weer een klein stukje van
een veel groter geheel, ik vond
dat onjuist.' Meines vindt dat
aan alle veteranen aandacht
besteed moest worden. Dus
ook de mannen uit WO-I!, als-
ook de mannen en vrouwen
die in Korea hadden gediend.
En de groep Libanon-gangers.

Het probleem

De voorzitter van de Bond van
Wapenbroeders laat het er niet
bij zitten en maakt een uitge-
breide studie over HET PRO-
BLEEM.'Een les die ik als gene-
rale stafofficier leerde was: als
je iets wilt dan stel je een staf-
studie op. Je gaat Militaire
Staven, danwel het Ministerie
van Defensie binnen en daar
waar bij een belangrijk per-
soon een deur openstaat
donder je gewoon zo'n stuk
op.de tafel neer. Dat borrelt
dan vanzelf wel op. En dat
heb ik gedaan. Als ik een
ding goed heb geleerd dan
is dat het analyseren van
het probleem. De factoren
van invloed erbij. Beetje
hardop denken en je hebt

het probleem opgelost. Mijn
conclusie: In Nederland ont-
brak de maatschappelijke
erkenning van veteranen.'
Meines wil de maatschappe-
lijke erkenning voor iedere
veteraan, de man of vrouw,
van welk oorlogstoneel afkom-
stig ook, van welke leeftijd
dan ook. 'Erkenning en zorg
die zij of hij verdient. Die
erkenning dient ondermeer de
peilers immateriële en de
materiële zorg te hebben.
Minister van Defensie Wim van
Eekelen geeft de start. Durk
van der Meij is bezig met zijn
onderzoeking en Smit en
Meines trachtten mensen op
het departement warm voor te
maken voor die erkenning.

Achterstelling

Dan zijn er onverwacht ont-
wikkelingen die het proces van
'moeten samenwerken' ver-
snellen. Als eerste zijn er de
oud Indië-veteranen die zich
achtergesteld voelen bij de
Libanon-gangers die een rede-
lijke begeleiding aangeboden
krijgen op het gebied van de
verlate effecten van de oorlog.
'Hoe is het nou toch mogelijk
dat je wel aandacht aan die
Libanon-gangers besteedt en
aan ons niet. Wij weten wel dat
het vandaag de dag nog steeds
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"Een man die van wanten weet
als het om veteranenzaken gaat."

"man.

"Een hele
bijzondere

bevlogen

Niet gefrustreerd

In 1990 komt Ter Beek met een
beleidsnota. Een nota waarvan
titel en inhoud niet met de
veteranenorganisaties zijn
besproken. Een van de dingen
die er in staat is dat er een
Stichting Dienst Verlening
moet komen. Binnen het

Veteranen Platform
vindt dat plan in
eerste instantie
nogal een wat kri-
tisch onthaal
omdat er 'een ade-
quate probleem-
stelling met ana-
lyse ontbreekt. Dat
heeft dan te maken
met het ontbreken
van het gemis aan
coördinatie en
afstemming tussen
zorgstructuren en
zorginstanties.' Dat

leidt ertoe dat er,
onder voorzi tterschap van
Meines, een werkverband tot
stand komt om het probleem
te inventariseren, tesamen met
vertegenwoordigers van
Defensie, van de krijgsmacht-
delen, de BNMOen ICODO.
Tussen Defensie en het
Veteranen Platform komt een
convenant tot stand en zo
wordt in 1990 de Stichting
Dienstverlening veteranen
opgericht. In november 1991
wordt de Stichting
Dienstverlening Veteranen
operationeel. In het convenant

niet voorstellen dat veteranen
met elkaar rond één tafel kon-
den zitten: 'dat kan niet ze
vreten mekaar de strot af.'
Maar het heilige vuur blijft
branden en Meines gaat door,
want geloven in je doel, dat op
anderen weten over te bren-
gen, maakt je krachtig. Als Van
Eekelen door de paspoorten-
affaire moet verdwijnen wordt
Bolkestein minister van
Defensie. Daarna kwam Ter
Beek. 'Die PvdA-er Relus ter
Beek. In het begin hebben we
als kemphanen tegenover
elkaar gestaan. Hij met zijn
rooie afkomst, ik als Anti-
Revolutionair. We zijn de
grootste vrinden geworden.
Hij heeft voor defensie mis-
schien niet altijd het goede
gedaan, maar voor ons als
veteranen WEL!' De generaal
herinnert zich in dat verband
de samenwerking met de 'ver-
guisde' Henk Vredeling. 'Ik heb
nooit problemen met die man-
nen gehad. Als je maar precies
zegt wat je denkt en als je ook
maar staat voor hetgeen dat je
zegt.'

Inmiddels zijn er 36 organisa-
ties het Veteranen Platform
verenigd. Dat was voor de
overheid nieuw. Jan van
Houwelingen staatssecretaris
onder Van Eekelen kon zich

Bewindslieden

zijn het veteranenbeleid kwijt.
Wij moeten als veteranen zor-
gen dat we met alle verschillen
die we ook hebben elkaar de
handen blijvend vasthouden.
Dat is de essentie van het
Veteranen Platform.'

moesten ineen om de belangen
van de veteranen werkelijk
goed te kunnen behartigen. In
1988 zijn de eerste voorzich-
tige stappen in de richting van
samenwerking. Een aantal
organisaties gaat rond de tafel
zitten. Geen gemakkelijke
klus, want 'er is niks moeilij-
ker dan veteranen bij elkaar
krijgen. Allemaal een andere
belevingswereld, wel een aan-
tal gemeenschappelijke draag-
vlakken, maar niet allemaal
hetzelfde.' De generaal veront-
schuldigt zich voor zijn niet
altijd even keurige woorden,
maar: 'In die afgelopen tien
jaar heb ik mij in het
Veteranen Platform menigmaal
gewoon weer als generaal
neergezet. Democratie is goed,
maar om mensen bij elkaar te
houden is het soms nodig te
zeggen: Geen geouwehoer, zo
doen we het!' Dat bijelkaar
houden van de veteranen orga-
nisaties blijkt niet altijd even
gemakkelijk. De cultuurver-
schillen blijven en er moet
regelmatig een beroep worden
gedaan op de gemeenschappe-
lijke belangen en beleidspun-
ten. De ook hier terugkerende
zorg voor de mens doet de
generaal nog wel eens vragen:
"Heren wat willen we nou.
Willen we weer terugvallen op
het oude? Als wij ons als vete-
ranen niet meer verenigd vin-
den, elkaar loslaten, dan zegt
defensie, dan zegt de overheid
nou dat was het dan. En wij

"Hij kan op alle niveaus praten.
Of het nu een ex-dienstplichtige is

die met hem heeft gediend of
Prins Bernard."In diezelfde jaren ver-

schijnt in het kader van
de beschrijving van de
Nederlandse Historie
het boek van De Jong
over de Indië-periode.
'Die goede professor De
Jong kwam ons als Indië-
gangers toch wel aan ons kleed
toen hij ons beschreef als oor-
logsmisdadigers of woorden
van die strekking. Alles in zijn
relativiteit.'

Oorlogsmisdadigers

Als generaal

Deze drie zaken deden de
veteranen inzien dat ze moes-
ten stoppen om als afzonder-
lijke organisaties op te treden.
Dat ze los van politieke, gees-
telijke of maatschappelijke
overtuiging de krachten moes-
ten bundelen. De handen

Verder krijgt Meines er lucht
van dat minister president
Lubbers en minister Brinkman
van WVCplannen hebben om 4
en 5 mei op een ander plan te
brengen. De bedoeling is het
plan op korte termijn in het
Kabinet te behandelen en snel
door de Tweede Kamer te
loodsen. Met stemverheffing
zegt de generaal b.d. 'Op een
dag waarvan ik wist dat
Lubbers binnen was heb ik
mijn pak aangetrokken en ben
het Torentje binnengespron-
gen en heb gezegd: "Als U niet
zorgt dat dit op een adequate
manier geregeld wordt dan
komen de veteranen in
opstand!" Dat heeft niets te
maken met ondermijning van
zijn gezag. Het heeft te maken
met het ondermijnen van ons
veteranen. Het heilige vuur.'
Geëmotioneerd gaat hij ver-
der: 'Ónze middag, de bekende
middag van de 4e mei, hebben
ze ons ontnomen en gevoegd
bij de plaatselijke dodenher-
denking (de stille tocht) in de
avonduren in Amsterdam.
Paarden en koeien hebben ze
bij elkaar gebracht. Ik heb me
daar met kracht tegen verzet.
En ik zeg u, als we toen de
beschikking hadden
gehad over het
Veteranen Platform, dan
was het allemaal anders
verlopen.'

Vier mei

zwaar op onze maag ligt, maar
wij waren tenslotte toch
degene die participeerden in
het dekolonisatieproces
betreffende het voormalige
Nederlands Oost-Indië.'
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Een van zijn gevleugelde gezegden is:
'geen deur blijft ongeopend, als het om
de belangen van veteranen gaat'.

is afgesproken dat na een paar
jaar een evaluatie zal plaats-
vinden die zal kunnen leiden
tot bijstelling van functie en
taak van de SDV. Generaal
Meines: 'De SDV is bedoeld om
een soort van interrelatie te
maken tussen alle zorgelemen-
ten die we in onze samenle-
ving kennen. Die ook een link
legt naar de zorgelementen
waarmee nu de nog actievelin-
gen benaderd worden. Mij
stond voor de geest om een
krachtige bundeling te maken.'
De evaluatie over taak en func-
tie van de SDV blijft, door niet
meer te achterhalen oorzaken,
achterwege. Taak en doelstel-
ling wijken danig af van de
gemaakte afspraken. Binnen
de krijgsmacht veran-
dert het een en
ander. De dienst-
plichtigen verdwij-
nen, uitzending volgt
op uitzending en er
komen steeds meer
jonge veteranen. De
voorzitter van het
Veteranen Platvorm
is bezorgd 'Ik bleef
maar vragen hoe zit het er nu
mee? Ik had een hele andere
intentie met betrekking tot de
taak en doelstelling dan wat er
nu is uitgegroeid. Er zijn een
hele hoop dingen bij zijn geko-
men, zoals passen en vrij ver-
voer. .. maar dat was niet de
essentie van het geheel! Tot nu
is er nauwelijks gewerkt aan
de erkenning van de veteraan,
zelfs niet naar aanleiding van
het rapport van Piet Thoenes
daarover. Er wordt een mooi
blad gemaakt... ja, dat is zo. Ik
ben niet gefrustreerd hoor. ..
dat heilige vuur houd ik nog
steeds hoor!'

Trots

Het Veteranen Platform ont-
wikkelt zich als een beleids-
voorbereidende organisatie
voor de overheid. Er worden
beleidsaanbevelingen gedaan.
Er komt aandacht en erken-
ning voor materiële zaken en
immateriële zaken. 'Ik ben er
trots op wat wij in die voorbije
tien jaar met elkaar hebben
bereikt. De veteraan staat niet
meer in het achterste gelid. Hij
staat nu niet altijd vooraan,
maar hij wordt gezien! Hij
wordt erkend! Tijdens de
besluitvorming, door de
Tweede Kamer, over de dui-
zend gulden regeling voor de
veteranen wordt mijn naam
naar het idee van een van de
Kamerleden wat te vaak
genoemd en die zegt: "maakt
die generaal ook hier in de 2e

Kamer de dienst uit?" Dat
klonk mij als muziek in de
oren. Tot in de Tweede Kamer
weten ze dat ze met ons als
veteranen te maken hebben.'
Toch is dat niet voldoende vol-
gens de generaal. Van genoeg-
zaam achterover gaan zitten
wil hij niet weten. 'We moeten
oppassen dat nu er een aantal
zaken bereikt zijn dat we zeg-
gen nou dat was het dan.' Hij
is pas tevreden als het eind-
doel is bereikt. En dat is als er
sprake is van een duurzaam
veteranenbeleid, verankerd in
de samenleving. Een door
Defensie voorgestane oprich-
ting van een Instituut voor
Veteranen zal volgens Meines
als grondgedachte moeten

hebben een adequate onder-
linge coördinatie en afstem-
ming tussen alle relevante
zorgsystemen en zorginstan-
ties waarmee zowel de vetera-
nen als de actief-dienenden te
maken hebben. Kort samenge-
vat: 'een bundeling van verkre-

gen kennis en ervaring.'
De generaal waarschuwt
ervoor het wiel nog eens te
gaan uitvinden. Ervaringen
bundelen, zaken op elkaar
afstemmen is zijn devies.
'Want het zit nog lang niet
goed met die zorg. Men moet
zich goed realiseren dat we
vanuit onze samenleving men-
sen onder moeilijke omstan-
digheden uitsturen. Gans
anders dan wij destijds naar
Indië. Het zal in de toekomst
nog anders worden. Dan ben je
alleen maar gerechtigd,
gerechtvaardigd om dat te
doen als je naar menselijke
maatstaven ook weet dat de
zorg voor man of de vrouw bij
deelname aan vredesmissie en

terugkeer daarvan in
goede handen ligt.
Naar mijn beste
weten is het vetera-
nenbeleid het eind-
punt van al diegenen
die deel hebben geno-
men aan vredesmis-
sies. Na hun dienst-
verlating zijn zij vete-

ranen.'
Dat is ook waaraan hij zijn
aandacht, in de jaren die hem
nog resten, wil besteden: 'Ik
geloof oprecht in een goed
georganiseerde en door de
samenleving gedragen vetera-
nencultuur naar Nederlandse
maatstaven.'
Klazien van Brandwijk-Wiltjer
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Wees
gewaarschuwd
zeg nooit dat je het niet wist.

Lijkrede op ZORG

Snellen de waarschuwingen
de crisis niet lang vooruit?
gaan niet eerst de betrekkingen
tussen volken ernstig achteruit?
Horen wij niet al jaren het
scherpe geraaskal van de
demagoog?
wordt ons dan niet voorgehouden
dat ten onrechte eigen volk voor C =:Ol
een ander boog?

Jarenlang slikken wij het gif
dat leidt tot ongelijkwaardigheid

geloven wij het masker
van de onwaarachtigheid

aaneengeregen woorden boren
dringen zich in ons gevoel,

en dan,

loopt een stampende
massa voeten
voorop in het gewoel
geeft onze vrijwillig
verwrongen geest
zijn eerste geweldig feest
verwonden wij onszelf
het meest als massa
in angstige anarchie
wild schoppend
of
bewuste zelfzuchtigzinderend
van geld in de kassa

en dan,

schuilen mensen onder
voorbijgaand plastic
leren kinderen geweren hanteren
verstoppen ouden zich
in onherbergzame wouden
liggen lijken langzaam
alleen te vergaan

en dan

kan menselijkheid alleen nog in
de kerker van de geest bestaan.

Jan Nauts

Geachte ouders,
familie en vrienden

We zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Zorg, die ik heb leren
kennen en waarderen in mijn vorige functie, waarin ik nauw met
hem mocht samenwerken.
Toen ik bij deze dienst kwam werken trof ik hem weer. Ik was daar
niet echt verrast over, tenslotte is Zorg overal daar te vinden waar
mensen werken en dat hij een prominente plaats heeft tussen
mensen, die van helpen hun werk maken is evident.
Omdat ik al zolang met Zorg optrek is mij door zijn ouders,
Respect en Liefde, gevraagd om vandaag bij zijn afscheid te
spreken.
Bij mijn komst in deze dienst ging het niet goed met Zorg, hij zag
er slecht uit en vertelde mij zich misbruikt te voelen. Hij werd niet
ingezet om kwesties te bespreken in respectvolle openheid,
wederzijdse verantwoordelijkheid en de bereidheid tot werkelijke
ontmoeting, integendeel, hij werd gebruikt om zaken te
verdoezelen, onder de oppervlakte te houden.
Zorg werd steeds zieker. Zijn moeder Liefde was hem in die
periode tot grote steun, maar tegelijkertijd was zij te vergoelijkend
naar de misstanden waaronder Zorg zo gebukt ging, zodat zij
Zorg's gevoel misbruikt te worden niet vermocht weg te nemen.
Vader Respect was veel van huis. Ik weet hoezeer hij wordt
gekweld door schuldgevoelens in de mening tekort te zijn
geschoten. Hij doet zich daarmee onrecht, te zeer werd hij immers
in beslag genomen door de strijd tegen de praatjes en de
achterklap in de wandelgangen, in welke strijd hij voortdurend
werd ingezet als argument om andere achterklap te rechtvaar-
digen. Maar Respect voerde de strijd ook uit naam en ten behoeve
van Zorg, zijn eniggeboren zoon.
Het is echter al te menselijk om in het aangezicht van een afscheid
als dit schuld te voelen, waar deze objectief niet aanwezig is.
Wanneer zo'n schuldgevoel tot bezinning leidt, dient zij het
overleven en daarmee het leven zelf.

Zorg was een vrolijke verschijning. Wat hebben we niet gelachen
om zijn pogingen een aantal geschilpunten eens eerlijk uit te
spreken, wetend dat eerlijkheid het altijd aflegt tegen
overgevoeligheid.
Hij had ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel. We herinneren ons
stellig nog zijn verontwaardiging toen zijn stiefbroer Zwever door
een aantal familieleden werd geprezen als de verstandigste van de
twee. Dit voorval dreigde familie en vrienden te splitsen in een
aantal kampen, maar Zorg voorkwam dat door - zichzelf
verloochenend - in eendrachtige samenwerking met Zwever het
conflict toe te dekken en er voor te waken, dat er ooit nog een
woord over werd vuilgemaakt.

Wat heeft het leven en werk van Zorg ons te leren7
Bij mijn laatste ontmoeting met hem fluisterde hij mij met uiterste
krachtsinspanning in het oor: "Ik vergeef, want jullie weet niet wat
je doet." Ontroerende woorden, liefdevolle woorden waarmee hij
aangeeft tot op het laatst in de goede wil te geloven. Woorden ook,
die op een terugkeer duiden, ja welhaast op een opstanding.
Zorg is niet dood. Hij leeft voort in u en in mij, als we hem maar
willen horen en een plaats willen geven in ons.

Rob Geene, raadsman
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Weerzien met Nieuw-

Piet van der Drift

len zij uit in hun bescheiden-
heid! Wat leven zij dicht bij de
natuur.
Maar wat is het triest om te zien
hoe zij onder de voet worden
gelopen door de Indonesiërs,
dat zij als oervolk niet mee
tellen.
Ondanks armoede, hongers-
nood, verdorde aardappelvel-
den, nog steeds een trots volk,
nog steeds vriendelijk en
behulpzaam. Maar niet gelukkig
met de voortschrijdende cul-
tuur die niet van hen is. Natuur
is hun oorspronkelijkheid.
De kazernes in Biak en Sorong
hebben nog steeds hun oor-
spronkelijke functies. Veel
gebouwen uit mijn tijd staan er
nog, alleen sterk verwaarloosd
en nimmer onderhouden.
Herkenbaarheid veroorzaakt
emoties in mij. Landings-
vaartuigen van de Amerikanen
liggen er nog steeds weg te
roesten. Veel politie én nog
meer militairen. Mijn vrouwen
ik zijn 'verdachte vreemdelin-
gen' die met alle egards en
vriendelijkheid worden rondge-
leid door de kazernes. En waar
ik bang voor was werd waar-
heid. Biak en Sorong kende ik
buiten de kazernes nauwelijks.
Ook in deze steden prachtige
hotels, moderne bankgebouwen
en vooral veel moskeeën. De
Papoea's leven collectief hier
echt aan de rand van de samen-
leving. Maar door de gedwon-
gen transmigratie zijn ook de
javanen niet te benijden, ook
zij moeten vechten voor een
minimum aan bestaansrecht
(een uitverkoren groep daar
gelaten).
Neen er is bijna niets meer te
herkennen aan het voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea. Mijn
'boek' is gesloten, omdat ik de
huidige ontwikkelingen, die ten
koste gaan van de oorspronke-
lijke bewoners, de Papoea's,
niet meer wil ervaren. Ook nu
weer heb ik de meest indruk-
wekkende vakantie van mijn
leven gehad.

November 19971rian Jaya.
Biak, jayapura (Holland ia)
Wamena, Baliemvallei, Sorong
(vanwege de smog kon de lan-
ding na drie pogingen in Fak-
Fak niet plaatsvinden).
Vanuit de lucht vormt het land
nog steeds diezelfde grote
groene boerenkool; een en al
oerwoud. Eenmaal geland wordt
al snel duidelijk dat je een
'bekende' vreemdeling bent, die
zich met regelmaat voor een
verblijfsvergunning bij de
vreemdelingenpolitie moet mel-
den. Heel veel politie en nog
veel meer militairen; grote ultra
moderne bankgebouwen en
veel moskeeën bemenst door
javanen die hebben moeten
transmigreren. Waar ben ik, zit
ik wel in het goede land? In de
Baliemvallei was ik weer even
terug in het Nederlands Nieuw-
Guinea; daar waren de Papoea's
in een behoorlijk aantal aanwe-
zig. Ze zijn nog net zo nieuws-
gierig en net zo aardig als toen.
Ondanks dat de Indonesische
regering dat anders zou willen
zien, zijn zij slechts 'gekleed' in
peniskoker en rieten rokje. Wat
een prachtig volk!
Wat een kracht en vitaliteit stra-

lingen, heb ik de vervulling van
mijn militaire diensttijd in zo'n
fascinerend land met een onge-
repte natuur en vriendelijke
bevolking als een groot voor-
recht gezien en als één van de
meest indrukwekkende perio-
den uit mijn leven.
Allang leefde bij mij de wens
ooit nog eens terug te gaan naar
het voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea. Wat was er na de
overdracht aan Indonesië van
het land en volk terecht geko-
men? Hoe vergaat het de
Papoea's nu zij door een ander
land worden geregeerd? Heb ik
het land wel leren kennen, ter-
wijl mijn verblijf toen zich
hoofdzakelijk afspeelde of in de
bush-bush of in de kazerne?
Hoe zagen de plaatsen Biak,
Fak-Fak, Sorong er eigenlijk uit
en zou ik er nog bekende zaken
uit onze tijd aantreffen?

Piet van der DriftJ
hoofd maatschappelijk werk

Als zeemiliciën (is dienstplich-
tige) van het Korps Mariniers
werd ik in 1960 uitgezonden
naar het toenmalig Nederlands
Nieuw-Guinea, een land dat
vóór mijn diensttijd bekend
stond als een land waar
Nederlandse zendelingen, mis-
sionarissen en missiezusters
werkzaam waren. Door onze
vlootaalmoezenier - pater
Andreoli - werden wij tijdens
de voor minderjarige schepelin-
gen verplichte katechismusles-
sen op zaterdagmorgen, aan de
hand van zijn ervaringen en
dia's voorgelicht over dat onbe-
kende land.
Eenmaal in Nieuw-Guinea aan-
gekomen werd ik na een accli-
matiseringsperiode van drie
weken in Biak geplaatst in de
mariniers-kazerne te Fak-Fak en
na ongeveer zes maanden over-
geplaatst naar de marinierska-
zerne te Sorong.
Onze belangrijkste taak was het
land en het volk te verdedigen
tegen de toenemende Indone-
sische infiltranten tijdens het
bewind van Soekarno. Die taak
werd je je meer en meer bewust
als je deel uitmaakte van een
loop- of vaarpatrouille.
Arriveerden we in een kampong
dan hield de ziekenpaai (ver-
pleger) spreekuur en ging na
hoe de gezondheidstoestand
van de Papoea's was. Hun aantal
werd geteld en er werd naar de
toestand van de 'tuinen' en
gewassen gekeken of die nog in
de levensbehoefte van de kam-
pongbewoners konden voor-
zien. Onverschillig voor het
dreigend gevaar, geen benul
voor de politieke schermutse-

Piet van der Drift is werkzaam als hoofd

Maatschappelijk werk bij de Bond van

Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienst-

slachtoffers (BNMO) in Doorn. In november

1997 ging hij terug naar het voormalig

N~derlands Nieuw-Guinea nu Irian ]aya.
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Verheerlijken
Veteranen

het Verleden?

We werden in 1952 als piep-
jonge dienstplichtige militai-
ren van de Lichte Luchtdoel-
artillerie toegevoegd aan de
Zeven December Divisie, die
roemruchte daden in
Indonesië had verricht. Maar
het vroegere Nederlands-Indië
hebben wij niet gezien. Wij
waren Lichte Luchtdoelartil-
leristen en die waren toen in
de koloniale oorlog tegen de
jonge republiek Indonesia niet
nodig.

Ik ben nu oud genoeg om van
allerlei legeronderdelen vete-
raan te kunnen worden, maar
ik ben nooit verder gekomen
dan de vesting Naarden en de
legerplaats Ede (plus een
enkele oefening over de Duitse
grens). Toen betreurde ik het
dat we de Nederland kolonies
niet gingen verdedigen tegen
zulke onbetrouwbare peIop-
pers. Bovendien was dat duffe
Nederland toch maar een saaie
boel en wat waren die troepen-
schepen naar Indonesië in
mijn ogen toen romantisch en
avontuurlijk. Dat waren nog
eens fantastische tijden. Toen
flinke mannen trouwe makkers
waren en de Nederlandse sol-
daten met overtuiging opkwa-
men voor de verdediging van
hun overzeese gebieden en de
trouwe Indische onderdanen
van het Huis van Oranje.

Zo denk ik er nu allang niet
meer over en de weemoed
slaat alleen nog op de jeugdige
leeftijd van toen, die nu onher-
roepelijk voorbij is, en zeker
niet op historische rol van
Onze Jongens. Waarbij zou ik
nu weemoedig terugdenken?
Aan het militaire avontuur en
aan de koloniale uitspatting
van toen? We weten nu hoe
anders het had moeten en kun-
nen zijn. Hoeveel verstandiger
en mooier, denk ik nu, zou het
geweest zijn als Nederland de
kolonies op vreedzame wijze
onafhankelijkheid had toege-
staan. En de Nederlandse troe-
pen vriendschappelijk uit

Indonesië hadden kunnen ver-
trekken, in plaats van na een
zinloze oorlog afdruipen voor
een wereld die geen begrip
had voor de Nederlandse kop-
pigheid. Dan hadden we alleen
veteranen van Naarden en Ede
gehad en dan was er niets
heldhaftigs te herdenken
geweest voor de soldaten van
toen, die daar in het diepst
van hun hart ook niet zo zeker
van kunnen zijn. Dan waren er
ook geen slachtoffers van de
koloniale oorlog om plechtig
te herdenken, met vlaggen en
prinsen en omfloerste trom-
mels.

Koloniale oorlogsveteraan ben
ik nooit geworden en dus hoef
ik nu niet wakker te schrikken.
Ik hoef 's nachts niet steeds
maar weer de nachtmerries te
ondergaan over de gruwelijke
dood van dienstmakkers. De
koloniale tegenstanders van
toen hebben wij als achterblij-
vers in het saaie, brave thuis-
land destijd geleerd om "terro-

risten" te noemen in plaats van
vrijheidsstrijders. Officieel
hebben de koloniale troepen
Nederland grote diensten
bewezen, maar ook die
geschiedvervalsing is gelukkig
door velen tijdig doorzien.
Toch zijn er nog steeds vetera-
nen van de koloniale oorlog
die stram van jaren trots blij-
ven paraderen voor de Prins
van Oranje.

Eigenlijk zijn koloniale oor-
logsherinneringen met blanke
heldenverhalen uit de kolo-
niale tijd niet om aan te horen.
Ook aan de Tweede Wereld-
oorlog, die ik als tiener mee-
maakte, met bombardemen-
ten, razzia's,executies, arresta-
ties e.d. is niets moois te bele-
ven en wel veel ellendigs te
herdenken. Maar om zonder
het schaamrood met vlag en al
verkeerde oorlog trots te her-
denken als een nationale hel-
dendaad is eng.

Karel Roskam
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DeBNMO

Hoop voor de toekomst ...

"(...) De Bond van Nederlandse Militaire

Oorlogs- en Dienst-slachtoffers. kortweg

de BNMO. is opgericht voor mensen die

als militair lichamelijk en/of geestelijk

het slachtoffer geworden zijn van de

Tweede Wereldoorlog of een later strijd-

toneel waarbij Nederlandse militairen

betrokken waren. Daarnaast is de BNMO

er ook voor militairen die in vredestijd

tijdens de uitoefening van hun dienst een

verwonding of ziekte hebben opgelopen

en de gevolgen daarvan nog altijd met

zich meedragen. (... ). IJ

Aldus de informatiebrochure van de

BNMO. EGO sprak. met de Haiko Drenth.

directeur van het BNMO-Bondsbureau en

Piet van der Drift. hoofd Maatschappelijk

Werk BNMO.over de betekenis van de

BNMO voor gewonde of zieke jonge

veteraan.

Geschiedenis

Drenth: Huize Kareol te
Aerdenhout dat na de meida-
gen 1940 ter beschikking
kwam als een herstellingsoord
voor militaire oorlogsslacht-
offers is de bakermat van de
Bond. De sterke band die daar
tussen de mensen ontstond
zette zich na terugkeer naar
huis voort. Direct na het einde
van de oorlog, op 25 augustus
1945, nam de hechte groep
van oud-Kareolers, in de
Haagse dierentuin, het initia-
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tief om een bond op te richten.
Doelstelling van de bond was
alle militairen die door de oor-
logshandelingen blijvend let-
sel opliepen te organiseren om
zo samen de positie van de
mindervalide, gewezen mili-
tair te verbeteren. Heel
nadrukkelijk speelde de zorg
en betrokkenheid voor de
weduwen van hun gesneu-
velde kameraden. Ook zij wer-
den in de BNMOopgenomen.
Dat was in die tijd, van slechte
zorg zonder uitkeringen en
amper pensioenvoorzieningen
en hulpverlening, een bittere
noodzaak. De BNMOen over-
heid stonden aanvankelijk
scherp tegen over elkaar. Door
de onaflatende inzet van
BNMO-bestuurders die zich in
gesprekken met de toenmalige
minister van Oorlog als door-
tastende onderhandelaars
toonden werden belangrijke
wensen en verlangens van de
BNMOgeheel of voor een aan-
zienlijk deel ingewilligd.
Gaandeweg verbeterde de ver-
houding en werden er in mate-
riële zin aanvaardbare voor-
zieningen verworven.

Activiteiten

Drenth: In de loop der tijd is
de BNMOuitgegroeid tot een
organisatie met vijftien regio-
nale afdelingen. Deze afdelin-
gen organiseren onder meer
contactdagen waar ontmoeting
centraal staat. Mensen kunnen
met elkaar praten en elkaar tot
steun zijn, maar ook is er
ruimte voor ontspanning.
Binnen elke afdeling functio-
neert een netwerk van leden
die contacten onderhouden
met de huisgebonden leden.
Speciaal voor het verwerken
en leren beheersen van de 'ver-
late' gevolgen van oorlog is in
1983 het BNMO-centrum opge-
richt. Hier kan men deelnemen
aan programma's die zich rich-
ten op een verbetering van het
lichamelijk en geestelijk wel-
zijn. Verder heeft de BNMO
nog steeds de zorg voor wedu-

wen van gesneuvelde militai-
ren hoog in het vaandel staan.
Enkele keren per jaar worden
er voor hen ontmoetingsweken
in het BNMO-centrum georga-
niseerd. Dan is er het BNMO-
Woonoord in Doorn waar
BNMO-Ieden met een ABWZ-
indicatie permanente, aange-
paste, huisvesting kunnen vin-
den. Voor problemen op het
terrein van de militaire pen-
sioenwetten en de daarmee
samenhangende voorzienin-
gen kunnen BNMO-Ieden een
beroep doen op juridische bij-
stand. Zo kunnen onze jurist
en onze medisch adviseur
BNMO-ers helpen bij geschil-
len over een militair invalidi-
teitspensioen, gevraagde voor-
zieningen, weduwenpensioen
en dergelijke. Indien zinvol
wordt er gezorgd voor rechts-
bijstand of anders wordt
advies gegeven over de te vol-
gen procedure. En dan is het
Maatschappelijk Werk een niet
onbelangrijke poot in de
BNMO.Wij hebben een lande-
lijk netwerk van 15 regio-
maatschappelijk werkers.

Regio-Maatschappelijk werk

vdDrift: Maatschappelijk wer-
kers kunnen bij ons niet zo-
maar aan de slag. Om aan de
(potentiële) leden van de
BNMOof hun partners of nabe-
staanden hulp te kunnen ver-
lenen moeten ze worden bijge-
schoold. Die bijscholing is
helemaal gericht op de speci-
fieke problemen en vragen die
ons werk met zich brengt. Zo
moeten onze maatschappelijk
werkers weten in welke landen
en gebieden de Nederlandse
militairen hebben gediend.
Welke taak en opdracht men
daar had en de vorm en
omvang van de conflicten. Dan
volgen ze een cursus psycho-
traumatologie. Verder moeten
ze goed op de hoogte zijn van
de Algemene Militaire
Pensioenwet, de voorzienin-
genregelingen en de medische
verstrekkingen van Defensie.



Meer informatie over de BNMO
is te verkrijgen bij
het BNMO-Bondsbureau
telefoon 0343414941

belangen van de geïnva-
lideerde militair, zijn echtge-
note of weduwe centraal staan.
De BNMOis een twee sporen
vereniging. Op de eerste plaats
zijn we een vereniging voor
geïnvalideerde postactieve
militairen. Het kan dan niet
anders dat we ook een vetera-
nen club zijn. Wij vinden het
van groot belang om, met
behoud van onze eigenheid,
met andere organisaties
samen te werken. In principe
blijven we onze eigen boontjes
doppen. Defensie wilde graag
dat het Veteranen Platform
HET aanspreekpunt voor alle
clubjes zou worden. De BNMO
heeft altijd zijn eigen lijnen
gehad en er ook nu op gestaan
dat ze dat kan blijven handha-
ven. De problematiek van een
BNMO-lid is nou eenmaal vaak
anders dan de problematiek
van een gemiddelde veteraan.
Zonder overdrijven kunnen we
spreken van een zeer goede
samenwerking tussen BNMO

en het Veteranen
Platform. Vanuit onze
specialisatie met
betrekking tot de
geïnvalideerde ex-
militair zijn we eigen-
lijk adviseur. We heb-
ben dan ook mede
aan de wieg van het
Veteranen Platform
gestaan. Ze zi tten hier

bij ons op het terrein en
maken gebruik van onze facili-
teiten. Er zijn lijntjes onder
meer door onze algemeen
voorzitter Nick Smit, net als
naar de Stichting
Dienstverlening Veteranen
overigens. Ik denk dat die bun-
deling de Veteranenwereld op
zich goed gedaan heeft. Ik
denk dat we nu, maar dat heeft
jaren gekost, op weg zijn naar
een betere, ook op het indi-
vidu toegespitste, veteranen-
zorg. Duidelijker dan ooit
heeft defensie, nu uitgespro-
ken, dat we met elkaar moeten
zorgen dat we die specifieke
veteranenzorg nog beter vorm
krijgt. Zij nemen nu ook hun
verantwoordelijkheid en dat
biedt hoop voor de toekomst
voor de jonge veteraan.

ziekte heeft gekregen en)
waarvan verwacht wordt dat
de Nederlandse overheid een
verband-erkenning af zal
geven, kan adspirantlid wor-
den van de BNMO.We kunnen
dan, als dat nodig mocht blij-
ken, in een vroegtijdig sta-
dium bij de begeleiding van
iemand betrokken worden. Wij
willen per se niet op iemand
anders stoel gaan zitten. De
vakbond, SMD, lBOKL, ieder-
een heeft in het traject zijn
eigen taak en verantwoorde-
lijkheid. Zonder enige
schroom kan ik zeggen dat wij
ten aanzien van de begeleiding
en zorg voor de geïnvalideerde
(ex-)militair de deskundigheid
in huis hebben.

Drenth: De BNMO, van oudsher
een organisatie van dienst-
plichtigen, is uitgegroeid tot
een moderne en krachtige
organisatie waar nog steeds de

zieke op en daar zouden we op
aan moeten kunnen sluiten.
Dat is nog een zaak van over-
leg. Maar ook hierbij draait het
om een zo optimale zorgverle-
ning aan die gewonde of zieke
man of vrouw. Mensen mogen
niet tussen wal en schip
komen in een periode van hun
leven waarin steun zo belang-
rijk is. Goede op de persoon en
situatie afgestemde hulpverle-
ning en informatiever-
schaffing is van essentieel
belang voor verder kunnen
leven. Je hebt niets aan batte-
rijen welwillende en goedbe-
doelende hulpverleners als
zaken niet op elkaar afge-
stemd zijn. Een van onze
krachtige peilers is dat wij
geen rekening hoeven te hou-
den met andere belangen dan
die van een rechtvaardige
benadering en behandeling
van de problematiek van onze
leden.

vdDrift: Wij zouden als het
ware bij de poort van het
Militair Revalidatie Centrum
moeten staan. Bij de Land-
macht neemt nu de lBO-KLde
zorg over het voortgangstra-
ject rond een gewonde of

Samenwerken

"Je hebt niets aan batterijen

welwillende en goedbedoelde
hulpverleners als zaken niet
op elkaar zijn afgestemd. 11

Drenth: Het jonge BNMO-lid is
over het algemeen nog niet toe
aan afdelingsactiviteiten, aan
die vorm van lotgenotencon-
tact. Anders dan de ouderen
zijn zij nog volop bezig en
hebben hun eigen sociale
leven. De pragmatische maat-
schappelijke dienstverlening
is in hun situatie nadrukke-
lijker aanwezig en soms
bar nodig.
vdDrift: Publiek bekend
was de schrijnende situ-
atie rond sergeant Bos.
Wij hebben ons publici-
tair op de achtergrond
gehouden. Toch hebben
wij in de praktisch oplos-
sende sfeer het nodige
geregeld. Ons werd duide-
lijk dat er, en ik vind het nog
steeds niet te bevatten, 17
hulpverleners met de man aan
de slag waren. En er gebeurde
niets! Op ons initiatief zijn een
aantal mensen om de tafel
gaanzitten, waaronder de
AFMP,die deze zaak juridisch
en publicitair begeleidde. Het
BNMO-woonoord heeft de ser-
geant toen tijdelijk onderdak
geboden en waar nodig hulp
verleend.
Drenth: Zo'n situatie geeft nog
eens aan dat het allemaal
prima geregeld lijkt. Dat ieder-
een het beste wil, maar dat
mensen ook nu nog tussen wal
en schip terecht kunnen
komen. Zolang mensen in
dienst zijn, dus ook de men-
sen die blijvend geïnvalideerd
zijn, vallen ze binnen de
regels en mogelijkheden van
actief dienenden. En dus onder
de zorg van Defensie. Op dit
moment voeren we met defen-
sie overleg om te kijken hoe
we hier mee om moeten gaan.
We kennen bij de BNMOhet
adspirant-lid. Een militair (die
tijdens de uitoefening van de
militaire dienst met blijvende
gevolgen gewond is geraakt of
een invaliditeit of blijvende

En om, indien nodig, voor een
goede doorverwijzing te kun-
nen zorgdragen moeten ze
kennis hebben van zowel de
gespecialiseerde militaire als
civiele hulpverleningsorgani-
saties. Met enige trots kan ik
zeggen dat wij beschikken
over een prima team maat-
schappelijk werkers die op het
gebied van de hulpverlening
aan de geïnvalideerde militair
- jong of oud - uniek is. In de
praktijk vertaalt het werk zich
naar ondermeer de begelei-
ding van psychische of maat-
schappelijke problemen.

Jonge veteranen
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Twee hulpverleners in Libanon

Bernard Schutte en Beernoud Moojen

Ze woonden er in hetzelfde huis en
deelden geruime tijd een kamer.
Na de periode Libanon hebben ze elkaar
nog eens opgezocht. Frequenter waren
'de ontmoetingen in het kader van
hun werk. De laatste jaren hebben ze
elkaar niet echt meer gezien.
Beiden reageerden enthousiast op de
vraag eens terug te kijken op
die periode in hun leven.
Lkol. Bernard Schutte werkte in de
periode maart '79 .maart '80, als
eerste bedrijfsmaatschappelijk werker
in Libanon. De eerste msd-er die tijdens
een operationeel optreden werd meege-
zonden: "Dat had er mee te maken
dat ik binnen de MSD(Militair Sociale
Dienst nu MDDred.) horend dat
er een bataljon uitgezonden zou worden
zei: Ik vind dat er ook een msd-er mee
moet. Als jij dat vindt, dan ga je ook
maar, was de reactie."
'Humanistisch raadsman Beernoud
Moojen kwam begin augustus '79 in
'Libanonaan bleef tot en met december
'79. "Ikwas de tweede raadsman. Voor
Ubanon was er binnen onze dienst ook
geen ervaring met uitzendingen. Ook

voor ons was het nieuw. Er was
daar een grote groep militairen
dus de Humanistische Geestelijke
Verzorging vond dat er naast de
dominee en de aalmoezenier ook
een raadsman mee moest."
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Wonen en werken

Bernard: Ik zat er vanaf maart
en Beernoud kwam in augus-
tus. In ons huis in Haris was
een kamer te weinig om ieder-
een apart te huisvesten en
Beernoud mocht bij mij komen
slapen.
Beernoud: Ik heb mijn kamer
aan een ander afgestaan en
ben bij jou ingetrokken. Maar
laten we wel zijn, jij had wel
een hele grote kamer.
Bernard: Bij de Staf van het
bataljon in Haris was onze
vaste locatie, maar we reisden
rond in het hele gebied waar
Nederland verantwoordelijk
voor was. We gingen regelma-
tig naar de compagnieën van
het 44ste. Het was een batal-
jon plus. Zo'n 850 man. Als
BMW-er verschilde mijn werk
niet zo veel met het werk in
Nederland. Mensen die proble-
men hadden helpen. Een
berichtgevingstaak. En als er
problemen waren op een post
proberen er met z'n allen uit te

komen. Een aantal posten
waren klein bemand. Dat
varieerde van vier tot zestien
personen. En dan wil er wel
eens iets voorvallen. Er speel-
den ook daar natuurlijk zaken
in de relationele sfeer. Veelal
loste het kader dat op, kwalita-
tief goed kader. Maar het lukte
ook wel eens niet. Als dan de
CV-er of de BMW-er, op gezette
tijden, langskwam werden
zaken waar ze niet onderling
uitkwamen bespreekbaar
gemaakt.
Beernoud: We zaten daar met
dienstplichtigen. Verstandig in
hun optreden. Weinig uitwas-
sen. Ook bij road-blocks of
wanneer ze echt bedreigd wer-
den. Ja, verstandig, rustig en
beheerst. Mijn taak was daar
geestelijke bijstand en begelei-
ding verlenen. Dan kom je op
allerlei problematieken die in
groepen kunnen spelen. Af en
toe bang zijn, zaken die thuis
spelen, zorgen over thuis. Het
meedenken, het praatpaal zijn.
Puur het werken van een gees-



telijk verzorger. Afgelegen
posten, op elkaar aangewezen
zijn. Gebrek aan privacy
speelde daar ook vaak. Voor
sommige mensen was dat bui-
tengewoon storend. Bij tijd en
wijle het gevaar en de angst
om aangeschoten te raken.

Gevaar

Bernard: Het was af en toe erg
spannend, erg gevaarlijk. Ook
waar wij zaten.
Beernoud: jah ... toch wel. Ik
heb daar rondgelopen met, en
daar hoef je niet dramatisch
over te doen, een voortdurend
licht gevoel van onzekerheid.
Het gevoel dat je niet weet
wanneer er iets zou kunnen
gebeuren. Er kan steeds wat
gebeuren, je weet niet of het
gebeurt en wanneer het
gebeurt. Dat gaf een lichte
spanning. Voortdurend. Hoe
langer je er zit, hoe meer je na
gaat denken of je gewond zult
raken. Toen we eind december
afreisden waren de vracht-
auto's te laat en toen hebben
we een dollemansrit gemaakt
naar het vliegveld. Op dat
moment dacht ik: "het zal me
toch niet gebeuren dat je op
het laatste moment nog in het
ravijn lazert. Dan maar een
vliegtuig later." In het begin
ben je daar niet zo mee bezig
maar hoe langer het duurt hoe
meer je je daar mee bezig gaat
houden.
Bernard: Ik denk dat ik er wat
anders mee omging, misschien
wat verdrong of zo. Maar ik
reageerde so wie so niet altijd
even adequaat op gevaar in die
tijd. Soms was er sprake van
een soort freezing, b.v. als
anderen al op de grond lagen
zat ik nog recht overeind. Niet
zo handig. Dat continue gevoel
van spanning herken ik wel.
Volgens mij raak je er ook aan
gewend. Boven de zuidgrens
van Libanon met de noord.
grens van Israël had je een
stuk "Haddad Land", daar zat
eert Libanees die een zone
beveiligde. Die had regelmatig

de neiging om ook ons te
beschieten. Normaal gespro-
ken kondigde hij dat netjes
aan. Zo van binnen nu en vijf
minuten gaat er geschoten
worden. Hij deed dat ook wel
eens niet. Er zijn wel granaten
heel dichtbij gevallen. Als we
tijd genoeg hadden zaten we
als een speer in de kelder.
Maar we hebben een keer een
ontzettende mazzel gehad.
Een granaat ontplofte binnen
een afstand van 2 5 meter van
de oo-mess. Toevallig zat
iedereen binnen. Als dat niet
zo was geweest was dat echt
een drama geworden. Daar
schrik je ontzettend van. Het
was zeker in het begin erg
gevaarlijk.
Beernoud: En dat gevoel, die
spanning, ben je niet zomaar
kwijt. Weet je nog Bernard?
jaren later tijdens die vergade-
ring bij het BIH aan de
Croeselaan in Utrecht. Op die
brede Croeselaan gaf een knal.
pot van een auto een enorme
knal. Alle andere aanwezigen
praatten gewoon door. Wij gre-
pen de tafel vast, keken
mekaar aan ... een fractie van
een seconde, we grinnikten en
gingen weer door.

Contact met het thuisfront

Bernard: contact met het thuis-
front ging per brief. Mijn kin-
deren waren gelukkig in de
leeftijd, 11 en 9 jaar, dat ze
konden lezen en schrijven. Ik
heb in die periode heel veel
geschreven. je gedachten op
papier zetten is toch anders
dan gewoon praten met men-
sen. Het is heel boeiend.
Beernoud: Ik heb ook heel veel
geschreven. En ook hele mooie
brieven gekregen. Mijn kinde-
ren waren toen 2,4, en 6. Ik
heb die periode in hun leven
uit brieven van mijn vrouw.
Het opgroeien heb ik gemist,
dat vind ik wel jammer. Op het
schrijven na, was het contact
maken met het thuisfront
moeilijk. Soms kwam de post
over New York en kreeg je die

tijden later. We zaten volstrekt
geïsoleerd. Dat heeft ook voor-
delen.
Bernard: je had in die tijd geen
gsm-et jes. Men is daar dan
toch anders met elkaar bezig.
Het enige punt waarvan je kon
bellen was in Nakoura en dan
moest je nog een beetje
gematst worden. De
Nederlanders hadden geen
verbindingsmiddelen voor het
personeel.

Hulpverleners

Bernard: Ik heb daar met meer
GV-ers te maken gehad. Dat
was heel leerzaam. Net als in
Nederland had je daar GV-ers
waar je heel plezierig mee
kunt samenwerken maar er
waren ook GV-ers waar dat wat
moeizamer mee verliep. In
Libanon hadden we ook een
Sociale Coördinatie
Commissie. Maar er waren GV-
ers die er voorkeur aan gaven
daar wat los van te staan en
dat maakt de onderlinge
samenwerking wat moeilijker.
Toch heb ik het als positief
ervaren dat er meerdere hulp-
verleners mee waren. Ik denk
dat je per missie moet kijken
wat je aan hulpverleners mee-
neemt. Bij een compagnie hoe-
ven geen drie GV-ers, een
mdd-er en een psycholoog
mee. Bij een bataljon ligt dat
heel anders. Vanuit een zo
optimaal mogelijke perso-
neelszorg moeten er hulpver-
leners, dus ook maatschappe-
lijk werkers, mee. Niet alleen
preventief maar ook curatief.
Trouwens al was het maar
voor hele praktische zaken als
berichtgeving. je moet iemand
hebben die van de hoed en de
rand weet. Dat is belangrijk
zowel naar het uitzendgebied
toe als omgekeerd. Want ook
daar gebeuren ingrijpende din-
gen. Dingen die diepe wonden
slaan, zoals in onze tijd doden
en gewonden. Dat heeft een
enorme impact zowel in het
uitzendgebied als in
Nederland. Het is belangrijk

TERUG VAN WEGGEWEEST I EGO I 25



We leggen keuzes naast elkaar.
Ik denk dat dat heel belangrijk is.

dat je dat in overleg met de
S-1, in samenwerking met
voorlichting, op een goede
manier vertaalt naar Neder-
land. En dat er uiteraard goede
opvang en begeleiding is. Ik
vind dat een leger dat zichzelf
respecteert probeert zo opti-
maal mogelijk het personeel in
goede conditie te houden. Dat
betekent ook dat er geestelijk
verzorgers meegaan, dat er
een mw-er meegaat en dat er
afhankelijk van de grootte en
omgang en mogelijkheid van
risico een psycholoog mee
gaat. Die voegt net weer wat
extra's toe.
Beernoud: je merkt tijdens een
uitzending dat er grote be-
hoefte is aan gesprekken met
geestelijk verzorgers. De gees-
telijke component
steekt daar bij voort-
during zijn kop op. je
zit daar in een situa-
tie van oorlog, burger-
oorlog, van geweld.
Mensen zijn lang van
huis en ver van huis.
Dan is het buitenge-
woon belangrijk dat er
een raadsman bij is. Wij kijken
als geestelijk verzorgers, van-
uit onze achtergrond met
andere ogen naar mensen. Wij
denken samen met ze na. Wij
reflecteren op allerlei zaken.
Wij stellen andere vragen. We
leggen keuzes naast elkaar. Ik
denk dat heel belangrijk is.

Plaats van de hulpverlening

Beernoud: Er ontstaat zo lang-
zamerhand een beetje het
beeld dat de commandant, de
militair, alles zelf kan, moet
kunnen. De hulpverlener moet
zijn plaats kennen wordt er
dan geroepen. Die hulpverle-
ner kent zijn plaats en dat is
een belangrijke plaats. Als
hulpverlener heb je niet alleen
te maken met manschappen,
maar ook met kaderleden en
staf. En soms is het belangrijk
daar mee te praten of zelfs
eens fors tegen aan te praten.
Ook dat is onze taak en ook

dan kennen we onze plaats.
Als het nodig is wijzen wij hen
ook op hun plaats en hun ver-
an twoordelij kheid.
Bernard: Een commandant is
natuurlijk heel breed opgeleid
en kan een heleboel zaken zelf
op lossen. Maar als hulpverle-
ner, als psycholoog, maat-
schappelijk werker of geeste-
lijk verzorger is hij niet opge-
leid. Bovendien is het zinniger
dat hij zich bezighoudt met
commando voeren en dat hij
specialisten om zich heeft die
hij kan gebruiken, die hij in
kan zetten. Én die hem
gevraagd en ongevraagd van
advies kunnen dienen.
Beernoud: Een verstandige
commandant, en daarvan zijn
er natuurlijk een heleboel, is

dolblij zijn dat er hulpverle-
ners aanwezig zijn en maakt
graag gebruik van ze.

Verder leven

Bernard: In mijn huwelijk liep
het voor Libanon al niet echt
goed. Na verloop van tijd ben
ik toch gescheiden. Sinds '83
ben ik weer zeer gelukkig
getrouwd. Ik ben na Libanon
gewoon aan het werk gegaan.
Wat me nog bijstaat is dat ik er
veel moeite mee had om in het
acht tot vijf-schema terug te
komen. In het begin lukte me
dat niet. Ik was de normale tij-
den op het werk, maar zat toch
's avonds allerlei dingen te
doen.
Beernoud: Ik pakte de draad
weer op. Ik zat toen in Seedorf.
Ook een interessante plaat-
sing. Begin '80 ben ik verhuisd
naar de luchtmacht in West-
Duitsland. je moet wel wen-
nen. Het is minder actie, het is

allemaal wat rustiger.
Bernard: je zit weer meer in
normalere patronen en stra-
mienen.
Beernoud: Binnen onze dienst
werd er de eerste jaren über-
haupt geen aandacht aan
besteed dat je was wegge-
weest. je komt terug en life
goes on. Pas jaren later, dan
spreek ik echt over twaalf, der-
tien jaar, zijn die ervaringen
uitgewisseld. Toen er op grote
schaal uitzendingen kwamen.
In mijn ogen zijn die uitzen-
dingen van gans andere aard
en omvang dan die in Libanon.
Op een boot of in Villafranca
bij het Gardameer is echt wat
anders. Net als Libanon zijn
joegoslavië en Cambodja van
een andere orde van grootte.

Maar toen uitzendingen
gingen lopen kwam er
interesse voor de
ervaringen van de
ouwe rakkers, de vete-
ranen. Er is na mij nog
iemand naar Libanon
geweest. Daarna heb-
ben we het laten lig-

gen. UNIFILheeft daar
gezeten van '79 tot '85. Ik heb
dat altijd als een gemiste kans
gevoeld. Nu gaat het gelukkig
anders. Het is je werk als gees-
telijk verzorger en dat wordt
binnen onze dienst nu breed
gedragen.
Bernard: Na mij zijn er perma-
nent MDD-ers met uitzendin-
gen meegegaan. Voor een half
jaar. In het begin wilde men
weten hoe het was, waar ze
zich op in moesten stellen. Ik
heb met een aantal mensen
gesproken over waar het werk
uit bestond. Hoe ik daar tegen
aankeek, hoe ik dat destijds
deed, beleefde en dergelijke.
Ik ben niet iemand die zegt
zus of zo moet je het doen.
Iedereen heeft nadien op eigen
wijze zijn of haar bijdrage
geleverd. Op een gegeven
moment was de vraag of een
vrouwelijke collega wel zou
kunnen gaan. Er zouden geen
vrouwen mogen komen en
meer van die onzin. Ik heb
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toen tegen haar gezegd je
moet gewoon gaan, je redt het.

Uitzendingen nu

Bernard: In mijn huidige werk
spelen uitzendingen wel een
rol. Ik werk sinds '84 bij de
AIH (afdeling individuele hulp-
verlening KL)en werk sinds
'93 weer op de stafgroep. De
afdeling heeft de achterlig-
gende jaren een groot aantal
Libanon-gangers gezien in het
kader van behandeling. Sinds
de Golfoorlog heeft de AIH een
heel model ontwikkeld van
psychologische ondersteuning
bij operationeel optreden van
de Kl. Wij zijn er dagelijks mee
bezig. Een heel enkele keer
heb ik zelf een Libanon-ganger
gezien. Over het algemeen
hebben de mensen die bij ons
komen gespecialiseerde psy-
chologische hulp nodig. In het
kader van interne deskundig-
heidsbevordering heb ik wel
iets verteld over achtergron-
den, de werk- en leef-omstan-
digheden in Libanon.
Beernoud: Uitzendingen spe-
len zeker een rol in mijn leven.
Ik ben aangewezen als reserve
voor de komende uitzending
naar Bosnië. Dan denk je toch
weer aan een kleine twintig
jaar geleden. Aan hoe het toen
gegaan is. Nu is de voorberei-
ding veel beter. Tijdens de uit-
zending zijn zaken veel beter
geregeld, mogelijkheden tot
contact met het thuisfront zijn
veel beter. Ook de zorg na de
uitzending is veel beter geor-
ganiseerd.

Terugkijkend

Bernard: Ik heb het als een
hele indringende periode erva-
ren. Een hele vormende
periode. Ik heb daar ontdekt
dat wereldproblematiek toch
een stuk ingewikkelder ligt
dan dat je hier in het Neder-
landse denkt. Het is vaak veel
gecompliceerder. Ik vond het
een hele mooie pèriode om
meegemaakt te hebben. Dat

heeft vooral te maken met het
feit dat je gewoon vierentwin-
tig uur per dag met je werk
bezig kunt zijn. Er waren ook
wel ontspannende momenten,
maar je was gewoon vieren-
twintig uur per dag inzetbaar.
Dat was zwaar, maar het heeft
een heleboel aantrekkelijke
kanten.
Beernoud: Door de bank geno-
men heb ik mijn periode in
Libanon als positief ervaren.
Leerzaam, je leert een boel
over jezelf ook ... Echt leer-
zaam, meestal positief. Wel
loop je ook een aantal frustra-
ties op. Ik vroeg me bij voort-
during af of zo'n uitzending
nut heeft. Die twijfel kun je
niet ruim ventileren of delen.
Dat werkt niet. Maar ik was er
wel mee bezig. Heeft het nut,
heeft het zin. Alles overziende
is het voor mij persoonlijk een
hele vormende leerzame
periode geweest. Een periode
die ik niet had willen missen.
Ik had vóór Libanon niet aan
de voorbereiding mee kunnen
doen. Debriefen bestond in
onze tijd niet. Er kwam een
bloemetje thuis en je ging over
tot de orde van de dag.
Bernard: Beernoud is op een
ander moment bij het bataljon
gekomen dan ik. Ik heb meege-
daan aan de voorbereiding in
Zuidlaren. Het was een bizarre
koude winter '78-'79.
Debriefen was er bij ons ook
niet. Bij onze dienst was veel
aandacht en interesse. Men
schreef me regelmatig. En
nadien heb ik verslag uitge-
bracht aan mijn baas en óók
verteld over mijn beleving.
Maar je bent op jezelf terugge-
worpen. je moet het dus zelf
doen, niet alleen daar, maar
ook hier.
Beernoud: jazeker, het was
een vrij eenzaam gebeuren.
Het was dus heel prettig dat ik
Bernard daar trof. We hebben
daar er samen iets van kunnen
maken. je treft er een soort
buddy waarmee je van gedach-
ten kunt wisselen over zowel
privé als werk.

Bernard: Dat geldt ook voor
mij. Naast de sec, woonden
we met de hulpverleners in
één huis en er was onderling
veel informeel overleg. Maar
tussen ons is een soort van
kameraadschap ontstaan. We
zien elkaar tijden niet, maar
zodra we elkaar zien is er die
kameraadschap, ons contact is
altijd prima. Behoefte om spe-
cifiek over Libanon af spreken
heb ik zeker niet.
Beernoud: Voor mij geldt het-
zelfde. Het is prima om elkaar
te zien maar een avondje liba-
nezen hoeft voor mij niet.
Zoals nu een keer terugkijken
is leuk.
Bernard: De uitzending naar
Libanon heeft geen speciale
plaats in mijn leven. Zoals nu
voor het interview denk ik er
natuurlijk aan. je bladert dan
door het foto-album op zoek
naar een foto. Dat is heel leuk.
Al was het maar om te zien
hoe je ouder bent geworden.
Het is niet zo dat ik dagelijks
bezig ben met die uitzending.
Beernoud: Nou ... als ik iets op
televisie zie, Israël, Zuid-liba-
non, dan denk ik nog wel eens
terug. Maar dat het een defini-
tief markeerpunt in mijn leven
is, nou nee.
Bernard: Toen ik daar zat ben
ik er niet zo mee bezig
geweest. Maar achteraf wel.
Wat is het nut geweest van de
uitzending. Toen ik daar weg-
ging zag je dat voorzichtig
weer huizen werden opge-
bouwd. Men kwam weer terug.
Als je dan later leest dat daar
toch weer bombardementen
hebben plaatsgevonden vraag
je je wel af wat er ondertussen
is gebeurd. Wat er daarna nog
zal gebeuren. UNIFIL zit er nog
steeds. Wat is het effect?
Beernoud: De laatste tijd denk
ik wel eens: ik zou het wel
eens willen terug zien, twintig
jaar na dato.
Bernard: ja ... ja ... dat gevoel
heb ik al langer. Het lijkt me
heel speciaal daar nog eens
keer te kijken.
Klazien van 8randwijk-Wiltjer
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Het land en de bewoners

Tijdens de opleiding werd in
korte tijd veel aandacht
besteed aan het land en zijn
volk. Het interesseerde en fas-
cineerde mij enorm. Want wat
weet men in feite van de Sinaï?
Weinig tot niets toch?
Misschien waar het ligt en dat

personen. Dat geheel moest
tot een team gesmeed en dat
lukte over het algemeen
prima. Het verbindingsperso-
neel was opgedeeld in twee
grote eenheden. Een in het
Noorden en een in het Zuiden.
Vandaaruit ging men naar de
Controle Posten en Operatie
Posten. Alleen bij een rotatie
en dat was iedere drie maan-
den was de ploeg compleet.
De enorme tegenstellingen bij
de bevolking zijn niet goed te
beschrijven. Het was de sfeer
die je soms beklemde. De haat-
gevoelens aan alle zijden zit-
ten zo diep. Er is teveel
gebeurd om zo maar over te
gaan tot een nieuwe orde. Elke
oplossing is de basis van een
volgend conflict.

De uitzending

De uitzending van januari tot
begin augustus heeft een grote
invloed op mijn leven gehad.
Ik ervaar het als een voorrecht
aanwezig te zijn geweest in
een van de brandhaarden van
de wereld. Ik werd gelegerd in
El Gorah het uit de "grond
gestampte" dorp in het
Noorden. Ook in het zuiden
was een dorp gebouwd: Sharm
el Sheikh. Het was een bijzon-
dere ervaring om met zoveel
verschillende nationaliteiten
samen te werken. Militairen uit
Frankrijk, Uruguay, Colombia,
Italië en noem maar op. De
voertaal was overwegend
Engels. De MFO-eenheden die
door elf landen werden gele-
verd hadden ieder hun eigen
taak. De Nederlanders verzorg-
den de Verbindingen (FSGU)en
de Nederlandse KMARhet
handhaven van het gezag
(FMPU). Een verscheidenheid
aan wapen- en dienstvakken,
krijgsmachtbreed waren in de
Sinaï verzameld. Het
Nederlandse contingent
bestond in mijn tijd uit 111

w. A. M. Muijlh

deze EGOaan bod komen. De adjudant

b.d. heeft in die periode zijn hart aan het

land verpand. Aan de hand van foto's en

dia's houdt hij lezingen. Vol enthou-

siasme verhaalt hij over zijn werken in

en liefde voor de Sinaï.

veroverde gebied na vijftien jaar

vrijgegeven. EenMFO(Multinational

Force and Observers) wordt op het,

nu weer Egyptisch grondgebied,

gestationeerd.

De heer W.A.M.Muijlkens werd in dat

verband in 1988 als contingents-

adjudant voor zes maanden naar de

Sinaï uitgezonden. Een uitzending die

verschilt van de andere missies die in

Ook een ui zending

Op 26 maart 1979 tekenden de

presidenten Sadat van Egypte en Begin

van Israël in bijzijn van de president van

de VShet Camp David vredes-accoord.

In dat kader wordt het door Israël
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het een woestijn is. Ik heb ont-
dekt dat het veel meer is. Een
schiereiland, gelegen tussen
de twee werelddelen Azië en
Afrika. 200 km breed en 400
km lang. Een provincie van
Egypte, een gebied dat weinig
uitnodigend is voor mensen.
Een paar woonkernen. De
meeste bewoners zijn arme
nomaden, Bedoeïenen. Op
sommige plaatsen vindt men
oases.
Over de gehele breedte van het
schiereiland loopt van oost
naar west de Gebel el Tih. Een
gebergte bestaande uit mas-
sief graniet met toppen tot een
hoogte van 3000 meter, steile
wanden en nauwe diepe dalen.
Prachtige kleurcontrasten en
gevarieerde vormen leveren
een majestueus uniek land-
schap. Dit gebied heeft door
de geschiedenis heen kluize-
naars en pelgrims aangetrok-
ken. Zo ook de Sinaïberg die in
de bijbel vermeld staat als de
berg Horeb. Bij het beklimmen
van de berg ga je beseffen hoe
nietig je als mens bent. Er is
geen lawaai. Het enige watje
hoort is het geluid van de
wind. En het is er bloedheet.
De grootste veranderingen in
de Sinaï zijn gekomen door de
aanleg van het Suezkanaal en
de ontdekking van olie. Ook de
mangaanmijn in Urn Bogma is
steeds belangrijker geworden.
Na de eerste ontdekking van
olie werden moderne techno-
logieën de woestijn inge-
bracht. Aan de bevolking wer-
den nieuwe ontwikkelingsmo-
gelijk-heden geboden. Ook de
Bedoeïenen ontkwamen er niet
aan. Er kwamen auto's in
plaats van kamelen. Nieuwe
gemakken vonden de weg naar
de tenten en zo werden dui-

zenden jaren traditie binnen
enkele generaties overboord
gezet.
Kortom het is een land van
uitersten. Een fantastisch land.

Terug in Nederland

In de tijd dat ik in de Sinaï zat
zijn mijn echtgenote en onze
beide zonen er ook geweest.
Dat heeft ertoe geleid dat onze
oudste een jaar later in de
Sinaï werd gestationeerd als
contingentscommandant in
het Zuidkamp. Toen ben ik
hem gaan opzoeken. Als toe-
rist deze keer. Dat wat ik tij-
dens mijn missie niet had
gezien en fotograferen kon nu.
Met de Italianen mocht ik op
patrouille langs de kuststrook
van de Golf van Aquaba.
Na mijn uitzending ben ik
teruggegaan naar mijn oude

-.

. --- .
~ .

'-
..•.~--

functie: compagnies-adjudant
van de Kaderschool Beroeps
Opleiding in Ede. In die hoeda-
nigheid heb ik veel contact
gehad met mensen die nadien
naar de Sinaï zijn uitgezon-
den. Later zijn deze opleidin-
gen vanuit Ede naar
Ossendrecht verhuisd.
Hoe anderen tegen mijn uit-
zending aan hebben gekeken
weet ik niet. Sommigen zullen
het als feestreisje zien denk ik.
Anderen weten dat ook daar
hard gewerkt werd. Ik heb er
een fijne tijd gehad en had het
niet willen missen.

Doordat onze jongste zoon
een aantal keren naar Yougo is
geweest nemen uitzendingen
in mijn huidige leven nog
steeds een plaats in. Voor mij
was het vanzelfsprekend om
in het thuisfrontcommitee te
participeren. Je bent immers
zelf uitgezonden geweest en
weet wat het is een half jaar
weg te zijn van thuis, familie
en vrienden. En ook hoe het is
als een van je kinderen is uit-
gezonden.

Oproep

Graag zou ik in contact komen
met andere Sinaïgangers. Als
lid van de Bond van
Wapenbroeders probeer ik
mensen te verzamelen die net
als ik nog eens terug willen kij-
ken op de periode van uitzen-
ding.
Geïnteresseerden kunnen con-
tact met me opnemen, het
adres is:
WAM. Muijlkens,
Geleenhof 5,
6715 DMEde,
telefoon 0318-639025.
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Een verrijking van mijn leven

Frits van der Kolk, raadsman

Op 2 augustus 1990 viel Irak Koeweit

binnen. Hoewel ons kabinet zomerverlof

had, werd in de eerste 14 dagen van

augustus besloten 2 fregatten naar de

Perzische Golf te sturen.

Op 13 augustus 1990 schreven de

ministers Mr.H. van den Broek en

A.L. ter Beek een brief over Nederlandse

deelname aan militaire presentatie in de

Golf aan de Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal.

De brief begon als volgt:

"naar aanleiding van de ernstige crisis

in de Golfregio heeft het Kabinet

besloten door het zenden van twee

fregatten van de Koninklijke Marine een

concrete bijdragen te leveren aan een

internationale militaire presentatie in de

Golfregio .••In de periode die daarop

volgt is er sprake van dat ook onderde-

len van de KLu ingezet gaan worden.

Raadsman b.d. Frits van der Kolk vertelt

over die periode.
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Tegenwerking vooraf

Ik werkte in die periode als
Humanistisch geestelijke
raadsman bij de 3e Groep
Geleide Wapens en op de vlieg-
basis Twenthe. Mijn verhaal
begint in die periode daarna
toen er sprake van was dat er
eventueel Fl6's in Turkije
geplaatst zouden worden.
Opvallend was de houding van
de confessionelen, de vanzelf-
sprekendheid over hun partici-
patie. Ik werd uitgesloten van
alle informatie. Dat leidde
ertoe, dat ik zelf achter infor-
matie aanging. "Mijn" onder-
deel ging naar Turkije, naar een
gebied met reële oorlogsdrei-
ging. Ik ging er van uit dat de
begeleiding en participatie
gedeeld zouden worden door
de drie aanwezige geestelijke
verzorgers van het onderdeel.
Door het uitblijven van vragen
ben ik naar de Chef Personeels
Dienst gegaan. Daar kreeg ik te
horen, dat de dominee door
zijn dienst was aangewezen,
maar dat het onderdeel zelf
besliste wie er mee zou gaan.
Er zou enquête gehouden wor-
den onder het personeel om te
vragen welke geestelijk verzor-
ger zij wilden (nooit iets van de
uitkomst gehoord!) van de
resultaten zou afhangen, wie
de commandant zou aanwij-
zen. Dat was voor mij de
bekende druppel. Ik ben toen
naar de Kolonel Nederlof, de
Commandnat 3GGW gestapt.
Hij vertelde, dat de dominee
was aangewezen door "Den
Haag", maar zo zei hij: "jij kan
toch niet mee omdat je geen
kerkdiensten kan houden." Ik
voelde mij gediscrimineerd en
gedwongen een emancipatie-
strijd te gaan voeren. Omdat
onze dienst ten aanzien van
plaatsing en uitzending een
eigen beleid kan/moet voeren
en er in die tijd met de confes-
sionele geestelijke verzorging
geen overleg mogelijk was, kon
het resultaat van overleg tus-
sen de raadslieden maar tot één
conclusie leiden: er moet een

raadsman mee naar Turkije.
Zelf bevond ik mij in een moei-
lijk dilemma. Er waren tal van
redenen om niet te gaan. Het
werd me zelfs gemakkelijk
gemaakt door de leiding van de
organisatie die tal van barrières
opwierp. (Een zeer paradoxale
zaak).
Ik voelde me gediscrimineerd,
nergens bij betrokken. Daar
ging ik mij tegen weren.
Uiteindelijk leidde dat ertoe,
dat er. toch een raadsman mee
zou gaan. Door mijn verzet
ontstond de beeldvorming dat
ik graag ging. Conflicten met
C-GGW's, met mijn gezin en
met mezelf. Je moet daarom
meer energie investeren en
alles gaat dan tegen je werken.
Je kiest dan. Tegen de Cdt,
tegen thuis, tegen de confessio-
nelen ... De beslissing valt, je
gaat. Ook alom te bewijzen dat
we, raadslieden, ons niet ont-
trekken aan die verantwoorde-
lijkheid. Het belangrijkste mo-
tief om te gaan was de situatie
in Turkije. Alle voorwaarden
voor geestelijke nood bij de
GGW-ers waren daar aanwezig.

Niet welkom

Op 29 januari om 20.00 uur
werd ik gebeld door de
plv.C-3GGW. Ik kon om 21.30
uur in de bus stappen die mij
in Gütersloh zou afleveren.
Daar ben ik overgestapt in een
Russische Iljoesjin met
Russische bemanning, hangend
tussen het meegenomen mate-
rieel. 's Morgens om 06.00 uur
stapte ik uit het vliegtuig in
Diijabakir Turkije. Het
sneeuwde ... daar stond ik... vol
spanning over dat wat er op me
af zou komen. Zonder voorbe-
reiding ... geen briefing ... wat is
mijn opdracht? En nu??! Op dat
moment was er voor mij geen
andere mogelijkheid dan mee
gaan met de groep waarmee ik
was aangekomen. We werden in
een verlaten hoek van het vlieg-
veld gedropt. De raketten
moesten zo snel mogelijk wor-
den opgebouwd. Ik moest die



eerste dag bij de groep blijven.
Heb geholpen de tenten op te
zetten, kachels te installeren en
koffie te zetten. De aalmoeze-
nier was een paar dagen eerder
dan ik in Turkije en ik ont-
moette hem 's avonds. Geen
groet van zijn kant. Hij liep me
zo voorbij. Dat was toen voor
mij een nare ervaring. Ik had
geen plek, om mijn spullen
neer te leggen, wàs nergens bij
ingedeeld. Ik ben me toen gaan
melden bij de bevelvoerende
Commandant Kolonel Tees. Hij
vertelde mij dat hij alles had
gedaan om te voorkomen dat ik
kwam. Dat was mijn eerste
avond in Turkije. Twee belang-
rijke personen, waar ik mee
moest samen werken, wezen
mij in ieder geval als raadsman,
maar voor mijn gevoel ook als
persoon af.

Bekenden

Ik ben zoek gegaan naar men-
sen die ik kende. Mijn doel
was, zo snel mogelijk iedereen
te begroeten en kennis te
maken met degenen die ik
nog niet kende. Daar ging de
eerste tijd veel energie in
zitten. Elke dag alle Fire
Plantoons en containers binnen
lopen. Ze lagen kilometers uit
elkaar maar er was geen auto
voor de raadsman beschikbaar.
Via informele contacten werd
dat geregeld.

Spanning

De spanning was bij iedereen
groot. Telkens als er in Irak
een scud werd gelanceerd was
er alarm tot bekend was welke
richting hij uitging.
De eerste dagen was iedereen
bezig de spanning die de
oorlogsdreiging met zich mee
bracht een plaats te geven.
Niemand kon zich buiten de
basis vrij bewegen, we werden
begeleid door militairen en
politie. Na enige tijd begonnen
wij ons af te vragen of het was
om ons af te houden van
contact met de overwegend
Koerdische bevolking. Officieel
was de begeleidingsbewaking
om ons tegen terroristen te
beschermen. Het gevoel dat
terroristen gevaarlijker voor
ons waren dan de oorlog
groeide daardoor. Vragen over
armoede, kindersterfte (kou en
ziekten), de zin van de oorlog
en de houding van de Turken
t.o.v. de Koerden drongen zich
aan ons op. Daarbij kwamen
zorgen om thuis. De informatie
kwam over en weer vertekend
aan. Onderling ontstonden de
eerste spanningen.

Vertrouwen

De eerste dagen was het con-
tact met de militairen aftas-
tend. Ik moest eerst het ver-
trouwen winnen. Vaak was er
een hoge drempel om bij de
Fireplatoons naar binnen te
stappen. Daar zat ik dan en ver-
trok regelmatig zonder dat er
noemenswaardig contact was
geweest. Na enige tijd merkte
ik dat mijn bezoek gewaar-
deerd werd. Mijn inzet, ik was
praktisch zeven dagen per
week dag en nacht in de weer,
was daar zeker debet aan. Toen
ik hoorde dat er bij de WZZeen
videocamera aanwezig was heb
ik gevraagd of ik deze kon
gebruiken om opnamen te
maken voor het thuisfront
zodat ze zich een beeld konden
vormen van onze situatie. Dat
werd erg gewaardeerd.

Samenwerking?

Toen ik na enkele dagen vroeg
om een plek voor mijn spullen
en een tafel om te schrijven zag
men geen probleem. Er was
immers een Gevo-kamer. Daar
was ruimte genoeg voor twee
mensen. Ik vertelde de aalmoe-
zenier dat ik ook van de kamer
gebruik ging maken. Hij werd
hysterisch. "Over mijn lijk",
was zijn reactie, "je gaat maar
naar de commandant". Dat heb
ik niet gedaan. Ik vond niet dat
het probleem militair moest
worden opgelost. Bij andere
mensen mocht ik een hoekje
van hun tafel gebruiken.
16 februari werd de aalmoeze-
nier afgelost door de dominee
van 3GGW. Ook hij benaderde
mij onvriendelijk. Toen ik hem
hierover aangesprak vertelde
hij dat dat kwam: "omdat ik
artikelen schreef voor het info-
blad. Dat was zijn werk. Dat
was mij bekend. Ik deed alles
zonder overleg. Met
Humanisten was niet samen te
werken." Na enige dagen verbe-
terde de sfeer iets tussen ons.
Van samenwerken is jammer
genoeg niets gekomen.

Het echte werk

De investering van de eerste
dagen wierp snel z'n vruchten
af. Ik werd een graag geziene
gast bij de mannen en vrou-
wen. Op verzoek van het infor-
matiecentrum in Blomberg ben
ik artikelen gaan schrijven over
de mensen op de werkplek. Ik
maakte dagelijks mijn ronde.
Soms alleen om een kop koffie
te drinken. Vaker diepgaande
gesprekken met individuen of
groepen. Veel mensen namen

mij in vertrou-
wen, ik had het
druk. Ik werd
door de crews
steeds vaker
gevraagd om te
komen praten.
Ook als er
spanningen of
problemen
waren. Men
vroeg me aan-
dacht te schen-
ken aan men-
sen die "moei-
lijk zaten". Ik
heb veel gees-
telijk raads-
werk kunnen
doen.

Terugkijkend

Mijn eigen een-
zaamheid en
angsten heb ik
voornamelijk
van me afge-
schreven. De
telefoongesprekken die ik
regelmatig had met collega Jan
Nauts, mijn maat bij het thuis-
front, waren heel steunend. De
toegevoegde waarde van mijn
werk tijdens de uitzending is
me pas duidelijk geworden
toen we weer terug waren.
Vanuit de contacten in Turkije
namen veel mensen, na terug-
keer, contact met mij op voor
hulp bij hun problemen.
De uitzending heeft een diepe
indruk bij mij achtergelaten.
Enerzijds de cultuurschok
ondermeer met betrekking tot
de situatie van de Koerden.
Anderzijds het 24 uur per dag,
zeven dagen per week, onder
spanning leven. Ook geeft het
een enorme voldoening te heb-
ben ervaren dat je als je een-
maal vertrouwen hebt gewon-
nen veel terug krijgt. De mate-
rialistische wereld ben ik na
terugkeer meer gaan bekritise-
ren maar ook relativeren.

Waardering

Maatschappelijk was er waarde-
ring voor de inzet van de
Luchtmacht in Turkije. Men
heeft gewaardeerd dat ik daar
als humanistisch geestelijk
raadsman heb gewerkt. De
betekenis van uitzending voor
mij persoonlijk komt tot uit-
drukking in het goede gevoel
dat ik heb overgehouden. Een
geweldige ervaring, een levens-
ervaring die ik niet had willen
missen. Ik ervaar het als een
verrijking van mijn leven. Dat
is wat het mij heeft opgeleverd,
een verrijking van mijn leven ...
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Een geweldsapparaat
in de handen van de politiek
E. c. KlopJ Commandant Korps Mariniers

"Ik heb er absoluut geen behoefte aan

het Korps als een "macho-club" te

afficheren. Dat zijn we niet en zo wil ik

het ook niet hebben. Niet flink doen,

maar flink zijn is het parool.

We hebben lui nodig die stevig in hun

schoenen staan en operationeel van wan-

ten weten. Die inzetbaar zijn bij moei-

lijke klussen. Flink doen, doe je maar in

Noorwegen, als je dagenlang niet ges-

nurkt hebt, je hartstikke koud en nat

bent en nog een paar dagen moet. Daar

hebben we wat aan. Volhouden, doordou-

wen en elkaar niet laten zitten als het

echt allemaal tegen zit. Niks "macho"

dus. Het enige stereotiep dat ik voor het

Korps acceptabel vind is dat je ons om

een pittige klus kunt sturen."

In 1991 kreeg de huidige
Commandant van het Korps
Mariniers, generaal-majoor der
mariniers E.e. Klop, het com-
mando over de GOEM(Groep
Operationele Eenheden
Mariniers) in Doorn. Vanuit die
functie werd de toenmalige
kolonel nationaal commandant
van de Nederlandse troepen in
Noord-Irak. Tevens werd hij,
onder druk van de Neder-
landse minister van Defensie
ter Beek, als eerste Neder-
lander benoemd tot opvolgend
commandant van de in Irak
opererende bilaterale UKjNL
Landing Force. Klazien van
Brandwijk-Wiltjer kijkt met de
Commandant van het Korps
Mariniers terug op deze
periode, de impact daarvan op
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zijn leven, de missies van het
Korps Mariniers en Amnesty
International.

De opdracht

Toen aan het eind van de
Golfoorlog de erbarmelijke
omstandigheden van de
Koerden duidelijk werden,
werd in no time "Operation
Haven" opgezet. Een humani-
taire operatie van een zestal
Europese NATO-landen plus de
VS, onder de politieke afzege-
ning van de Verenigde Naties.
"Operation Haven" had als
doelstelling de terugkeer van
de Koerden, die tijdens de
Golfoorlog massaal het berg-
gebied tussen Irak en Turkije
in waren gevlucht, mogelijk te
maken. Ze meenden daar voor
de troepen van Saddam
Hussein onbereikbaar en veilig
te zijn. Vanuit Nederland was
er in eerste instantie een batal-
jon mariniers beschikbaar.
Daarbij kwam al snel een KL-
bataljon met genie en veel
medische eenheden en uitrus-
ting, zodat er veldhospitalen
ingericht konden worden.
Later werd er nog een detache-
ment Alouettes van de KLUaan
toegevoegd. "Provide Comfort"
noemden de Amerikanen deze
operatie. De geallieerde troe-
pen moesten ervoor zorgen
dat de troepen van Saddam uit
het noorden verdwenen. En
vervolgens zodanige condities
creëren dat de Koerden weer
uit de bergen konden terugke-
ren, durfden terugkeren, want
durven was het grootste pro-
bleem. Men kon terugkeren,
maar durfde niet.

De eerste indrukken

Vanwege de politieke situatie
zaten we, voordat we daadwer-
kelijk Irak binnen konden,
eerst een paar dagen aan de
Turkse kant van de grens.
Toen er voldoende militaire
middelen waren en de toezeg-
ging van Amerikaanse lucht-
steun, zijn we Noord-Irak inge-

trokken. We kwamen door ste-
den waar niet één lichtje of
een andere vorm van mense-
lijke aanwezigheid te beken-
nen was. Dat is een redelijk
spookachtig gebeuren. Net
alsof je op de maan rond reed.
Infrastructuur, elektriciteit,
watervoorziening, het was er
allemaal niet meer. De troepen
van Saddam hadden echt de
taktiek van de verschroeide
aarde toegepast. Een ongeloof-
lijke chaos, waar werkelijk
niets meer werkte. Het bleek
ons dat de Koerden met ach-
terlating van hun hele hebben
en houden, met kinderen, met
ouden van dagen, met com-
plete families waren vertrok-
ken. Er was een ziekenhuisje
in het Noorden. Daar troffen
we alleen nog een paar patiën-
ten aan die zo doodziek waren
dat ze überhaupt niet meer
verplaatst konden worden.
Dat was dan ook alles. Door de
verkenningen werd duidelijk
dat de Koerden allemaal hoog
in de bergen zaten. Ik was er
twee of drie dagen toen we
met een helikopter verkennin-
gen maakten in die bergen. We
zochten de plekken op waar
die Koerden zaten. Op een
gegeven moment zagen we
hun kampement jes verspreid
op die bergtoppen. We zijn
een aantal keren geland, heb-
ben rondgelopen en gekeken
hoe de toestand was. Daar zag
je hoe dramatisch het was. Er
was absoluut niets. Wat water
en noodrantsoenen die de



Amerikanen uit helikopters
hadden gegooid. Maar verder
niets! Ik herinner me dat over
de verdeling van de noodrant-
soenen die we daar neerzetten
bijna oorlog ontstond. Er werd
echt honger geleden.

Onmachtig

Na een landing werden we
geattendeerd op een vrouw die
lag te bevallen. Dat ging abso-
luut niet goed. We dachten dat
ze het niet zou redden, dat ze
zou overlijden. We hebben
haar in onze helikopter gepie-
keld om haar naar een hospi-
taal te brengen. Het was een
behoorlijk eind vliegen voor-
dat we bij een ziekenhuisje
waren. Die vrouw was in
doodsnood. Dan is elke
minuut te lang, je voelt je dan
volstrekt onmachtig. Dat
gevoel van onmacht staat me
nog sterk bij. Uiteindelijk heb-
ben we haar in dat zieken-
huisje afgezet. God zij dank
was daar een Engelse arts die
zich over haar ontfermen kon.
Die heeft de vrouw gered, het
kind is helaas overleden.

Forse overgang

Dat was een van mijn eerste
dagen in Noord-Irak. Het was
de eerste keer dat ik in dit
soort situaties kwam. Een
forse overgang vanuit
Nederland. Daar lees je in de
kranten dat dit soort dingen
gebeuren. Je ziet er van op
televisie. Je denkt te weten
hoe de situatie is. Maar op het
moment dat je daar staat, je
het echt ziet dat mensen cre-
peren en overlijden. En je ziet
de toestand in zo'n zieken-
huis ... dat is, nou ja ... dat is
een andere wereld. Dat zieken-
huis, nee dat geloof je niet.
Patiënten in gangen. Mensen
die lagen te sterven. Enkelen
waren al overleden. Men wist
niet goed wat men daarmee
aan moest. Het werd overdag
bloedheet. Alleen de lucht al in
het ziekenhuis zal ik nooit
meer vergeten. Als je de deur
binnen kwam ... die lucht, je
deinsde gewoon terug.

Angst

Om alle Koerden terug te halen
moest het gebied groter wor-
den. De militairen van Saddam
Hussein moesten daar verdwij-
nen. We deden dat met onder-
handelingen, maar ook met de
bereidheid om geweld aan te
wenden. Dat was het politieke
mandaat dat we hadden. Er
moest ruimte komen. We had-

den slechts kans de mensen
echt te helpen als ze bereid
waren uit de bergen te komen.
Daar waren ze kansloos. De
angst zat er bij die Koerden
echter gigantisch diep in. Ze
bleven liever in de bergen met
het risico dood te gaan van
kou en ellende, dan in de han-
den te vallen van Saddam's
geheime politie. Met tolken
zochten we ze op en legden uit
dat het veilig was. Dat wij die
veiligheid konden garanderen.
Het heeft echter even geduurd
voordat ze durfden terugko-
men.

Hard werken

Naast de activiteiten rond
gebiedsuitbreiding en zorgdra-
gen voor militaire veiligheid
praatten we met de Koerdische
leiders. Parallel daaraan moes-
ten we zorgen voor faciliteiten
om ze zo goed mogelijk te
kunnen opvangen. De land-
macht, die na een dag of veer-
tien kwam, had een heel veld-
hospitaal. Na hun aankomst
zijn we als idioten doorgegaan
tentenkampen uit de grond te
stampen. Ook werd voor water
en hygiënische voorzieningen
gezorgd. Het ziekenhuisje
moest op orde worden
gebracht, schoongemaakt, ont-
smet, artsen er in. Afijn, we
moesten een zodanige situatie
creëren dat de Koerden er in
gingen geloven. Aan die activi-
teiten hebben alle landen deel-
genomen, maar ik kan zonder
overdrijven zeggen dat wij als
Nederlanders daar bepaald
niet het minste partijtje in
hebben gespeeld.

Redelijk gelukt

Ik zal nooit vergeten hoe er
eerst een vertegenwoordiging
van familie-oudsten kwam kij-
ken. Met helikopters waren ze
uit de bergen gehaald, voor die
mensen een hele cultuurschok.
Beneden in het dal langs de
Tigris hebben ze gekeken hoe
het er uitzag. Daarna was er
een soort van stamoverleg en
toen kwamen ze tot de conclu-
sie: "Het is veilig genoeg en de
faciliteiten zijn voldoende. We
kunnen hier leven". Met karren
en paarden, vrachtwagens en
transportmiddelen die wij
leverden zijn die duizenden
mensen naar het dal terugge-
keerd. In eerste instantie was
er opvang in de tentenkam-
pen. Een paar weken later kon-
den we het gebied nog verder
uitbreiden en militair veilig
maken. Toen lukte het ook een
aantal steden uit handen van

Saddam Hussein's troepen te
halen zodat de vluchtelingen
weer naar hun eigen steden
konden terugkeren. De kam-
pen waren in eerste instantie
een goede opvang; ze zaten
echter te dicht bij elkaar. Op
zo'n plek kwamen tienduizen-
den mensen bij elkaar en dat
geeft zijn eigen problemen.
Het waren nood kampen met
alle beperkingen van dien. We
waren er dus op gebrand dat
mensen ook weer naar hun
eigen streek, hun eigen woon-
plaats terugkeerden. Dat wil-
den ze natuurlijk zelf ook.
Uiteindelijk is dat redelijk
gelukt, denk ik.

Terugkijkend

Het is iets wat je je hele leven
niet meer vergeet. Een totaal
onbekend, onvoorstelbaar en
tegelijkertijd ook positief
gebeuren. Het was voor het
Korps de eerste keer dat we
zoiets deden. Op vrijdag
hoorde ik dat ik aan
Nederlandse zijde de leiding
zou krijgen en de maandag
daarop vertrokken we hals
over kop. We sprongen in een
zwart gat, wisten echt heel
weinig. We kenden de hoofd-
doelstellingen en grote lijnen
en er zouden wat Amerikanen
zitten. Maar wat ons te wach-
ten stond? De wijze waarop we
de zaak inschattenderwijs
hebben opgepakt, is goed uit-
gepakt. Aan de ene kant heb-
ben we militair de goede din-
gen gedaan en aan de andere
kant hebben we humanitair
goede dingen kunnen doen.
Ondanks alle ellende die ik
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De politiek maakt de keuze
wel of geen inzet, daarvoor
zijn zij verantwoordelijk.
Vervolgens adviseer je desge-
vraagd als militair comman-
dant over de mogelijkheden

Verantwoording

Het is één van mijn grootste
genoegdoeningen in mijn
korpsleven ten tijde van Irak
en ook nu, dat het puur "com-
bat-getraind" zijn ons niet ver-
hinderd heeft deze humani-
taire taken uit te voeren. Ik
had altijd wel gedacht dat het
mogelijk zou zijn. Maar het
heeft ook gewerkt. ja, dat is
een grote genoegdoening. Het

was best even wennen. Want
hoe pak je die omschake-
ling aan. Maar het gevoel
we gaan mensen helpen,
mensen redden, sloeg
breed aan en het lukte.
Ik herinner me uit het
verleden dat er tal van

buitenstaanders waren die
vonden dat je het Korps
Mariniers nooit in moest zet-
ten in vredesoperaties. Omdat
wij "trigger-happy" zouden
zijn en de hele dag de "macho"
zouden uithangen. Als je met
de mariniers hulp ging verle-
nen zou je op de koffie komen.
We hebben het tegendeel in
belangrijke mate bewezen.
Naast het feit dat onze man-
nen persoonlijk bereid waren
om humanitaire hulp te verle-
nen, hebben we als organisatie
in zijn totaliteit laten zien dat
wij de ons politiek opgedragen
taken naar behoren kunnen
verrichten.

Grootste genoegdoening

tieve reacties. Wel kwam ook
daar die vraag of het wel zin
had gehad en wat er nu op de
langere termijn in Noord-Irak
zou gebeuren. Ik ben door de
uitzending niet echt veran-
derd. Ook van mijn eigen
thuisfront of uit mijn omge-
ving heb ik dat nooit gehoord.
Ik heb er over het algemeen
niet zoveel moeite mee om
mijn gevoelens te tonen. Als
mariniers hebben we het
imago dat je niet met je gevoe-
lens te koop loopt. Voor alle
duidelijkheid daar sta ik ach-
ter want je moet niet de hele
dag anderen jouw sores om de
nek hangen. Toch heb ik er
geen enkele moeite mee om
ten aanzien van dit soort situ-
aties ook mijn gevoel te laten
spreken. Absoluut niet. Ik
denk dat het niet goed is als je
je gevoelens in deze niet toont
en laat spreken.

Gevoelens

Thuis vonden ze mijn uitzen-
ding wel spannend. Over het
algemeen waren er in mijn
omgeving alleen maar posi-

gewoon te doen wat er moest
gebeuren. je leeft een beetje
bij de dag. Dat is soms niet
makkelijk, maar je moet dat
toch maar doen. We hebben,
met de middelen die voor han-
den waren, talloze mensen het
leven gered, een nieuwe kans
gegeven. Als je door het voor-
zien in babyvoeding of facili-
teiten waardoor mensen niet
bevriezen of door het creëren
van leefomstandigheden kunt
realiseren dat mensen op dat
moment blijven leven, moet je
daarvoor kiezen. Natuurlijk
moet worden nagedacht over
de lange termijn, maar je moet
je er niet door laten verlam-
men of tegenhouden.

Ik heb altijd geprobeerd mijn
mensen uit te leggen dat ze
zich niet moesten laten demo-
tiveren of ontmoedigen door
dit soort gedachten. Zich niet
de hele dag moesten afvragen
wat er op termijn zou gebeu-
ren. Uitgelegd dat het natuur-
lijk een reëel probleem was,
maar dat wij op dat moment
geen andere keuze hadden dan

houden, in dat gebied, op dat
moment, beperkt was. Die
ervaring hebben we in
Cambodja ook gehad. Dan ont-
kom je niet aan de vraag of het
zinvol is geweest. ja, ik denk
van wel, want zonder het pro-
bleem helemaal op te lossen,
moet je toch doen, vind ik, wat
je hand vindt om te doen. In
zo'n situatie doe je wat je
kunt. je moet, je mag je niet
laten tegenhouden door het
idee dat het niet helpt voor
eeuwigheid. Of omdat je niet
iedereen kunt helpen. Of door
de vraag hoe het er een week
na ons vertrek zal zijn. Of over
een jaar, of vijf. Die vraag mag
je jezelf natuurlijk wel stellen.
Dat is een hele legitieme
vraag. Maar op het moment
zelf moet je je er niet teveel
door laten leiden. Dan val je
stil en doe je helemaal niks
meer.

Leven bij de dag

je moet, je mag je niet laten
tegenhouden door het idee dat
het niet voor eeuwig helpt

Onze missie heeft absoluut
zin gehad. Voor 100 procent.
Ondanks alles wat we niet heb-
ben kunnen doen, weet je ook
de dingen die we wel hebben
gedaan. Evenals anderen die er
zijn geweest ontkom ik niet
aan de vraag of het er structu-
reel nu zoveel beter op is
geworden voor de Koerden. je
volgt het proces wat daar
gaande is. Als er iets over de
Koerden of Noord-Irak of Irak
in de krant staat, lees ik in
tegenstelling tot vroeger nu
elke letter. Nu er weer span-
ningen rond Irak zijn is die
interesse er weer nadruk-
kelijk. Toen we uit Noord-Irak
vertrokken zeiden onze men-
sen: wij gaan nou wel weg,
maar wie houdt dit in de
gaten, wie kijkt hier nog naar
om? We hebben bijvoorbeeld
generatoren en andere spullen
voor een ziekenhuis geleverd
terwijl we wisten dat de capa-
citeit om de zaken gaande te

Zinvol

heb gezien, heb ik daar goede
gevoelens over. Het heeft mijn
leven niet wezenlijk veran-
derd. Wel staan de zaken waar-
mee ik geconfronteerd ben,
van dichtbij heb meegemaakt,
scherp op het netvlies inge-
brand. In dat soort situaties is
er een ongelooflijke hoeveel-
heid menselijk leed waar je
tegenaan botst. Waar je indrin-
gend mee wordt geconfron-
teerd. je komt voor dilemma's
te zitten. Dilemma's in de zin
van keuzes maken. Er zijn
mensen die je moet helpen.
Maar je kunt niet alles tegelijk
dus sommige mensen kan je
niet helpen. je moet op een
gegeven moment gewoon
rechts- of linksaf in de hulp-
verlening en je weet als je
linksaf gaat dat de mensen die
aan de rechterkant zitten
pech hebben en
andersom. Dat gaat je
niet in de kouwe kleren
zitten.
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tot inzet. Daarbij ga je primair
uit van je verantwoordelijk-
heid en zorg voor de veilig-
heid van je eigen mensen. Die
hebben ook een achterban, een
gezin, kinderen. Zij zijn dege-
nen voor wie je primair verant-
woordelijk bent en dat wil je
ook in zo'n situatie voor 100
procent waarmaken.
Tegelijkertijd ontkom je er
niet aan dat je risico's moet
nemen op het gebied van vei-
ligheid, anders kun je beter
thuis blijven. Waar het om gaat
is dat je een goede balans
zoekt, een verantwoord risico.
Daar zit altijd spanning, daar
zijn geen wiskundig sluitende
oplossingen voor. Er is zowel
binnen de krijgsmacht als in
de politiek wel eens sprake
van geweest om alleen met
vrijwilligers te gaan. In de
trant van ik doe een beroep op
persoonlijke betrokkenheid
van mensen. Ik ben daar geen
voorstander van, sterker nog
ik ben daar een aperte tegen-
stander van. Je legt dan de ver-
antwoordelijkheid op de ver-
keerde plek. Als de politiek in
ons Nederlands staatsbestel,
met onze grondwet en onze
humanitaire uitgangspunten,
besluit tot deelname, is het als
militaire organisatie je verant-
woordelijkheid en plicht te
zeggen: "het is, gegeven de
politieke besluitvorming, aan
ons om een eenheid, om men-
sen aan te wijzen."
Het is mooi als dat de instem-
ming heeft van de individuele
militair, maar de beslissing
hangt daar niet van af. Wij, de
militaire leiding, bepalen wie
er gaat. Ik heb er geen enkele
behoefte aan daarin ruimte te
laten. Dat mag je niet afschui-
ven op de individuele militai-
ren.

De missies

Na Irak kwam voor het Korps
de missie in Cambodja. Toen
een kleinschalige maar inten-
sieve inzet in Rwanda. Daarna
een periode in Haïti waar, dat
is een constatering achteraf,
geen echte dreiging was. Wel
een desastreuze toestand op
humanitair gebied. Ongeveer
gelijktijdig begon de missie in
Bosnië. Voor het Korps
Mariniers betekende dat een
mortiercompagnie op de berg
Igman. Weer een hele andere
situatie. Primair was daar de
militaire operatie, het humani-
taire was secundair. We heb-
ben deelgenomen aan de
grootschalige bombardemen-
ten op Bosnisch-Servische stel-
lingen rond Sarajevo, toen de

Bosnische-Serviërs zich keer
op keer absoluut niet aan de
VN-resoluties hielden. Er werd
daar voortdurend op burgers
geschoten. De mortiergranaat
die op de markt van Sarajevo
neerplofte, waardoor er tien-
tallen mensen omkwamen, was
de druppel die de emmer deed
overlopen. Ook in de wereld-
opinie. Toen is er gezegd: nu
is het echt afgelopen. Nu gaan
we met harde hand de VN-
resoluties afdwingen. Onze
mortier-compagnie, die net
Mount Igman had bereikt,
moest gelijk aan de slag. We
hebben daar ervaren, en dat
wisten we natuurlijk al, dat
een beschieting die op grote
afstand plaatsvindt, een
andere impact heeft op je
eigen mensen dan de confron-
tatie met de ellende die je aan-
treft in een humanitair volle-
dig desastreuze situatie.
Toen ik de boodschap kreeg
mariniers in te zetten bij de
arrestaties van vermeende
oorlogsmisdadigers in Bosnië,
realiseerde ik me dat we aan
een zeer complexe en gevaar-
lijke operatie begonnen. Aan
de andere kant voelde ik me in
feite vereerd. Achteraf over-
heerst een gevoel van vreugde
en blijdschap om de goede
afloop. Het is gelukt. Zonder
schade aan onze kant hebben
we de arrestaties kunnen ver-
richten. Ik ben er trots op dat
het Korps is ingezet om men-
sen die bij hun volle bewust-
zijn oorlogsmisdaden hebben
gepleegd, te arresteren.
Daarvoor zie ik het Korps
graag ingezet, want mensen
die hun medemensen, die ze
volledig in hun macht hebben,
mishandelen en vermoorden,
dat is iets wat me ongelooflijk
tegenstaat.

Geen politieke kleur

Het Korps Mariniers heeft geen
politieke kleur. Noch links,
noch rechts. Wij zijn een
geweldsinstrument in de han-
den van de Nederlandse rege-
ring die primair moet bepalen
waarvoor we worden ingezet.
Als organisatie hebben we
gedaan wat we moesten doen,
zonder dat allerlei persoon-
lijke overwegingen daarin een
rol hebben gespeeld. Het is
niet aan ons, als militairen, om
publiekelijk aan te geven hoe
we daar individueel, maat-
schappelijk, politiek, tegen
aan kijken. Wij zijn het niet
die bepalen of we de moslims
in Bosnië wel of niet helpen, of
dat er inzet moet zijn in het
verre Cambodja. Nee, de

Nederlandse politiek vond dat
er iets moest gebeuren en wij
zijn gegaan. Voorbijgaand aan
dat wat we er persoonlijk alle-
maal van vonden. Naar mijn
idee dachten de meeste men-
sen daar op een goede manier
over, maar dat is niet bepalend
geweest.

Persoonlijk

Het feit dat ik lid ben van
Amnesty International heeft te
maken met mijn absolute aver-
sie tegen misbruik van macht.
Over effectiviteit van de acties
van Amnesty International kun
je twisten. Ik maak me daar-
over niet al te veel illusies,
maar er gebeurt in ieder geval
iets. Overigens, in een daad-
werkelijke conflictsituatie
waarbij geweld gebruikt moet
worden, behoor ik absoluut
niet tot het type dat roept tien
keer na te moeten denken over
ieder schot. Dan zou ik op de
verkeerde plek zi tten. Als het
zover is, is het onze professie
om gepast geweld aan te wen-
den wanneer dat noodzakelijk
is. Maar om ten opzichte van
weerlozen de beest uit te gaan
hangen, te martelen en te
moorden, dat vind ik laf, dat
vind ik hartstikke laf.
Wel bereid zijn risico's te
nemen in een militair conflict,
dat vind ik heel wat anders
dan wanneer je in een voor
jezelf risicoloze situatie men-
sen die in jouw macht zijn,
gaat mishandelen. Dat raakt
me diep. Dan gaat het om de
rechten van de mens. Als die
op zo'n manier met voeten
worden getreden, dan vind ik
dat we alles moeten doen om
dat tegen te gaan.

Klazien van Brandwijk Wiltjer
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Een humanitaire missie

Harry VosJ Sgt.Maj. Mariniers

In september 1995 ging het tweede

detachement mariniers naar Haïti.

Sergeant majoor Harry Vos ging mee als

'OPCvan het 2e peloton. Belangrijke

nevenfunctie was toegevoegd Onder

'Officier Operatiën en Inlichtingen.

Met de ervaring van een uitzending naar

'Cambodja had de majoor zich goed

ingelezen. Goed voorbereid meende hij

aan zijn taak te beginnen. Dat pakte

anders uit. Voor EGOopent hij zijn

foto-boeken en vertelt over zijn

ervaringen in Haïti.
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IN THESEI)VIC'" .', - '\ , .~OF
PEACE

cade. Tijdens de aanloop naar
de verkiezingen waren er regel-
matig demonstraties.
Verschillende keren waren we er
getuige van dat de (geheime)
politie op hardhandige wijze
demonstranten arresteerde. Bij
het walgelijke af Mensen wer-
den geschopt en geslagen. Wij
moesten werkeloos toezien,
omdat het mandaat niet voor-
zag in ingrijpen bij dit soort
gebeurtenissen.

6: Af en toe ging ik met de dok-
ter (waarmee ik gelijktijdig in
Cambodja was) mee op medi-
sche patrouille. Schrijnende
gevallen kwamen we dan tegen.
Dit kindje had "alleen maar"
schurft en moest met een
schuursponsje en betadine wor-
den schoongemaakt. Gelukkig is
dit kind helemaal genezen. In
Haïti zijn mensen al tijden ver-
stoken van medische zorg en
vaccinaties. Medische hulp is
alleen te krijgen als je geld hebt.
Het geeft een goed gevoel dat
wij in die zin, ook al is het maar
op kleine schaal, toch honder-
den mensen een beetje hebben
kunnen helpen.

3: Als OO-Inlichtingen was ik
verantwoordelijk voor het filte-
ren van alle informatie die bin-
nen kwam. Informatie die van
belang was voor onze sector
moest ik binnen ons detache-
ment verspreiden. Hier ben ik op
het Hoofdkwartier in Port au
Prince om inzicht te krijgen in
de nieuw te vormen sectoren.

2: Kamp Bon Kote in ]acmel
werd onze standplaats. Een echt
marinierskamp, op en top in
orde. Compleet met wapen-
schild. Door in een gespreid
bedje te vallen konden wij ons
direct gaan richten op de taak
waarvoor we hier naar toe
waren gegaan. Het begeleiden
van de verkiezingen.

1: Onze komst was perfect voor-
bereid door Haïti 1.Na aan-
komst werden we overgebracht
naar een Transit Camp in Port
au Prince. Vandaaruit gingen we
gefaseerd verder naar ]acmel.

4 en 5: Deze foto' s zijn geno-
men vanuit het schietluik van de
truck. We kwamen aanrijden en
stuitten op een brandende barri-

o
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7: Overal lagen vuilnishopen.
Deze foto is genomen in Port au
Prince. De stank is onbeschrijfe-
lijk. De VN is wel eens begonnen
om met bulldozers vuilnisbelten
te ruimen, maar dat is onbegon-
nen werk. Het interesseerde de
bevolking blijkbaar weinig,
want binnen een week waren de
hopen weer terug.

8: In deze muur zit een waterlei-
dingbuis, zonder kraan. Voor
heel veel mensen is dit de enige
manier om water te kunnen krij-
gen. Op deze foto zie je mensen
het gebruiken als drinkwater,
om zichzelf te wassen en de was
te doen. Het weglopend water
wordt verderop door anderen
opgevangen voor dezelfde doel-
einden en zelfs gebruikt om in te
koken.

9: Mijn peloton moest assisteren
bij de ontmanteling van een VN-
kamp. Wij hebben getracht de
nog bruikbare materialen
onder de plaatselijke bevolking
te verdelen. Met name het hout
kon men nog goed gebruiken
voor het maken van bijvoor-
beeld onderkomens.

10: In de omgeving van het
kamp, dat naast een vliegstrip
lag, was erg veel zwerfvuil.
Vanwege het gevaar voor het



vliegverkeer wilden we dat rui-
men. Bewust hebben we kinde-
ren gemotiveerd om ons te hel-
pen. Enthousiast gingen ze aan
de slag en na anderhalf uur
hadden ze zeker vijftig zakken
afval.

11:Als dank organiseerden we
een BBQvoor ze.

12: Hier staan we te wachten op
helikopters die ons, na de ont-
manteling van het kamp, terug
moeten brengen naar ]acmel.
Met moeite en angst voor een
onzekere toekomst liet men ons
gaan. Net als bij het vertrek uit
Cambodja vroeg ik me ook nu af
wat er van deze mensen, dit
land terecht zou komen ...

13: Naar huis. Voor de laatste
keer op weg naar het vliegveld.
Een laatste blik op die treurige, \
onmenselijke omstandigheden.
Hopend dat er een toekomst
voor ze is. Maar wetend dat het
nooit wat zal worden. Dat is
hard ... maar toch is het zo ... cor-
ruptie, geld en macht ...

14: Twintig uur later ben ik
weer thuis. Blije mensen, blije
gezichten en taart. Nu zo terug-
bladerend komt de foto me bijna
ongepast voor. Maar toch zo
was het. Zo is het ... het leven.
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]aspert Verplanke, KeT-luitenant

heb ik nog een nacht in een
MASHdoorgebracht. Met een
burgervliegtuig ben ik naar
Nederland gevlogen en van-
daaruit rechtstreeks naar het
Centraal Militair Hospitaal
gebracht. In het CMHwas er
het weerzien met mijn vrouw,
ouders en intimi. Ook mijn
commandant was er. Ik voelde
me zwaar kloten. Het was een
emotioneel weerzien. Weer
was er de pijn, de woede, de
agressie en het verdriet. Ook
bij mijn naasten.
Heel bizar was het dat ik
mezelf, een van de eerste
dagen liggend in het MRCmet
mijn been eraf, voorbij zag
komen in een wervingsspot
voor defensie. Dat was een
pijnlijk moment. Eerst moes-
ten we keihard lachen, niet
vanwege de humor, maar van-
wege de absurditeit van de
situatie. Men zou toch beter
moeten weten.
Na het verblijf in het CMH ging
ik naar het Militair Revalidatie
Centrum. Ik ben nog een vier-
tal keren geopereerd. Een keer
een vrij ingrijpende en zware
operatie omdat mijn stomp
was gaan ontsteken. De andere
waren corrigerende operaties.
Nu drie jaar later heb ik een
meer berustende kijk op het

geval niet met mijn mannen.
Om half tien liep ik op die
landmijn. Nadat mijn ploeg me
morfine had gegeven hebben
ze contact gezocht met de
thuisbasis. Op hun schouders
hebben ze me uit het mijnen-
gebied vervoerd. Zeker een
kilometer hebben ze met me
gelopen. Ze gaven weer mor-
fine. Uiteindelijk werd ik om
half elf werd in de YPRgeladen
en als een speer naar Potocari
gebracht. Ik herinner me nog
dat ik bij de doktoren werd
binnengereden en een spuit
kreeg. Toen ik weer wakker
werd had ik geen been meer. ..
mijn linkeronderbeen was
geamputeerd. Alle primaire
reacties die bij zo'n extreme
gebeurtenis horen vielen me
ten deel: agressie, woede, hui-
len, verdriet, verontwaardi-
ging ...
Pas heel laat op de avond had
de MDDmijn vrouw op de
hoogte kunnen brengen van
hetgeen mij was overkomen.
Het was op een zaterdag en zij
was niet thuis op het moment
dat de MDD aan de deur kwam.
Ik heb daarna zelf met haar
gebeld. Een heel emotioneel
gesprek waarin zij naast alle
verdriet, vooral blij was dat ik
nog leefde. Omdat de Serven
weigerden een heli toe te laten
moest ik nog een week in
Potocari blijven en ben uitein-
delijk met een ziekentruck
naar Zagreb gebracht. Daar

Mijn uitzending is eufemis-
tisch gezegd wat anders verlo-
pen dan gepland. Net als de
meeste anderen die voormalig
joegoslavië binnenkomen was
ik geschokt van de ellende van
de mensen. je waande je in de
enclave Srebenica op sommige
plaatsen in het stenen tijd-
perk. Kleine kinderen, midden
in de winter, amper gekleed,
op onze vuilstortplaatsen. In
onze afval op zoek naar voe-
ding en voor hen bruikbare
spullen. Dat heeft me bijzon-
der aangegrepen.
Op 18 februari '95 voerde mijn
ploeg een verkenning uit in
het zuidwesten van de enclave
Srebrenica. Mijn missie was
het zoeken naar een alterna-
tieve route van Kiprovo naar
jasenova. Een gewone verken-
ningspatrouille in een nieuw
gebied. Omdat er de week
daarvoor ook een ongeluk was
gebeurd liep ik voorop vanuit
de gedachte als er dan toch
wat gaat gebeuren in ieder

Leven na de landmijn

De uitzending

Begin 1995 vertrekt de KeT-luitenant

]aspert P. Verplanke als toegevoegd

ploegencommandant bij het 13e

Luchtmobiele bataljon naar de

enclave Srebrenica om Dutchbat 2 af

te lossen. Een term die tot medio 1995

gepland stond wordt abrupt afgebro-

ken als de luitenant op 18 februari

1995 tijdens een verkenning op een

landmijn loopt. Inmiddels heeft hij de

dienst verlaten en is werkzaam als

teamcoordinator bij het aanmeldcen-

trum voor Asielzoekers in Rijsbergen.
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geheel. Toen sloeg ik af en toe
wild om me heen. Gelukkig
kreeg ik de ruimte om mijn
eigen onvermogen af te reage-
ren. Voor mij was het heel
goed mijn emoties, dus zowel
de agressie als het verdriet,
kwijt te kunnen bij de artsen,
de verpleging, vrienden, ken-
nissen, naar instanties en
vooral ook naar defensie als
organisatie. Dat gaf kracht en
daardoor kwam ik bij het punt
ik moet wat gaan doen, ik
moet aan de slag. Dat is
belangrijk om aan verwerking
toe te kunnen komen. Iedere
gewonde reageert op zijn
eigen wijze. Voor mij was dit
de beste weg. Naar anderen
misschien niet altijd even aar-
dig of terecht, maar zo werkte
het.

Verder leven

Bosnië was voor wat betreft
mijn fysieke aanwezigheid
daar voorbij. Emotioneel niet.
Toen de logistieke lijnen naar
Srebrenica werden doorgesne-
den, er geen brandstof meer
was en er doden vielen was ik
daar in mijn gedachten. En
natuurlijk bij de val van de
enclave. Mijn mensen zaten
daar nog.
Het hele gebeuren heeft mijn
leven drastisch gewijzigd.
Door de plannen om naar de
KMAte gaan of voor b.V. de VN
te gaan werken heb ik een
streep moeten zetten. Maar
het heeft me ook een aantal
kansen geboden. De relatie
met mijn vrouw is hechter
geworden, we zijn dichter naar
elkaar gegroeid. Vanwege het
feit dat ik heb kunnen afstude-
ren, de ervaringen in mijn
actieve militaire periode en in
de ervaringen in het CMH en
op het MRC ben ik in staat
gesteld om de baan die ik nu
heb te krijgen. Ik heb er voor
moeten knokken, ik heb me
waar moeten maken, hard
moeten werken, de kans moe-
ten grijpen ... en dat is gelukt.
Nieuwe ontplooiingsmogelijk-

heden dus ... Het lijkt een rede-
lijk succesverhaal. Toch is dat
niet zo gemakkelijk. Omdat ik
nadrukkelijk wil bewijzen dat
mijn handicap geen argument
mag zijn om een functie wel of
niet te krijgen is dat gelijk-tij-
dig ook mijn valkuil. Ik wil niet
gezien worden als de jongen
die gematst wordt, nee ik zit
hier vanwege mijn kwaliteiten.
En laat vooral duidelijk zijn ik
had liever mijn been terug. Ik
heb een hoge prijs betaald. Of
die het waard was?
Nee, voor mij is die het niet
waard. Ik ben met hele naïeve
en altruïstische denkbeelden
aan de missie begonnen. Ik
ben harder geworden in mijn
denken over oorlogen, over
interventies. Ik geloof niet
meer in die naïeve altruïsti-
sche gedachte VNoAchteraf
gezien is het altijd makkelijk
praten. Mijn privé-mening is
dat de politiek gigantisch
heeft geblunderd. Mensen ook
emotioneel vreselijk laten lij-
den. Nu denk ik, bij die puin-
hoop zoals in Bosnië, zorg dat
de zwakste partij ook wapens
krijgt en laat ze het zelf uit-
vechten. Dat is vrij hard. Het
kost veel slachtoffers, maar nu
heeft het ook heel veel slacht-
offers gekost. Daar waar poli-
tiek en economisch gewin
samenvallen moet je niet zeg-
gen jij bent slecht en jij bent
goed. Ik begrijp dat zo'n stel-
lingname niet politiek en
zeker niet internationaal te
verkopen is.

Waardering

Zoals bij veel Nederlandse
missies is het maar net naar
welke tijd je kijkt. Kijk naar de
recente historie. In de maan-
den april en mei '95 was het
Holland boven aan. "Onze"
jongens zaten vast. Toen
kwam de val van de enclave.
Wij moesten afdruipen met de
staart tussen de benen.
Militairen die niet mogen
schieten. Dat is een raar poli-
tiek-, moreel- en naïef wereld-

beeld. Misselijkmakend zijn de
mensen die daar zonodig een
mening over moeten geven.
Achteraf weet iedereen wat er
had moeten gebeuren. De
waarheid is dat de collectieve
afkeuring de hele Nederlandse
samenleving moet gelden en
niet alleen een handje vol te
licht bewapende Nederlands
militairen. De waarheid moet
boven tafel komen zonder
twijfel. Maar de simplistische
wijze waarop de Nederlandse
defensie, de politiek met deze
zaak is omgegaan getuigt
ervan dat Nederland geen oor-
logservaring heeft.
Srebrenica zal een zwarte
pagina in de geschiedenis
boekjes zijn. Mijn dochtertje
zal ongetwijfeld gaan horen
van de val van de enclave en
dat kan aan mij gekoppeld
worden. Het denken binnen de
samenleving is onderhevig aan
tijd en politiek bestel. We, de
samenleving, stuurden dui-
zenden mensen naar
Nederlands-Indië. Politiek wel
overwogen. Later spreken we
over politionele acties en
benoemen het als fout.
Diezelfde politiek, dezelfde
maatschappij alleen jaren later
komt dit oordeel terug en
heeft nu meer begrip voor de
situatie waarin de Indië-
gangers destijds zaten. De
vraag is of we weer dertig jaar
moeten wachten of dat het
mogelijk is in de Nederlandse
samenleving waardering te
tonen aan slachtoffers, doden,
gewonden en militairen die in
opdracht hun taak vervullen in
soms bizarre omstandigheden.
Ja, we maken fouten. Als
samenleving, als politiek, als
militaire organisatie. Maar om
de verantwoordelijkheid daar-
voor op de individuele militair
af te schuiven is beneden peil.
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Nazorg voor een bataljon
in bijzondere omstandigheden
De ontmoeting - herkenning en erkenning

Het verblijf en de dramatische afloop

van de uitzending van Dutchbat III heeft

nogal wat gevolgen (gehad). Voor de

betrokken militairen en hun familie.

Voor de militaire organisatie. De politiek

en mogelijk het zelfbeeld van onze natie.

Deze bijzondere omstandigheden, deden

humanistisch raadsman Bart Hetebrij

beseffen dat de standaardnazorg niet

voldoende was.

Het was een beetje een waagstuk.

Specifieke nazorg voor Dutchbat lIl.

Sommige deskundigen hadden tal van

bezwaren. De leden van de Sociale

Coördinatie Commissie van Dutchbat III

en medewerkers van de BNMOgeloofden

erin. Ze zetten door en brachten Dutch-

batters en veteranen uit WO-lI, Indië,

Korea en Nieuw-Guinea met elkaar in

contact. Het verslag dat initiatiefnemer

Bart Hetebrij schreef over deze vorm van

nazorg is de basis van dit artikel.

Motivatie

Ervaringen in b.v. Nederlands-
Indië of in Bosnië zijn van een
fundamenteel andere aard dan
de ervaringen tijdens het
gewone leven. Soms (of vaak)
ingrijpend of extreem. Het kan
zijn dat die ervaringen je kijk
op de wereld en jezelf verande-
ren. Het roept vragen op en je
moet opnieuw invulling geven
aan je leven. Dat kan moeilijk
zijn of tot problemen leiden.
Daarnaast reageert de omge-
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ving vaak met onbegrip. Ook
voor jezelf is het moeilijk om
in woorden duidelijk te maken
wat er echt is gebeurd en wat
dat voor jou betekent.
Daarentegen zie je dat anderen
vaak wel pretenderen te weten
hoe het zit. Defensie, de media,
de politiek lijken precies te
weten wat er gebeurd is en wat
dit betekent. In deze situatie
ontstaat het risico dat je je
terugtrekt, je afsluit voor de
toekomst. Er kan irritatie ont-
staan, ook in de relatie met
vrouw of partner, over dingen
waarover dat eerder niet het
geval was. De ervaringen tij-
dens de uitzending kunnen een
nawerking hebben doordat je je
soms niet meer wilt bezighou-
den met wat geweest is. En er
op andere momenten juist niet
van los lijkt te komen. Omdat
de ervaringen die men heeft
opgedaan psychische sporen
hebben nagelaten is een dia-
loog tussen Dutchbatters en
veteranen van WO 11,Korea,
Indië en Nieuw-Guinea van
belang. Beide categorieën kwa-
men thuis en werden vervol-
gens onderdeel van een publiek
en politiek debat. Daarin ging
het er vanuit hun optiek niet
altijd even fijngevoelig aan toe.
Dat geeft een zekere gemeen-
schappelijkheid. Het is normaal
dat hun ervaringen sporen
nalaten. Mensen hebben het
dan kortere of langere tijd
moeilijk. Velen komen er zelf
overheen. Maar sommigen heb-
ben hulp nodig. De oude vete-
ranen zijn daarvan levende
voorbeelden. Zij kunnen in de
gesprekken met de jonge vete-
ranen duidelijk maken hoe die
ervaringen hun leven hebben
beïnvloed, hoe ze ermee zijn
omgegaan. De Bosnië-vetera-
nen kunnen daarvan leren,
zodat ze bij zichzelf of bij
kameraden tijdig bepaalde ver-
schijnselen onderkennen. En
dat als ze vastlopen, of al vast-
gelopen zijn, weten wat er aan
de hand is en waar ze hulp
moeten zoeken. De ontmoetin-
gen met de oudere veteranen

dienen er voor te zorgen dat de
in Srebrenica/Simin Han opge-
dane ervaringen en indrukken
een veilige uitlaatklep krijgen.
Door de verhalen van de
oudere veteranen kunnen de
jongeren begrijpen dat wat zij
tijdens, maar ook na hun uit-
zending hebben ervaren, niet
uniek is en ook, alhoewel met
moeite, plaatsbaar.

De standaardzorg

Voor de uitzending organiseer-
den de geestelijk verzorgers
een uitzendconferentie waarin
deelnemers in de gelegenheid
werden gesteld elkaar beter te
leren kennen en zich te bezin-
nen op de komende periode
van 6 maanden. Er werd aan-
dacht besteed aan de thuissitu-
atie, de motieven om op uitzen-
ding te gaan, culturele aspecten
van het uitzendgebied en
mogelijke ethische dilemma's
van zorg rondom de uitzen-
ding. De Maatschappelijke
Dienst Defensie hield zich op
verzoek bezig met screening
uitzendgeschiktheid en gaf
informatie op thuisfrontdagen.
De psychologen van de
Afdeling Individuele
Hulpverlening gaven informa-
tie op thuisfrontdagen, ver-
zorgden stresslessen en train-
den kaderleden in stressde-
briefing.
Tijdens de uitzending steek je
als GV-er veel tijd in het hou-
den van individuele gesprek-
ken. Daarnaast waren de weke-
lijkse bezinningsbijeenkom-
sten een belangrijk onderdeel
van het werk.
De MDD-er hield zich bezig met
calamiteitendebriefing, psycho-
sociale opvang en berichtge-
ving. De psycholoog ving het
personeel op na calamiteiten,
gaf zo nodig kortdurende
directieve therapieën en was
verantwoordelijk voor de psy-
chologische einddebriefing.
Het dagelijkse interdisciplinair
overleg met de andere SCC-
leden en de signalerende/advi-
serende rol naar de comman-



Ondanks het uitgebreide hulp-
aanbod van de MDD, AIH en CV
heeft het uitblijven van erken-
ning van de zijde van de werk-
gever, politiek, media en maat-
schappij, een vertragend effect
op de duur van de verwerking
voor hen die daar nog midden
in zitten. De leden van de SCC-
Dutchbat III constateerden (in
een aantal gevallen) een toene-
mend disfunctioneren, in de

Uitblijven van erkenning..............................
..............................

Een aantal militairen had het
gevoel dat er aan hun individu-
ele situatie niets werd gedaan
en zocht de publiciteit. De poli-
tiek trok zich dat aan, hetgeen

resulteerde in
een besloten
hoorzitting met
de leden van de
Vaste commis-
sie voor
Defensie in de
Tweede Kamer.
In opdracht
van deze com-
missie werd
het nazorg-tra-
ject doorgelicht.

Samen met de SCC van
Dutchbat IIIwerd gekeken of en
welke vorm en inhoud een aan-
vullend nazorgprogramma
moest hebben.

strijdende partijen werden
omgebracht of zwaar gewond
raakten;

- het zien en meemaken van de
ellende van de moslimvluch-
telingen, de scheiding van
mannen en vrouwen, de
deportatie;

- het vermoeden en indirect
getuige zijn van massamoord
en

- directe confrontatie met aan-
wijzingen voor massamoord;
Bovenstaande is er, volgens de
SCC-Dutchbat lIl, de oorzaak
van dat een behoorlijk aantal
mensen last hebben van wat
genoemd wordt het Post
Traumatic Stress Disorder. Het
omgaan met deze klachten
wordt bemoeilijkt door:
- het moeten missen van erken-
ning van de zijde van de
werkgever en de politiek,

- het onderwerp worden van
politieke en militaire belan-
gen;

- de aantijgingen en verdacht-
makingen door de media;

- het uiteenvallen van Dutchbat
III en 13 lnfbat na terugkomst
en

- de operationele eindde-
briefing en het herschrijven
van de eindrapportage van-
wege zwaarwegende politieke
belangen.

baar (onuitvoerbaar) VN-man-
daat, gezien de beperkte mid-
delen en de hoeveelheid per-
soneel. Men was niet in staat
de moslim-bevolking effectief
te beschermen tegen een drei-
ging van buitenaf, terwijl
tegelijkertijd verwacht werd
dat men actief de moslim-
milities zou ontwapenen;

- het isolement van de enclave
Srebrenica, met alle conse-
quenties voor verloven, voed-
sel, brandstof, post, leefom-
standigheden en contacten
thuisfront van dien;

- blokkades, gijzelingen en exe-
cu tie-dreiging;

- het zien dat collega's door de

Bijzondere omstandigheden

Voor Dutchbat IIIwaren er ech-
ter bijzondere en verzwarende
omstandigheden:
- het gevoel van een niet werk-

Onder normale omstandighe-
den biedt deze vorm van
nazorg voldoende waarborgen
voor de militair om zich weer
lekker in zijn vel te doen voe-
len na de periode van uitzen-
ding.

..................................

.................................

De jongeren zijn verbaasd
dat ervaringen 40 tot 50 jaar na dato
nog zo'n actuele rol in iemands leven

kunnen spelen

dant was een belangrijk onder-
deel van het werk.
Na de uitzending heeft de gees-
telijk verzorger in de regel
geen rol in het gestructureerde
nazorgaanbod van Defensie.
Wel waren er individuele en
groepscontacten die in het
teken van de uitzending ston-
den. Zoals een aanzet geven tot
het plaatsen van existentiële
ervaringen in de zingevings-
context. Het formuleren van
ethische vraagstellingen. En
gesprekken voeren over
wereld- en mensbeeld
en (door de uitzen-
ding) mogelijke veran-
deringen daarin.
Ongeveer 8 weken na
terugkeer was er onder
leiding van de MDD
een groeps-reïntegra-
tie-gesprek, met als
doel na te gaan in hoe-
verre men thuis en op
de werkplek weer op
zijn plaats was. Zo nodig ver-
leende de MDD psycho-sociale
begeleiding voor de individuele
militair enjof zijn of haar rela-
ties. Nog in het uitzendgebied
nam men individueel of
groepsgewijs deel aan een psy-
chologische einddebriefing.
Vanwege de omstandigheden is
dit maar ten dele gelukt. Na
circa 9 maanden heeft de AlH
een ieder een vragenlijst
gestuurd. Op grond van de ant-
woorden zijn sommigen opge-
roepen voor een gesprek met
de psycholoog. Daarnaast
houdt de AIH zich bezig met de
psychologische behandeling
van klachten gerelateerd aan de
uitzending.
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vorm van conflicten op de
werkvloer, hoog ziekteverzuim,
gebrek aan motivatie en onge-
oorloofd afwezig zijn. Uit indi-
viduele en groepscontacten
meenden de SCC-Ieden te kun-
nen afleiden dat er door het uit-
blijven van erkenning sprake
was van een 'verborgen' proble-
matiek, die niet expliciet werd
getoond of verwoord en waar-
van ernst en omvang onbekend
waren. Verder constateerde
men dat het uitblijven van
erkenning als gevolg heeft dat
men minder makkelijk naar een
hulpverlener stapt.

Specifieke nazorg

De SCC-Dutchbat III besluit een
specifiek nazorgaanbod te
doen, in de vorm van multi-
methodische en multidiscipli-
naire groepsbijeenkomsten.
Bijeenkomsten in de vorm van
conferenties die werden bege-
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leid door ervaringsdeskundi-
gen. In dit geval de eigen hulp-
verleners die in het kader van
Dutchbat III de uitzending
geheel of gedeeltelijk hebben
meegemaakt. Men stelde groe-
pen ter grootte van het orga-
nieke Bosnië-peloton samen om
met elkaar van gedachten te
wisselen over de uitzending en
het eerste jaar na terugkomst.
- Hoe ziet het leven er nu uit;
- hoe kijkt men terug op de uit-
zending, de gebeurtenissen in
Bosnië en Nederland?

Door de groepsbijeenkomsten,
met ondermeer BNMO-vetera-
nen, hoopte het SCC goede
mogelijkheden te bieden om
zelf-inzicht te bevorderen. Ook
bij deelnemers die zich enigs-
zins afwerend opstellen.
Als doelen van de groepsbij-
eenkomsten zag men:
- herkenning; erkenning; infor-
matie en voorlichting; het
opsporen van eventueel aan-

wezige problematiek of risico's
en het zonodig interveniëren
bij aanwezige problematiek.

In samenspel met de Audio
Visuele Dienst van de
Koninklijke Landmacht
(AVOKL)werd, van eigen mate-
riaal en televisie-opnamen, een
speciale videoband: 'Dutchbat
in vredesnaam' samengesteld.
Een deel van deze band heeft
een informatief en voorlichtend
karakter en zal worden
gebruikt om het onderwerp van
de conferentie te bepalen.
Vanwege het grote belang dat
de SCC hechtte aan het in con-
tact brengen van Dutchbat III
met andere veteranengroepen
werd met het Centrum van de
Bond voor Nederlandse
Militaire oorlogs- en dienst-
slachtoffers (BNMO)afgespro-
ken dat zij een dagdeel in het
programma zouden verzorgen.
Met als doel:
- het geven van informatie over
gevolgen van indringende
ervaringen en over de verwer-
king daarvan;

- het bevorderen van een dia-
loog tussen oudere en jongere
veteranen.

Pelotonsterugkeerdagen

En zo kwamen de Dutchbatters
voor pelotonsterugkeerdagen
naar het Coornherthuis in
Zeist. De eerste ochtend was de
video: 'Dutchbat in vredes-
naam' het vertrekpunt voor
groepsdiscussie. Bij het deel
over PTSD-klachten waren er
veel reacties van herkenning.
Een aantal deelnemers wilde
meer informatie over deze
klachten en een eventuele
behandeling. Voor een aantal
deelnemers leverden de verha-
len in de groepsdiscussie ont-
brekende stukjes uit de puzzel
op. Er was sprake van weder-
zijdse erkenning voor elkaars
rol tijdens de uitzending.
Bijna de helft van de deelne-
mers had geen enkele verwach-
ting bij de middagbijeenkomst
in het Centrum van BNMO.De
voordracht van een weten-
schappelijk medewerker van de
BNMOover de late gevolgen
van PTSD-verschijnselen vond
men bijzonder informatief en
leerzaam. Het groepsgesprek
met de oudere veteranen werd
door vrijwel iedereen als zinvol
ervaren. Het leverde nieuwe
inzichten op en men kon beter
met de eigen ervaringen
omgaan. Het was informatief
en er was sprake van herken-
ning op het gebied van klach-
ten, thuissituatie en de werk-
omgeving. Uit de evaluatie



bleek dat men de informele
gesprekken (zonder gespreks-
leiding) zo mogelijk nog zinvol-
ler vond. Hier kwamen de ver-
halen goed los en vond men
wederzijdse erkenning. Door
de gesprekken met de oudere
veteranen vinden de jongeren
dat ze meer inzicht in het eigen
functioneren hebben gekregen.
De jongeren zijn verbaasd dat
ervaringen 40 tot 50 jaar na
dato nog zo'n actuele rol in
iemands leven kunnen spelen.
Sommigen herkennen dezelfde
aanpassingsproblemen, stress-
verschijnselen en PTSD-klach-
ten bij zichzelf of anderen.

Enkelen hadden de moed om
de verhalen van de ouderen
door te trekken naar hun eigen
toekomst. De jongeren vonden
een klankbord bij de ouderen.
Er was sprake van erkenning.
Men vond begrip voor de bete-
kenis van oorlogservaringen.
En herkenning: vooral in de
periode na de uitzending. De
onvrede met de media, politiek
en militaire top. Het zien van
tranen en emoties bij de oudere
veteranen doorbrak de stoere
cultuur van de militaire organi-
satie. De ouderen wisten op uit-
stekende wijze over te brengen
hoe traumatische ervaringen
hun leven hebben beïnvloed en
hoe ze daarmee zijn omgegaan.
De jongeren hebben hieruit
hun lessen getrokken. Zij zien
nu het belang van praten over
je ervaringen en vooral gevoe-
lens. Voor een aantal deelne-
mers was deze ontmoeting de
aanleiding toch de stap te zet-
ten in een vervolgtraject van
hulpverlening. Er was sprake
van waardering en respect over
en weer. De jongeren hadden
respect voor de wijze waarop
de ouderen zich ondanks alles
(onbegrepen medische klach-
ten, de bureaucratische lijdens-
weg voor pensioen-erkenning
en de effecten die dat heeft op

gezinsleden) hadden weten te
redden. Daarnaast deed het de
ouderen goed dat de jongeren
zo belangstellend waren. En dat
zij op deze manier, ook al was
het soms heel confronterend,
iets aan de nieuwe generatie
door konden geven.

Na een dag van hard werken
wasereen'vrije'avond. Een
soort van reünie. Ook hier ston-
den de gesprekken in het teken
van de uitzending. De deelne-
mers hebben dit als prettig
ervaren en voor een aantal
heeft dit dagdeel nog nieuwe
inzichten opgeleverd.
In de evaluatie werd duidelijk
dat men vrijwel unaniem van
mening is dat de conferentie
(erg) zinvol was. De helft van
de deelnemers zegt zich beter
bewust te zijn geworden van de
invloed van Dutchbat op hun
leven. Bijna iedereen raadt
anderen aan deel te nemen aan
soortgelijke dagen. Zelf zegt
men behoefte te hebben aan
een vervolg. De deelname van
de gewonden aan de conferen-
tie is goed geweest voor de ver-
werking van de tragische
gebeurtenissen. Zowel voor de
gewonden als voor de overige
pelotonsleden. Met graagte
namen de deelnemers een
kopie van de videoband
'Dutchbat in vredesnaam' mee
naar huis.

Het was een beetje een waag-
stuk, het was bijzonder: Het
initiatief van de SCC-Dutchbat
111.De samenwerking met het
BNMO-centrum. De door de
AVDKLspeciaal samengestelde
videocompilatie. De ontmoe-
ting met de individuele 'oudere'
BNMO-veteraan die zijn erva-
ringen wilde delen. En het is
geslaagd.
Alles en allen ten dienste van
'de nazorg voor een bataljon in
bijzondere omstandigheden':
de MENSENVANDUTCHBATlIl.

t

=

t

=

Relaties na missie
of uitzending
Is het onverschilligheid:
uit elkaar gegroeid,
vervreemd,
onoverbrugbaar die kloof,
de vonk gedoofd?

Is het teleurstelling:
afwezigheid was niet dragelijk,
het alleen zijn onhoudbaar,
trouw kreeg een scheur,
boosheid en onbegrip?

Opnieuw de weg naar begrijpen,
naar ont-schuldigen,
naar vergeven,
opnieuw beginnen.

Is het hoopvol hervinden:
ontdekken hoe zelfstandig
elk op eigen kracht
leven en taak invulde,
groei van respect, genegenheid,
en het geloof in elkaar,
in de relatie?

Is het opnieuw ontdekken:
hoe aangenaam de nabijheid,
het directe contact,
de vanzelfsprekendheid van
dagelijkse routine,
van kleine zorg om elkaar?

Is het opnieuw genieten:
het samen,
aan tafel,
thuis-zijn,
praten,
uitwisselen van ervaringen,
gedachten, fantasieën?

Is het ervaren:
hoeveel dieper,
rijker,
voller,
relatie kan zijn,
na gedragen gemis?

Hoe is of was jouw thuiskomst?

Steven
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VOOR EEN VRIEND

13 FEBRUARI I998

ONMACHT
DE ONMACHT DIE JE VOELT
ALS JE DE ANDER ZIET LIJDEN
ALS JE DE ANDER ZIET VECHTEN! ZIET STRIJDEN
DIE ONMACHT DIE JE OVERVALT
ALS JE HEM OF HAAR ZIET ZITTEN
MET EEN BLEEK EN AFGETROKKEN GEZICHT
DIE ONMACHT DIE JE DOET VOELEN
HOE BETREKKELIJK HET ALLEMAAL IS
DIE ONMACHT DIE JE DOET BESEFFEN HOE NIETIG
HOE KLEIN EN HOE VERGANKELIJK EEN LEVEN IS
DIE ONMACHT IS PIJNLIJK! SCHRIJNEND
IS ONEERLIJK CONFRONTEREND

DIE ONMACHT MAAKT JE ONZEKER! VERDRIETIG EN BOOS

MAAR ...

DIE ONMACHT GEEFT JE OOK EEN KANS
DE KANS OM IN JE DIEPSTE ZELF TE KOMEN
DIE ONMACHT BIED JE EEN MOGELIJKHEID
DÉ MOGELIJKHEID DIE ANDER TE ZEGGEN
WAT HIJ VOOR JE BETEKENT
DIE ONMACHT KUN JE GEBRUIKEN
OM NAAST DIE ANDER TE GAAN STAAN
DIE ONMACHT KAN JE 'MACHTIG' MAKEN
DOOR ER GEWOON TE DURVEN ZIJN
ER ZIJN
ALS VRIEND! ALS COLLEGA! ALS NAASTE
DIE ONMACHT KAN JE OVERHEERSEN
JE BEPALEN! JE ONZEKER MAKEN
SPRAKELOOS

MAAR ...
WAAK ER VOOR
PAS ER VOOR DAT
DIE ONMACHT JE DOET VERGETEN
DAT JE MENS BENT
EEN MENS DIE GEWENST IS
EEN MENS DIE VERWACHT WORDT
OM MEE TE LEVEN! MEE TE LIJDEN
EEN MENS DIE WELKOM IS
BIJ DE GEDACHTEN EN GEVOELENS
VEROORZAAKT DOOR HET VECHTEN!
HET STRIJDEN EN LIJDEN!
WANT ALS JE LIJDT
I S ER NIETS KWETSE N'DE R
TE ZIEN! TE ERVAREN DAT DIE ANDER
VANUIT ZIJN ONMACHT
JE NIET DURFT TE BENADEREN
NIET MEE KAN LIJDEN
LAAT STAAN BEGELEIDEN ...

KLAZIEN VAN BRAND WIJK- WILTJER



Niet blijven aanmodderen

Vier verhalen van achterblijvers

Er wordt al jaren uitgezonden
bij Defensie. Alleen leek het of
niet iedereen in Nederland
daarvan op de hoogte was. Pas
toen Nederlandse militairen
naar Cambodja en Bosnië wer-
den gestuurd, kwam er meer
aandacht voor dat aspect van
het militair zijn. Men had
inmiddels ook geleerd, dat een
uitzending een hele ingrij-
pende ervaring voor mensen
kan zijn. Er zijn mensen die op
hun uitzending terugkijken
vol tevredenheid. Maar voor
anderen is het een ervaring die
ze nog heel lang in hun leven
als last met zich mee torsen.
Mensen kun je blijkbaar goed
opleiden om hun vak uit te
oefenen. Maar je kunt ze niet
helemaal onkwetsbaar maken
voor de dingen die ze meema-
ken, of die ze zien tijdens een
uitzending. Dingen die hen
persoonlijk raken.
Daarbij heeft elke uitgezonden
militair zijn eigen manier van
omgaan met de dingen die hij
of zij ervaart in een oorlogsge-
bied. Ieder mens heeft dingen
waar hij makkelijk mee om kan
gaan. Of dingen die hij niet
kan vergeten.
En, gelukkig is er bij Defensie
ruimte gekomen, om het over
die dingen te hebben. Zonder
dat je meteen als watje, of sof-
tie wordt beschouwd.
Er is voorlichting gekomen
naar de mensen die achter blij-
ven. Voorlichting over hoe
iemand kan veranderen, wan-
neer hij wordt uitgezonden.
En, er worden wat handreikin-
gen gegeven om beter om te
kunnen gaan met die verande-
ringen. Zodat je als thuisfront,
niet helemaal met lege handen
staat. Je kunt je zoon, dochter,
partner, vriend, vriendin,
beter bijstaan.
We zijn gevoeliger geworden
naar die ander toe. Misschien
weten we niet meteen, hoe we
iemand die zich niet goed in
zijn vel voelt, kunnen helpen.
Maar we weten wel steeds
beter, waar iemand terecht
zou kunnen.

Gewoon, om de dingen eens
op een rijtje te zetten. Om bij
een ander die ook uitgezonden
is geweest, na te praten.
Misschien zelfs om voor een
tijdje therapie te volgen.
Mensen kunnen beschadigin-
gen oplopen, tijdens een uit-
zending. Aan hun lijf, en aan
hun geest. Wanneer we
beschadigingen goed proberen
te herstellen zullen er waar-
schijnlijk littekens achterblij-
ven. Nerven, rimpels, in ons
lichaam, en in onze ziel. Maar,
de meeste mensen, kunnen na
verloop van tijd met deze litte-
kens hun leven op hun kwali-
tatief goede, zinnige manier
verder leven.
Veel mensen hebben er
behoefte aan het verhaal over
hun uitzending te vertellen.
Ook wanneer ze al geruime
tijd terug zijn. Hun omgeving
is daar vaak niet meer zo mee
bezig. Het leven is immers ver-
der gegaan? Je bent er toch
weer? We gaan toch weer
gewoon verder waar we geble-
ven waren? Vind je niet dat wij
ook recht op aandacht hebben,
wij hebben het toch ook zon-

der jou moeten redden, die
lange tijd?
Belangen die botsen. De een
wil nog" herkauwen", de ander
wil door. De militair heeft oor-
log gezien en ervaren, de part-
ner leefde in de eigen omge-
ving die tijd. En, vaak hebben
beide "partijen" behoefte aan
een luisterend oor. Iemand die
zich echt kan verplaatsen in
hun situatie. Soms is dat niet
de partner, op dat moment.
Soms is dat een collega, een
vriendin, een hulpverlener.
Belangrijk is dat je onderkent,
dat je iemand nodig hebt. En
dat je niet blijft" aanmodde-
ren". Probeer iemand te vinden
die kan luisteren, de verhalen
in perspectief kan zetten, vra-
gen kan formuleren. Misschien
kun je samen antwoorden vin-
den. Of je nu uitgezonden
militair bent, of" achterblij-
ver".
Vier verschillende verhalen.
Van mensen die achterbleven.
Van mensen die toch ook door
moeten. Op heel verschillende
manieren.

Immy Beyer, raadsvrouw
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Een week voordat hun zoon terug zou komen uit Bosnië

kregen ze bezoek van
Defensie. Een hulpverlener
kwam diep geraakt, hen ver-
tellen dat hun zoon was over-
leden. Dat hij terug zou
komen naar huis. Niet met de
hele rotatie, maar alleen, in
een vliegtuig. Ze konden hem
ophalen.
Een ongeluk. Niemand schuld.
Maar hun zoon was dood. 27
jaar, net afgestudeerd, een
baan gevonden. Meteen na
zijn diensttijd zou hij begin-
nen. Pas een vriendin. Het
hele leven lag voor hem. Hij
kon er alles van maken. En,
hij koos ervoor om zijn
dienstplicht in Bosnië te ver-
vullen. Uitgerekend in Bosnië.
Niet gewoon rustig, hier in
Nederland op een kazerne, in
de luwte. Nee, hun zoon
moest naar Bosnië. Omdat hij
dat wilde. Omdat hij een bij-
drage wilde leveren aan de
humanitaire konvooien.

Omdat hij eten, en andere
zaken rond wilde brengen,
zodat mensen de winter zou-
den overleven. En zelf maakte
hij die winter niet meer mee.
Verbijsterd. Geen woorden.
Alleen maar het verlies. Naar
een foto kijken en weten dat
er nooit meer, méér dan een
foto zou zijn. Niet meer
lachen samen, geen gesprek-
ken meer over wat hoort en
wat niet, geen huwelijk.
Afscheid nemen, zonder dat
je afscheid kunt en wilt
nemen.
Een waardige uitvaart. Hun
zoon waardig! Iedereen was
onder de indruk. Ze dachten
allemaal dat hij dat zelf zo
ook gewild zou hebben.
En, na die uitvaart, nadat alles
was afgehandeld, kwam de
stilte.
Er kwamen steeds minder
mensen langs. Zijn eerste ver-
jaardag zonder hem, de feest-

dagen, ze weten niet hoe ze
die zijn doorgekomen. Na
een jaar een herdenking.
Toen was er weer een aantal
mensen dat met hen het ver-
driet deelde. Mensen, die hen
opnieuw konden vertellen wie
hun zoon was, en hoe belang-
rijk hij was geweest, voor hen.
Die begrepen dat zij nog
steeds niet over het verlies
heen waren. Daarna werd het
weer stil.
Mensen denken dat het na een
jaar minder wordt, de pijn.
Maar die pijn leek wel hefti-
ger te worden.

Afscheid nemen van hun
zoon was ook een afscheid
van heel veel andere dingen
geworden. Ze waren achterge-
bleven, alleen. En, van daaruit
moesten ze proberen om een
andere manier van (over)
leven te vinden, zonder hun
zoon.

Vier verhalen, van achterblijvers. Achterblijvers, thuisfront, dat na de uitzending ook weer

verder moet. Je kunt iemand helemaal verliezen. Dan wordt het leven een puzzeltocht overleven.

Je kunt iemand ook (terug)vinden.

Ze was een half jaar weg geweest

Hij had dat heel moeilijk
gevonden. Omdat hij haar zo
miste. Omdat ze eigenlijk
alles regelde, en hij dat nu
zelf moest doen. Gewoon,
omdat hij haar niet even op
kon bellen. Hij voelde zich zo
kaal zonder haar. Gelukkig
had zij het naar haar zin daar.
Ze werkte hard, maar ze had
ook veel plezier in haar werk.
Vond het heerlijk om zo lang
met een groep een gemeen-
schappelijke klus te klaren.
Hij werkte ook wel heel hard,
maar elke avond, wanneer hij
thuis kwam, dan was daar
weer dat gevoel, van haar ver-
schrikkelijk missen. Eigenlijk
kwam hij er nu pas langzaam
achter hoe belangrijk ze voor
hem was. Het was niet zo dat
hij helemaal niets meer kon.
In tegendeel. Op zijn werk
ging het prima. Hij had tijd
voor zijn vrienden, en hij had
de allernieuwste films al
gezien. Voordat ze vertrok,
waren ze vaker met zijn
tweeën. Dan schoten de vrien-
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den er wat bij in, maar dat
vonden ze geen van beiden
erg.
Hij functioneerde dus goed.
Alleen had hij een soort kna-
gend gevoel ontdekt, dat er
eerder niet was.
En, nu was ze terug. Wat was
dat heerlijk. Hij kon het bijna
niet geloven, wanneer hij
haar voor de deur zag staan,
elke keer als hij thuiskwam.
Het was net of ze weer
opnieuw verliefd waren.
Alleen kenden ze elkaar al. Ze
zeggen wel eens dat iemand
verandert, tijdens zo'n uit-
zending. Nou, zij had langer
haar gekregen, ze kon nu een
staartje maken. Maar er was
geen afstand gekomen, in
tegendeel, ze voelden elkaar
beter aan, leek het wel. En,
hoewel ze heel druk bezig
was geweest, daar, had ze
hem verteld dat zij hem ook
enorm gemist had. Ze had
veel verteld over de uitzen-
ding en wat ze had meege-
maakt. En het was veel echter,

veel meer dichterbij, nu ze
het zelf vertelde, en hij het
niet uit een brief moest lezen.
Raar, dat iemand eerst zo'n
tijd weg moet zijn, voordat je
ontdekt hoe belangrijk die
persoon voor je is. Hij zou
het zelf nooit verzonnen heb-
ben, zo'n uitzending. Maar nu
die uitzending achter de rug
was, waren er toch wel goede
dingen over gebleven. Ze wis-
ten dat ze nog heel lang
samen zouden blijven, dat
wisten ze nu gewoon. En hij,
hij was veel handiger in het
huishouden geworden, na dat
half jaar oefenen.



Zijn moeder belde op

Ze maakte zich zorgen over
haar zoon. Bas was uitgezon-
den geweest. Nu alweer een
tijdje geleden. En, eerst was
er ook niets aan de hand. Hij
was ook weer gewoon naar
zijn onderdeel teruggegaan.
Maar, langzaamaan, was hij
veranderd. Van jongs af aan
wilde hij al militair worden.
En, het was hem gelukt: hij
was een echte beroepsmilitair
geworden. Serieus, keurig
verzorgd, enthousiast. Maar,
nu, na zijn uitzending, zag hij

het niet meer zitten. Hij zou
zijn contract niet meer ver-
lengen. Hij wilde niet meer in
dienst blijven. Hij werd
steeds stiller. Trok zich terug
op zijn kamer, droomde
ervan om na zijn contract bij
een stam in Afrika te gaan
wonen. Voorgoed. Het was
niet meer haar zoon.
Want, die zoon was sterk.
Zoals ze al zei, de echte
beroepsmilitair. Aan hem had
ze zoveel steun gehad, toen
ze zelf was gescheiden. Het

was een pijnlijke scheiding
geweest, voor allemaal, ook
voor de kinderen. Misschien
had ze wel wat te vaak op
hem geleund. Uiteindelijk had
ze zich laten verwijzen naar
therapie. En dat had haar zo
goed gedaan. Zou Bas nu ook
niet in therapie moeten? Ze
had het met hem er wel eens
over gehad. Maar hij was er
nooit achteraan gegaan. En, je
kunt hem toch ook niet dwin-
gen???

Geen verhaal is hetzelfde. En, zo is het met alle verhalen van de achterblijvers. Ieder heeft zijn

eigen verhaal. En, aan dat verhaal, moet recht worden gedaan. Door Defensie, door hulpverle-

ners, maar vooral, door ons, "gewone" medemensen.

Overstuur, zijn ze

IMMY BEYER, RAADSVROUW

Ze begrijpen het niet.
Ze hebben hun zoon drie
maanden geleden op
Welschap uitgezwaaid. Hij
had er zin in, in die uitzen-
ding. Na maanden voorberei-
ding, kon hij nu eindelijk
weg. Zo voelde hun zoon dat.
Ze hadden hem niet zo veel
gezien, de tijd voor de uitzen-
ding. Want, Defensie had een
heel opleidingsprogramma
voor hem. Hij moest nog een
rijbewijs halen. En allerlei les-
sen volgen, van mine-aware-
ness tot EHBO. En, dan werd
er natuurlijk ook nog geoe-
fend. De laatste oefening was
in Vogelsang. Daar oefenden
ze alsof ze in Bosnië waren.
Toen hij uit Vogelsang terug
kwam, wilde hij wel meteen
door, naar Bosnië. De paar
weken dat hij nog thuis moest
zitten, duurden hem eigenlijk
te lang.
Het afscheid op Welschap was
massaal. Er werd nog wat
gezegd, maar dat hadden ze
niet goed verstaan. Daarna

mochten ze afscheid nemen.
En, toen bleef hij daar achter.
De dag erop zou hij vertrek-
ken. Hij lachte, terwijl zij zich
toch wel rot voelden. Het is
tenslotte je zoon, die ver-
trekt. En, hoewel het rustig
was, blijft het toch Bosnië.
Hij schreef elke week vanuit
Novi. Over wat er allemaal
gebeurde. En, dat loog er niet
om. Hoewel ze daar helemaal
niets van lazen in de krant,
werd er toch nog heel erg veel
geschoten. Ze zaten vaak in
de schuilbunker. Het was nog
steeds heel erg gevaarlijk.
Granaten die ontploften, vlak
naast het kamp. Er waren
gelukkig geen persoonlijke
ongelukken gebeurd. Maar
vaak knepen zij en haar man
zich toch wel. Ze waren bijna
bang om weer een brief open
te maken. Toen hij op verlof
kwam, was hij stil. Hij wilde
niet zoveel vertellen. Zei, dat
ze het toch niet zouden
begrijpen. Dat je er geweest
moest zijn om erover mee te

kunnen praten. En, hij wilde
niet weggebracht worden,
toen hij terug ging, na zijn
verlof. Maar, hij had een
videoband beloofd, dan kon-
den ze zien hoe zijn kamp
eruit zag. Een maat van hem,
die later op verlof zou gaan,
zou die band wel komen bren-
gen.
En, dat was afgelopen week-
einde gebeurd. Die maat had
eerst even gebeld. En was
toen samen met zijn vriendin
de videoband komen bren-
gen. Hij vertelde wel allerlei
dingen over de uitzending.
En, over hoeveel lol ze had-
den. En dat het eigenlijk af en
toe maar saai was, omdat er
niets gebeurde. Dat hij lekker
kon studeren. En, dat hij
merkte dat het goed was dat
ze af en toe weer oefenden
hoe dat met bunkeralarm
ging. Anders zou hij de weg
naar de bunker nog vergeten.
Hoe kon dat nu?
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Maatwerk

Sociale en medische aangelegenheden

In de Koninklijke Marine kent men sinds

gaar en dag het SMD en bij de

Koninklijke Luchtmacht is de Onderdeels

Personeelsdienst leading als het gaat

om gewonde militairen.

Bij de KL zijn de meer dan honderd

gewonden (variërend van lichte tot zeer

ernstig geïnvalideerde) ondergebracht

bij het buro Sociale en Medische

Aangelegenheden.

Het buro SMA is binnen de Centrale

Dienst Personeel en Organisatie (CDPO)

van de KL het coördinatiecentrum op het

gebied van sociale en medische zaken

voor zowel de BOT- als de BBT-militairen

van de KL.

Het hoofd van het buro SMA\CDPO,

majoor Joep Giesberts, over de taken en

activiteiten van zijn buro.
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IBDKL

Iedere KL-militair die lang-
durig of blijvend beperkt
inzetbaar is komt uiteindelijk
in de portefeuille van SMA.
Nadat via een keuring is
vastgesteld dat terugkeer naar
een militaire funktie mogelijk
is bewaakt H-SMAof de juiste
akties om die terugkeer te
realiseren ondernomen
worden. Als de verwachting is
dat de militair dienst-
ongeschikt zal worden
verklaard, wordt er zo
spoedig mogelijk een reïnte-
gratie-inspanning gestart.
De reïntegratie-inspanning
heeft als doel betrokkene te
begeleiden naar een burger-
funktie binnen of buiten
defensie. Soms is het in het
kader van deze begeleiding
nuttig de militair over te
plaatsen naar de Individuele
Begeleidingsdienst KL(lBOKL).
BOT-ers die naar verwachting
langer dan zes maanden niet
inzetbaar zijn en de hersteltijd
niet op het eigen onderdeel
kunnen afwachten worden bij
de IBDKLgeplaatst. Evenals de
BOT-militairen die niet meer
kunnen terugkeren op een
militaire funktie. BBT-militai-
ren die dienstongeschikt zijn
of worden en daarnaast
arbeidsongeschikt kunnen bij
de IBDKLgeplaatst worden als
de eigen commandant geen
zorg kan dragen voor de
reïntegratie. Gewonde dienst-
verbanders zullen om een zo
optimaal mogelijke begelei-
ding te kunnen krijgen vrijwel

altijd bij de IBDKLworden
geplaatst. H-SMAblijft alle
reïn tegra tie-aktivi tei ten coör-
dineren.

Verantwoordelijkheid

Defensie heeft ten aanzien van
het personeel dat tijdens uit-
zending of andere dienstver-
richting gewond raakt een bij-
zondere verantwoordelijkheid.
Vanuit die verantwoordelijk-
heid dienen ondermeer de
commandanten extra aandacht
en nazorg te bieden. Binnen de
nazorgactiviteiten zijn er 'indi-
vidu-overstijgende aspecten',
waarvoor de verantwoordelijk-
heid ligt bij de CDPO. De KL
heeft voor de coördinatie van
dat geheel het buro SMAgeko-
zen. Een herkenbaar aan-
spreekpunt van waaruit de
begeleidings- en reïntegratie-
zorg wordt begeleid. In prin-
cipe bemoeit buro SMA zich
niet met de psycho-sociale
hulpverlening en behandeling
door bv MDD en AIH. Als tij-
dens de contacten met de
gewonden blijkt dat hulp in
die zin gewenst is volgt er een
doorverwijzing.

Speciale problematiek

Met betrekking tot speciale
problematiek waarmee de
krijgsmacht wordt geconfron-
teerd, zoals de "Groep van 27
]unglezieken", Lukavac,
Vliegramp, asbest en enkele
groepen gewonden is SMAhet
centrale aanspreekpunt. Het
streven naar een uniforme



integrale gevalsbehandeling
staat hierbij centraal. Door het
buro SMAworden de personele
aspecten van dergelijke pro-
blematiek, al of niet project-
matig, gecoördineerd en
behandeld. De rol van SMA
varieert hierbij van begelei-
ding van (delen van) een
onderzoek tot bewaking van
individuele zorg en nazorg.

Toekomst

Meer en meer worden verant-
woordelijkheden met betrek-
king tot begeleiding en reÏnte-
gratie neergelegd bij de onder-
deels-commandanten. Zij kun-
nen zich bij laten staan door
de Sociaal Medische Teams
(SMT's). De begeleiding van
dienstongeschikte militairen
wordt deels aan de IBDKLover-
gedragen. Toch zal buro SMA
een centrale coördinerende rol
blijven spelen met betrekking
tot de individu-overstijgende
aspecten van de nazorgactivi-
teiten ten behoeve van de
gewonden. Tussen het
moment van verwonding en
herstel is het de commandant
die nadrukkelijk vorm dient te
geven aan de nazorgacties.
Nazorg vergt echter speciale
deskundigheid en ervaring op
het gebied van regelgeving
m.b.t. noodzakelijke voorzie-
ningen en medische aangele-
genheden. Om de noodzake-
lijke acties zo vloeiend moge-
lijk te laten verlopen heeft
buro SMA regelmatig overleg
en werkt samen met alle
instanties waarmee de

gewonde of zieke te maken
krijgt. Hierbij wordt voorko-
men dat de gewonde zelf of
zijn commandant de weg moet
zoeken in het woud van rege-
lingen, verzekeringen en uit-
zonderingen. Buro SMAgeeft
prioriteit aan de coördinatie
van de individu-overstijgende
(im)materiële nazorg. Zij pro-
beert van te voren in te spelen
op de te verwachten situatie
van de gewonde of zieke. De
puur individuele begeleiding
van a.s. dienstongeschikte
gewonden wordt in eerste
instantie door de commandant
verzorgd. Als dat niet meer
mogelijk is wordt men bij de
IBDKLgeplaatst en wordt de
individuele begeleiding over
genomen.

Praktijk

In de praktijk verzamelt buro
SMA informatie omtrent de
militairen die gewond zijn
geraakt. Zij verstrekt informa-
tie aan die instanties die een
rol spelen in het kader van
behandeling en revalidatie.
Overlegt over de wijze van
aanpak met betrekking tot
voorzieningen en vergoedin-
gen. Daarnaast draagt het buro
SMA zorg voor de noodzake-
lijke afstemming van de
(im)materiële nazorg met de
betrokken instanties. En tracht
te komen tot een integrale
gevalsbehandeling. Hierbij
valt te denken aan het: terug-
leiden naar een functie, studie
of omscholing, voorzieningen
zoals een rolstoel, woningaan-

passing en het opstarten van
een procedure ter verkrijging
van Militair Invaliditeits
Pensioen. Zij brengt hierbij
een scheiding aan tussen
acties door diverse instanties
in het kader van individuele
zorg en individu-overstijgende
problematiek. Verder advi-
seert het buro SMA de diverse
instanties omtrent relevante
voortgangsgegevens en nood-
zakelijke acties. Ook initieert
men daar waar nodig aanvul-
lend beleid of uitvoerings-
richtlijnen. De begeleiding
vanuit het buro SMA varieert
van persoonlijke aandacht in
speciale gevallen tot aandacht
en coördinatie "op afstand". De
coördinatie van de begeleiding
van gewonden kan jaren
duren. In ieder geval tot het
moment van dienstverlating
en mogelijk zelfs nog enige
tijd daarna. Pas als andere
instanties de nazorg hebben
overgenomen stopt de begelei-
ding vanuit het buro SMA.

In het kort

Het buro SMA is binnen de
Koninklijke landmacht hét
coördinatiepunt en kennis-
centrum op het bijzondere
gebied van alles wat te maken
heeft met keuringen, reÏnte-
gratie, hulpverlening, voor-
zieningen e.d. voor de
gewonde of zieke militair.
Voor gewonden en zieken is
specifiek maatwerk nodig,
zorg en begeleiding op maat
vergen een bijzondere erva-
ring en kennis.
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Villa Franca

Kor BurumaJ voorlichter KLu

Van april 1995 tot oktober 1995 werd
voor de tweede maal een Leeuwarder
detachement aangewezen om haar
bijdrage te leveren aan de vredes-
operatie Deny-F1ight. Een Nederlands
onderdeel moest vanaf de Italiaanse
vliegbasis Villafranca luchtsteun kunnen
geven aan de grondtroepen in delen van
het voormalig Joegoslavie als daarom
werd gevraagd. Als voorlichter werd ik
gedurende dat halfjaar aan het
Leeuwarder detachement toegevoegd.
Ik werd plotseling een van de beteren,
de beteren worden alleen maar
uitgezonden. Zo werd in het algemeen
door de uitgezondenen geredeneerd, een
volstrekt verkeerde gedachte.
Gezien de verhalen van voorgangers
moest ik een grandioze job tegemoet
gaan. Daar had ik op dat moment mijn
twijfels over. Tijdens de eerste
uitzending van een Leeuwarder
detachement had ik mij een halfjaar
mogen inzetten voor het thuisfront.
Met de ervaring van die werkzaamheden
had ik al geleerd dat een uitzending,
net als een medaille, twee kanten heeft.

Natuurlijk zijn er plezierige
kanten aan een uitzending, maar
ook zeer duidelijk negatieve. Je
ging uiteindelijk weg met de
mogelijkheid van militaire inzet.
Ik ben ervan overtuigd dat
niemand dat een mooie job vindt
maar die keus was allang geleden
gemaakt, anders was ik immers
geen militair (meer) geweest.
Maar was het wel zo'n mooie job?
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De schrik

In 1994 gebeurde wat ik niet
voor mogelijk had gehouden.
Ik werd voor 1995 aangewezen
om als voorlichter een bij-
drage te leveren voor de
vredesoperatie Deny-Flight.
Op dat moment gaat er heel
veel door je heen. In enkele
momenten gaat het halfjaar
aan je voorbij en heb je de uit-
zending van het half jaar al
volbracht. In die zelfde
momenten heb je alles gere-
geld wat geregeld moet wor-
den voor het thuisfront tijdens
de uitzending. Je bent enthou-
siast, je bent er klaar voor! Wat
kan je nog gebeuren, het
warme zonnige zuiden lacht je
tegemoet. Het vreemde is dat
je je op dat moment, wellicht
onbewust, alleen bezig houdt
met de plezierige kanten van
de uitzending. Het thuisfront
komt eigenlijk niet aan de
orde. In de eerste weken welke
op de aanwijzing volgden
werd er in de groep weinig of
niet over de duur van de uit-
zending gesproken. Vreemd
vond ik dat. De kranten had-
den er immers vol van
gestaan. De media had er nog
al wat aandacht aanbesteed.
Zij die eerdere uitzendingen
van nabij hadden meegemaakt
vonden het halve jaar veel te
lang. Hoe zat het dan met ons
Luchtmachters? Waren wij
zoveel sterker? Nee! Het lijkt
wel of je over de negatieve
aspecten van een uitzending
niet wilt nadenken, niet over
wilt praten je verdringt ze. Of
hoort een degelijk gesprek niet
bij de militair, mag je daar niet
over praten? Maar dan!
Naarmate het tijdstip van ver-
trek nadert komt mondjesmaat
ook de andere zijde van de
medaille in beeld. Een half jaar
verstoken zijn van de familie-
sfeer wordt steeds vaker
onderwerp van gesprek. Maar
met de steun van een ander
slaan we ons er wel door heen.
Na een halfjaar zien we wel
weer. De grote vraag was en is

nog steeds; denkt het thuis-
front er ook zo over? Daar kan
alleen het thuisfront een ant-
woord op geven.

De werkervaring

Als voorlichter met het deta-
chement te worden uitgezon-
den is natuurlijk heel iets
anders dan voorlichter spelen
op de thuisbasis. Op de thuis-
basis weet je precies hoe het
werkt. Daar blijkt iedereen
voorlichter te kunnen zijn en
best even met de media te wil-
len praten als daarom wordt
gevraagd. Totdat de media
moeilijke vragen stelt. Dan
hebben dezelfde mensen
ineens twijfels. Dan kom je als
voorlichter pas echt in beeld.
Van die Nederlandse situatie
was ik mij terdege bewust. Een
vertrouwen tussen de com-
mandant en de voorlichter is
op de thuisbasis van groot
belang maar tijdens een uit-
zending van vitaal belang. Je
staat immers meer dan nor-
maal in de schijnwerper, de
kleinste misstap kan groot
worden uitgemeten. Hoe het
dan allemaal kan gaan bleek
wel in juni 1995 toen de eerste
bommen door het Leeuwarder
detachement in de omgeving
van Sebrenica werden gegooid
om de opmars van de Serven
tè stoppen. Helaas zonder het
gewenste resultaat. Tenzij
enkele Nederlandse militairen
nog hun op dat moment
benarde wellicht hopeloze



positie hebben kunnen ont-
vluchten. Na die bewuste dag
heb ik mij wel eens afgevraagd
of dat bombardement, militair
gezien wel zin heeft gehad. Na
dergelijke, voor de
Nederlandse Luchtmacht,
ongebruikelijke activiteiten
rolt de hele media over je
heen. Op dat moment zit je in
een uitzonderlijke situatie. De
hele wereld wil wat weten en
je mag niets vertellen. je
kwam dan voor vervelende
situaties te staan. CNN had al
beelden vrijgegeven en jij
mocht nog niets zeggen.

Informa tieve rst re kking

Vanaf het eerste moment zijn
er duidelijke afspraken
gemaakt, Binnen het detache-
ment waren er twee woord-
voerders, de commandant en
de voorlichter. In verreweg de
meeste gevallen is dat ook
goedgegaan. Tijdens dat half-
jaar heb ik mogen ervaren wat
een goede informatielijn tus-
sen de commandant en de
voorlichter kan beteken voor
de uitoefening van je werk. Die
goede afspraken kwamen
zeker van pas toen eind sep-
tember de bombardementen in
alle hevigheid werden uitge-
voerd. Voor het hele personeel
lange dagen en korte nachten
of net andersom. Aan de aan-
dacht van de media tijdens die
dagen geen gebrek. Uit alle
hoeken van de wereld konden
ze ons vinden. je ervaart dan
ook welke mensen zich uitge-

ven voor journalist, maar het
woord journalist amper ken-
nen. Hoe men altijd aan de
vereiste papieren kwam, was
voor mij altijd een raadsel. In
gezelschap van de echten vie-
len ze erg snel door de mand.
Helaas waren er altijd stille
krachten vanuit het Haagse die
de goede relatie met de com-
mandant en een goede bericht-
geving vaak in de weg ston-
den. Alleen een sterke com-
mandant kan dat tegengaan en
die had ik. Wat het werk
betreft heb ik veel geleerd. Ik
heb gezien hoe het allemaal
kan. Ik heb ook gezien hoe het
niet moet. Al met al een erva-
ring rijker, ik had het niet wil-
len missen.
Dan zijn de zes maanden om.
Weer back to normal. Althans
dat had ik gedacht. Maar zo
heeft het niet gewerkt. Nog
steeds, nu februari 1998, is
het nog steeds het nieuws dat
mijn dag beheerst. Een
gewoonte overgehouden van
de uitzending. Geen journaal
op welke zender dan ook
wordt overgeslagen. In de uit-
zend periode was dat een van
mijn noodzakelijke onhebbe-
lijkheden. In de zes maanden
van uitzending was dat een
van de bronnen waarvan je
informatie moest krijgen.
Beter is denk ik te zeggen dat
wanneer activiteiten door de
media werden gemeld je
Napels kon vragen of de
berichtgeving was vrij gegeven
voor publicatie. Eigenlijk zou
een dergelijke werkwijze niet

noodzakelijk behoeven te zijn.
Als voorlichter moet je toch op
de hoogte zijn van de gebeur-
tenissen en zeker van wat wel
en wat niet vrij gegeven mag
worden voor publicatie. je
hebt daarin een grote verant-
woordelijkheid. De comman-
dolijnen waren heel erg duide-
lijk als het ging om voorlich-
ting, er volgens werken was
een tweede. Dan is het toch
weer de militaire structuur die
daarin parten speelt. Velen,
gelukkig niet allemaal, spre-
ken niet tegen functionarissen
maar tegen sterren en strepen.
Rang is dan plotsklaps het
belangrijkste, functie en ken-
nis tellen dan plotseling niet
meer mee. Op die momenten
pakken ze je even bij de ziel.
Maar door ervaring wijs gewor-
den, schud je een keer met het
hoofd en ga je over tot de orde
van de dag.

Om nooit te vergeten

Vanaf de vliegbasis Villafranca
mocht ik mijn steentje bijdra-
gen aan activiteiten die de gru-
welijkheden in het voormalig
joegoslavie moesten stoppen.
Na terugkeer zou ik ook één
van die militairen zijn die zich
op de borst kon slaan hoe
goed ze waren. De besten wer-
den immers uitgezonden.
Zowaar niet gemakkelijk. Toch
moest ik bij mijzelf constate-
ren hoe verder je van de
ellende afzit hoe minder het je
raakt.

Kor Buruma
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Zijn plicht

Een echtgenote vertelt

De uitzending

In september 1993 werd mijn
man voor zes maanden naar
Uganda uitgezonden. Hij vond
dat zijn plicht, maar ook een
uitdaging.
Het was iets wat mij zelf ook
wel leek. In de periode dat hij
weg was kreeg ik de indruk uit
faxen dat hij het belangrijk
vond dat hij daar was. Dat hij
nuttig werk deed en daar zeker
niet voor niets was. In het
begin waren er geen wanklan-
ken. Gaandeweg de term ont-
stonden er ergernissen rond
gedrag en houding van zijn
collega's. Met name hun hou-
ding naar de plaatselijke
bevolking wond hem nogal op.
Zijn verlof in Nederland was
een goede onderbreking. We
hadden het rustig en gezellig.
De periode daarna was moeilij-
ker voor beiden. Dat kan zijn
omdat Kerst en Oud en Nieuw
er gelijk op volgden. Terug in
Uganda werd hij ziek. Dat
maakte het natuurlijk extra

moeilijk. Je bent ziek, zit ver
weg van huis en wordt door
niemand verzorgd. Pas na een
aantal dagen hoorde ik dat hij
behoorlijk ziek was. Ik schrok
daar erg van. Hij lag moeder-
ziel alleen in zijn huisje. Zijn
medebewoners waren op
vakantie. Omdat ik niets kon
doen voelde ik me heel mach-
teloos. Gelukkig herstelde hij
en ging weer werken.

Weer thuis

Hij kwam thuis en was erg
ziek. Na een maand was hij
zover dat hij zijn werk kon
hervatten. Toen hoorde hij dat
zijn baan was weggeschreven.
Men vertelde dat direct na zijn
vertrek naar Uganda te hebben
gedaan. Toen hij tijdens zijn
leave (verlof red.) op de werk-
plek langs was geweest had-
den ze het 'maar niet verteld'.
Hij was daarover erg nijdig.
Hartstikke boos, teleurgesteld.
Hij heeft een gesprek aange-
vraagd met zijn hoogste baas.

Hem werd te kennen gegeven
dat hij toch vrijwillig was
gegaan. En, zei men, als je niet
was gegaan, was je nu bevor-
derd geweest. Dat deed de
deur dicht. Letterlijk en
figuurlijk. Hij heeft ter plekke
zijn rekest ingediend voor
UBMO(Uitstroom Bevorde-
rende Maatregelen Ouderen
red.) Dat kan als je 50 bent en
hij werd in mei 50. Hij heeft
zijn 100 dagen verlof opgeno-
men en wilde nooit meer
terug.

Nachtmerries

Thuis kwamen langzamerhand
de verhalen, maar vooral ook
nachtmerries over zijn verblijf
in Uganda. Hij bleef zich
lichamelijk ziek voelen. Dat
was voordat de UBNMOinging.
De verhalen en naçhtmerries
kwamen steeds meer. Op een
gegeven moment heeft de
dienstarts hem naar de inter-
nist gestuurd en gesuggereerd
dat het misschien goed zou
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zijn om de hulp in te roepen
van een psycholoog. Daar
wilde hij absoluut niet aan. Hij
ging meer en meer drinken,
was beurtelings agressief, pas-
sief en depressief. Kon het niet
bevatten. De gebeurtenissen in
Uganda niet, maar ook het
wegschrijven van zijn functie
niet. Hij voelde dat als ver-
raad. Ik was ongelooflijk boos
op defensie. Met die boosheid
kon ik niet uit de voeten. Ja er
over praten en proberen te
ventileren binnen mijn werk.
Ik werk ook voor defensie. Er
was echter niemand die kon
helpen. Mijn baas heeft toen
nog geprobeerd te bemiddelen
om Carel terug te halen. Men
heeft zich verontschuldigd en
gekeken of hij terug kon. Maar
het leed was al geschied. Care I
wilde en kon emotioneel niet
terug.

Boosheid

Er was bij ons veel boosheid
en teleurstelling. Dat was ook
de reden dat we aan het pro-
gramma ZEMBLAgingen mee-
werken. Die uitzending was
voor ons heel goed in het pro-
ces van verwerken van de
boosheid. Het deed ons goed
dat nu duidelijk werd hoe
defensie ook met zijn mensen
omspringt. In een tweede uit-
zending van ZEMBLAwerd met
name ingegaan op gedrag van
Nederlanders in den vreemde.
Eindelijk kon Carel zijn ver-
haal en pijn kwijt over het in
zijn ogen niet te tolereren

gedrag. Het werd hem erg kwa-
lijk genomen dat hij zaken aan
de kaak stelde. Zelfs tijdens
een therapeutische groepsses-
sie op afdeling psychiatrie van
het CMHwerd hij daarop aan-
gevallen. Dat werkte averechts
en hij wilde geen hulp meer.
Nadien is hij uit de groep
gegaan en verder persoonlijk
behandeld.

Eindelijk erkenning

Vorige zomer toen misdragin-
gen van Nederlandse militai-

ren in Afrika aan de orde wer-
den gesteld en er een aantal
mensen werd bestraft kreeg
hij eindelijk het gevoel van
erkenning. Dat deed hem heel
goed. Ik heb nooit getwijfeld
aan wat hij vertelde over de
periode in Uganda. Ik kan me
voorstellen dat hij zich daar
heeft lopen ergeren. Zich als
een paria heeft gevoeld omdat
hij zich daarvan afzijdig hield.
Psychisch moet hem dat erg
hebben belast. Dat deel van
zijn uitzending heeft nu de
plaats gekregen die het moet
hebben.

Terugkijkend

Ik was positief ten opzichte
van zijn uitzending.
Terugkijkend hebben wij als
gezin een hele hoge prijs moe-
ten betalen. Dat voelt heel
oneerlijk. Wij voelen ons
zwaar gepakt, gestraft voor
iets wat je voor je gevoel
moest doen. Carel vond het
een plicht om te gaan. Hij ging
vrijwillig. Maar voor de effec-
ten en naweeën hebben we
niet gekozen. Wij voelen ons
gestraft voor iets waar we ver-
der geen invloed op hadden.
Care I werkt nu als havenmees-
ter bij de Vafamil en langzaam
maar zeker krijgt ons leven
weer wat kleur. Maar de prijs
blijft hoog en mijn boosheid
over het wegschrijven van zijn
baan is onveranderd. Het is en
blijft tactloos, onzorgvuldig,
mens- en defensie-onterend.

Erna Willemsen-Bos
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Het Korps: zijn lust en zijn leven

Uitzendingen in een relatie

De kennismaking

Niels kende ik al heel lang. We
werkten een tijdje in dezelfde
supermarkt. We spraken elkaar
regelmatig in de sporthal. Hij
was er behoorlijk groots op
dat hij naar de mariniers ging.
Ik vond dat interessant en
wilde wel weten wat er in die
wereld allemaal speelde. Drie
maanden voordat hij naar
Cambodja moest kregen we
een relatie. Hij was er vanaf
het begin heel duidelijk in dat
hij daar naar toe zou gaan. We
hebben het er wel even over
gehad, maar voor mij was hij
het helemaal en er was geen
reden om de relatie niet door
te zetten. Tijdens zijn R&R
zijn we officiëel verloofd.

Cambodja

In de periode dat hij in
Cambodja zat hebben we
elkaar zo'n drie à vier brieven
per week geschreven.
Daardoor leer je elkaar goed
kennen. Hij was heel open in
zijn brieven en schreef over
alles wat hem bezighield. Ik
denk dat ik een goed beeld heb
van het werk wat hij daar heeft
gedaan, maar vooral ook over
wat het hem deed. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat ik weet
wat hij echt heeft meegemaakt
en gevoeld. Daar kwam ik later
tijdens gesprekken tussen
hem en zijn collega's achter.
Heel logisch, want met die col-
lega's heeft hij die dingen
meegemaakt. Ik kan naar hem

luisteren en proberen me die
situatie voor te stellen, maar
dat lukt natuurlijk nooit hele-
maal. Nu jaren later hoor ik
nog wel eens dingetjes,
peanuts noemt hij het, die ik
helemaal nooit heb geweten.
Over beschietingen bijvoor-
beeld. Daar had hij wel iets
over geschreven, maar niet
hoe het echt was. Of over de
geintjes die ze in die tijd uit-
haalden. Vooral als ze met een
stel bij elkaar zaten hadden ze
er dan nog lol over. Door reac-
ties van ons, partners reali-
seerden ze zich, dat het eigen-
lijk helemaal niet zo lollig was.
Toen hadden ze het denk ik
nodig om de dingen die ze
zagen en meemaakten te rela-
tiveren.

Weer thuis

Ik was heel blij dat hij in eind
'92 weer terug was. Wel was hij
heel moe en kon uren slapen.
Maar wat wil je, ze hebben
daar een zware tijd gehad. Ook
reageerde hij heel heftig op
luxe problemen van anderen.
Hij vond het buiten proportie
dat mensen zich druk maakten
over een auto of geld. Op een
dag kwam hij op mijn werk kij-
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ken. Ik werk met verstandelijk
gehandicapten. Opeens dook
hij naar de grond. Ik begreep
er niets van en dacht, zo eng is
het hier nu toch ook weer niet.
Even later ontdekte ik dat het
zijn reactie was op vuurwerk
dat werd afgeschoten. Daar
schrok ik wel van, later heb-
ben we er om zitten lachen.
Wel realiseerde ik me toen dat
er meer gebeurd moest zijn
dan ik uit de brieven had kun-
nen lezen. Wij zijn na
Cambodja gaan samenwonen.
In die tijd ontdekte ik dat Niels
wel heel vaak problemen met
zijn darmen had en ook had
hij rare uitslag en ontstekin-
gen. We maakten ons daar niet
echt zorgen over. Toen dach-
ten we dat dat kwam omdat hij
het anti-malariamiddel nog
een tijd moest slikken en dat
dat bijwerkingen waren.

Rwanda

Na vier dagen zomerverlof in
1994, onze eerste vakantie
samen, kregen we bericht dat
we de kazerne moesten bellen.
Niels kreeg te horen dat hij
zich 's maandags moest meI-
den om in diezelfde week naar
'ergens' in Afrika af te reizen.
Toen hadden we zoiets van
wat gebeurt ons nu toch. Einde
zomerverlof. Tijd om ons daar
vreselijk druk over te maken
was er niet. 's Maandags gin-
gen we naar de kazerne en
hoorden daar dat het Rwanda
werd en wat de bedoeling was.
Je bent te overdonderd om je
ten volle te realiseren wat er te
gebeuren staat. Het hoort bij
zijn werk, maar ik was erg blij
dat het een korte term zou
zijn. Ze dachten zo'n vijf à zes
weken. In de periode dat hij
weg was hadden wij als mari-

niersvrouwen heel veel
contact onder elkaar. Dat
was erg belangrijk omdat
de berichten op tv je nu
niet echt blij maakten.
Toen de Rwanda-actie op
tv was waren er heel veel
mensen die totaal niet
begrepen waar het om
ging. Ik had toen iets van:
"Er zijn maar heel weinig
mensen die echt wat gaan
doen. Geld geven is toch
wel het minste. Mijn man
is daar echt aan het werk!"
Ik vond het heel moeilijk
om begrip op te brengen
voor mensen die daar aan
voorbij gingen. Er waren
veel vreselijke berichten op tv,
de radio en in de krant. Maar
gelukkig herinnerde ik me nog
het verhaal dat de hoogste
baas van de marine voor
Cambo had gezegd: "Als je van
de dingen die er in de krant
staat de helft gelooft zit je in
de goede richting." Daar heb ik
me in de Rwanda-periode ook
maar aan vast gehouden.
Verder mochten ze na een gij-
zelingsincident allemaal naar
huis bellen. Ik wist niet eens
dat ze gegijzeld waren en
hoorde dat van Niels zelf. Dan
is het gelijk minder angstig.

Terug in Nederland

AI op de vliegtuigtrap stond
het zwart van de hulpverle-
ners. Ik overdrijf, maar men
vond dat de jongens gelijk
over hun ervaringen moesten
praten. Dat was helemaal
fout!!! Ze wilden ons zien en
vasthouden. Niks problemen,
niks de-briefen. Dat was in
onze situatie een hele ver-
keerde inschatting. Nadat we
met de mariniers uit de groep
nog wat gedronken hebben
zijn we heerlijk naar huis
gegaan. In de auto vertelde hij
al wat en de dagen daarop
kwamen er wel verhalen. In
eerste instantie boeide het ons
niet wat er allemaal was
gebeurd. Belangrijk was dat
wij weer samen waren. Ik vond
het opvallend dat hij met een
van zijn buddy's altijd wel
over Rwanda kon praten. Ze
belden regelmatig met elkaar.

Ziek

De klachten die hij sinds
Cambodja regelmatig had kwa-
men in alle hevigheid terug.
Met name over de problemen
met zijn darmen maakten we
ons ongerust. In Rwanda had-
den verschillende onder hen
op de laatste dag amoebe-
dysenterie opgelopen. Ook

had hij iedere keer weer ont-
stekingen. Dat negeerden we
en dokterden zelf wat. Toen er
echter berichten over de
Jungle-ziekte kwamen en het
aanbod om je te laten onder-
zoeken heeft Niels zich daar-
voor gemeld. Dat leverde niet
echt iets op. Nou het werd dui-
delijk dat er bij hem geen
sprake van Post Traumatische
Stress Stoornis was. Dat was al
heel wat, want in zijn omge-
ving werd nogal eens gesugge-
reerd dat de diarree wel tussen
zijn oren zou zitten.

Toch doorgaan

Hij is al die tijd blijven werken
en heeft zich tegen ziek zijn
verzet. Ik vond dat soms heel
moeilijk. Ik wilde wel eens dat
hij beter voor zichzelf op zou
komen. Hij zette maar door.
Hij is een paar keer geholpen
aan de ontstekingen. Nu vier
jaar later gaat het gelukkig
heel goed met hem. Hij is
inmiddels koud-weer getraind
en momenteel zit hij in
Noorwegen. In september gaat
hij de VVO (korporaalsoplei-
ding) van het Korps in.

Weer met uitzending

Door voor de VVO te kiezen
weet ik dat hij er voor kiest om
weer uitgezonden te worden.
Ik sta daar achter omdat ik
weet dat dienen bij het Korps
Mariniers zijn lust en leven is.
Mijn eigen gevoel van hem
dicht bij me houden maak ik in
die zin ondergeschikt aan
hem. Hij zou doodongelukkig
worden als ik van hem eis dat
hij thuis moet blijven. Aan
ziek worden willen we niet
meer denken. Hij is weer de
oude en ik hoop dat er voor
anderen die door een missie
ziek zijn geworden ook herstel
mogelijk is.

Margriet Verheul-Benschop
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Een persoonlijke survival

Rodney de Vries, dienstplichtig marinier

In juni 1993 ben ik als dienstplichtig

marinier vrijwillig uitgezonden naar

'Cambodja. Als MAG-schutter van de

India-compagnie was ik ingedeeld bij een

geweergroep van 7 personen.

Het was de bedoeling dat ik, 'als lid van

het derde bataljon mariniers dat tijdens

de UNTAC operatie was ingezet, van juni

tot en met november 1993 in Cambodja

aanwezig zou zijn. De werkzaamheden

waren onder andere gericht op de afwik-

keling van de verkiezingen, uitbetalin-

en van militairen en beveiligen van kon-

vooien en munitie-opslagplaatsen. Deze

missie kreeg voor mij op 25juli 1993

een heel andere wending.

Het incident

Op deze bewuste datum bege-
leidde onze geweergroep een
konvooi dat richting de noor-
delijke Thais-Cambodjaanse
grens reed.
Mijn buddy en ik zaten in het
laatste voertuig. Halverwege
de rit werd onze Landrover
door een explosie de lucht in
geblazen. Na de enorme knal
kwam ik in het zijterrein weer
bij mijn positieven. Ik hoorde
mijn naam roepen door mijn
buddy. Ik voelde direct dat er
lichamelijk het een en ander
niet in orde was. Mijn beide
voeten en rug deden pijn. Daar
ik zelf niet in staat was om te
lopen werd ik door een andere
marinier uit het zijterrein
gehaald en op de weg gelegd.
Wetende dat Cambodja vol ligt
met mijnen was deze actie van
mijn collega een heldhaftige
daad. Na vier uur wachten wer-
den we met Aloutte helikop-
ters van de plaats van het
ongeval overgevlogen naar het
veldhospitaal. Daar kon men

niet exact vaststellen wat de
letsels van mijn buddy en mij
waren. We werden dan ook
overgevlogen naar een hospi-
taal in Phnom Penh. Daar ben
ik onder narcose gebracht en
in tractie gelegd. Na vijf lange
dagen in verschillende zieken-
huizen te hebben doorge-
bracht werden we via Bangkok
naar Nederland gerepatrieerd.
Hier werd uiteindelijk vastge-
steld dat mijn beide hielbenen
waren gebroken, dat het mem-
braan in mijn linkeronderbeen
was ingescheurd, dat een wer-
vel in de onderrug was ver-
vormd, en dat ik een klaplong
had gehad.

Het leven daarna

Zo werd de grootscheepse
UNTAC operatie voor mij een
persoonlijke survivaltocht. Het
parcours van deze survival
tocht liep langs operatieka-
mers van het Militair Hospitaal
in Utrecht, de rustperiode
thuis en een maandenlange
revalidatieperiode op het
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Militair Revalidatie Centrum
(MRC)Doorn. Tijdens deze
revalidatieperiode heb ik
opnieuw moeten leren lopen
omdat ik vijf maanden achter
elkaar in een rolstoel heb
gezeten. De eerste stappen in
het revalidatiebad werden de
symbolische stappen voor een
nieuw leven. Mijn letsel was
van dien aard dat ik niet meer
als operationeel militair inge-
zet kon worden. Ook werk-
zaamheden waar ik hele dagen
moet staan of zitten zijn te
belastend. Op sportief gebied
heb ik dan ook heel veel moe-
ten inleveren. Als sporter is
het heel moeilijk om te ver-
werken dat je niet meer actief
kan hardlopen, laat staan voet-
ballen. Mijn wereldje werd
heel klein. AI mijn levensdoe-
len werden door dit ongeval
onhaalbaar en dus verwoest.
Op mijn kamertje op het MRC
zag ik mijn toekomstperspec-
tief zeer somber in. Ik moet
voor mijn begeleiders en naas-
ten een chagrijnig, depressief,
bot en humorloos persoon zijn
geweest. Ondanks de aanwe-
zigheid van andere VN-oorlog-
slachtoffers en andere lotge-
noten op het MRC, wist alleen
mijn buddy exact wat wij door-
stonden. Dat maakte het voor
mij heel moeilijk om alle aan-
grijpende ervaringen te ver-
werken. Met de steun en liefde
van mijn thuisfront wist ik die
moeilijke revalidatie-periode
te doorstaan. Ondanks alle
professionele hulpverlening
die ik, na vele malen aanvra-
gen, heb ontvangen val ik nog
steeds van tijd tot tijd terug in
die vervelende negatieve emo-
tionele gevoelens. Na mezelf
tien maanden te hebben opge-
werkt in het MRC heb ik een
aantal interesse- en capacitei-
tentesten afgelegd. Daaruit
kwam naar voren dat ik een
omscholing diende te gaan
volgen in de richting van
maatschappelijk werk of per-
soneelswerk. Ik heb gekozen
voor een personeelsopleiding.
In juni 1998 verwacht ik de

HBO Personeel en Arbeid deel-
tijd opleiding af te ronden.

De zin van uitzendinien.•..•••......................
Los van dit verwachte per-
soonlijke succes op een ander
werkgebied, gaan mijn gedach-
ten nog steeds veelvuldig uit
naar mijn eigen uitzending-
ervaringen. De militairen die
momenteel uitgezonden zijn
en de mensen die in de pro-
bleemgebieden leven.
Ondanks de aangrijpende

ervaring van ons team op 25
juli 1993 en het persoonlijke
dal waaruit ik me naar boven
heb moeten vechten, staat
voor mij vast dat uitzendingen
van interventiemachten naar
landen waar oorlog heeft
geheerst en waar in allerlei
opzichten armoede is, wel
degelijk nut hebben.

Helpende hand..................
Ik weet nu hoe belangrijk het
is om onze medemens te steu-
nen in moeilijke tijden. De
manier waarop je als individu
andere mensen steunt moet
ieder voor ziCh bepalen. Maar
het feit dat vele Cambodjanen

mede door onze aanwezigheid
vrijheid, veiligheid en gebor-
genheid hebben gevoeld is mij
veel waard. Goed opgezette
interventiemachten, samenge-
steld uit professionals uit ver-
schillende disciplines, kunnen
een bijdrage leveren aan de
wederopbouw van een ver-
woest land. Vanzelfsprekend
vind ik het jammer, net als
vele anderen, dat de rust niet
voor eeuwig is weergekeerd in
Cambodja. Wederopbouw van
een land vergt veel inzet, tijd

en geld. Maar vooral ook
enorm veel bloed, zweet en
tranen. Dat vredesoperaties
gevaren met zich meebrengen,
waar negatieve gevolgen uit
voortvloeien, zal iedereen dui-
delijk zijn. Toch mag deze
negatieve kant van een vredes-
operatie niet de positieve
effecten overschaduwen. Want
hoe diep het dal ook is, waar je
als mens of gemeenschap uit
moet klimmen, aan de andere
kant van de berg schijnt de
zon. Om aan de andere kant
van die berg te komen, hebben
veel mensen een helpende
hand nodig.

Rodney de Vries.
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Zorg voor partners

Judith RijsdijkJ maatschappelijk werker

Samen met de humanistische

HGV, aan de wieg van een nieuwe opzet

van thuisfrontzorg bij het Korps

Mariniers in Doorn. Ze was secretaris

raadsvrouwen de stafofficieren Sociale

Zaken en Personeelszaken stond ze, als

medewerkster/stagiaire bij de dienst

leden van "de groep" van 27" toegevoegde

persoonlijk begeleiders.

Aan het woord is Judith Rijsdijk.

maken dat ze, ondanks het feit
dat ze leven met zieke partner,
zelf dingen kunnen gaan doen,
een eigen leven kunnen leiden.
Dat zij ook recht van leven
hebben en dat dat niet per se
alleen maar hoeft te draaien
om die ander.
Het is voor partners veelal niet
te begrijpen dat de zieke mili-
tair een, in hun ogen absurde,
loyaliteit naar de defensie-
organisatie heeft. Als zaken
fout gaan, niet goed geregeld
of vergeten worden, altijd
heeft de zieke militair een
excuus voor de organisatie.
Als er geen interesse is van
collega's, als defensie de pro-
blematiek niet onderkent, als
er een oneigenlijk beroep
wordt gedaan, altijd is er een
verzachtende verklaring. Dat
maakt partners die zien hoe
hun man of vrouw lijdt onder
deze zaken verdrietig, maar
vooral ook boos, boos naar
defensie. De militair blijft
solidair terwijl de partner er
allang de zakken vol van heeft.
Als ik me probeer in te leven
in de gevoelens van de partner
kan ik me dat zeker voorstel.
len.
In de loop van de tijd zie ik
een kentering in het gedrag
van de zieke militairen. Dat
heeft er ondermeer mee te
maken dat ze steeds vaker
moeten afhaken op de werk.
plek. Naast een aantal mensen
dat hersteld is, is er een aantal
dat, zo lijkt het, ook de laatste
energie heeft opgebruikt.
Mensen raken uitgeput en heb-
ben niks meer te kiezen.
Sommigen komen er nu achter
dat ze het op beide fronten
niet hebben gehaald. Het door-
zetten op het werk wordt als
vanzelfsprekend gezien. Het
niet kunnen functioneren in de
privé-situatie is inmiddels een
gegeven.
Bijeenkomsten van "de groep
van 27" zijn voor sommige
partners het moment van her-
kenning, erkenning en uitwis-
seling. Zeker zo belangrijk is
dat ze het als een uitje erva-

Loyaliteit

Als hulpverlener kun je probe-
ren mensen erop attent te

zieke partner en daaraan
maken ze hun eigen leven, hun
eigen behoeften onderge-
schikt. Familie en vrienden
laten het op den duur afweten
en men loopt het risico in een
sociaal isolement te geraken.
Het funeste van deze ziekte is
dat het vaak niet zichtbaar en
benoembaar is. Verder heeft
het een grillig verloop.
Verschillende leden uit de
groep werken normaal. Komen
volslagen uitgeput thuis en
hangen daar futloos op een
stoel. Sommige momenten kan
de zieke 'alles' en dan zijn er
dagen dat hij niet eens op kan
staan. Geen activiteiten meer
met de kinderen onderneemt,
niet op visite gaat, maar ook
geen bezoek wil ontvangen.
Hobby's en interesses van
vroeger niet meer oppakt. En
zelfs activiteiten waar hij
anders voor in de rij ging
staan laat lopen.
Iemand zei eens: "Het lijkt wel
alsof mijn man een prioritei-
tennota heeft gemaakt waarin
de organisatie nummer 1
scoort." Dat roept bij de part-
ners soms ambivalente gevoe-
lens op. Hij gaat wel werken, is
hier om te slapen, wil niks?
Ligt het soms aan mij? Diep in
hun hart gaan ze soms twij-
felen aan het ziek-zijn. Ik zie
het als mijn taak om tijdens
groe ps bij ee nkoms ten/co nfe-
renties ruimte te bieden
waarin partners hun gevoelens
van onmacht, pijn en boos-
heid, maar ook hun twijfels,
gevoelens en gedachten conse-
quentieloos kunnen ventile-
ren. Dat is voor mensen heel
moeilijk. Want die ander is
ziek, daar moet je rekening
mee houden, daar mag je niet
boos op zijn. In de groep ont-
dekt men dat ook anderen
soms tegen dit soort zaken
aan lopen. Dat het heel nor-
maal is.

Aandacht voor partners

Over het algemeen richt de
aandacht van de buitenwereld
zich op de zieke, terwijl de
gevolgen voor de partner ook
niet onaanzienlijk zijn. Alles
draait om de zieke, het ziek-
zijn. Veel mensen hebben het
gevoel dat er geen ruimte
meer is voor eigen activiteiten
of hobby's. Er wordt constant
rekening gehouden met de

"'=t:

van de thuisfronten Cambodja, Haïti en

Bosnië en begeleidde het Klankbord.

Een groep vrijwilligers waarop de

thuisblijvers dag en nacht beroep

konden doen. Na het afronden van haar

studie Maatschappelijk Werk kreeg

ze een aanstelling als bedrijfsmaat-

schappelijk werkster bij de MDD

(Maatschappelijke Dienst Defensie).

Ze is nauw betrokken bij de partners van

"de groep van 27 Jungle-zieken" en één

van de door de Staatssecretaris aan de
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ren. Tijdens de groepsbijeen-
komsten wordt er voor hen
gezorgd. Ze worden verwend,
en doen energie op om het uit-
eindelijk vol te kunnen hou-
den. En dat hebben ze soms
ontzettend nodig. Het is een
vorm van bijtanken, niet meer
en niet minder.

Persoonlijk begeleider

Tijdens een bezoek van de
Staatssecretaris aan de groep,
ergens in november '96,
beloofde hij iedereen een per-
soonlijk begeleider vanuit de
MDD. In mijn werkgebied
wonen een aantal junglezieken
en zo ben ik de persoonlijk
begeleider van een aantal men-
sen geworden.
Het werken als persoonlijk
begeleider verschilt in die zin
van het 'normale' werk van een
mdd-er dat er hier geen sprake
is van een concrete hulpvraag.
Je kunt niet taakgericht aan de
slag.
Mensen willen gezond worden.
Dat is een beginvraag die door
niemand te beantwoorden is.
Vanuit die beginvraag zit men
met onzekerheden en vragen
waarvan men zelf ook weet dat
er geen pasklare oplossingen
zijn. Ik denk dat er van mij als
mw-er meer een luisterend oor
wordt verwacht dan het in de
oplossingssfeer denken.
Samen met mensen stilstaan
bij die vragen en onzekerhe-
den. Bij de spanning na medi-
sche onderzoeken. Bij de
onzekerheden ten aanzien van
keu ringproced ures.
Afhankelijk van wat mensen
willen ontvang ik ze op de
kazerne of ga ik op huisbe-
zoek. Bij de huisbezoeken leer
je ook de gezinssituatie van
iemand kennen en kan de
begeleiding zich uitstrekken
tot het hele gezin. Soms vind
ik het nodig mensen een spie-
gel voor te houden met betrek-
king tot hun houding en
gedrag. Probeer ik andere
denkpatronen aan te reiken. Ik
waak er voor om betuttelend

bezig te zijn. Als daaraan
behoefte is probeer ik proces-
sen op gang te brengen en
ondersteunend te zijn.
Ik ga er vanuit dat we in een
gelijkwaardige positie zitten
en we spreken met elkaar een
taakverdeling af. Mensen zijn
ziek, maar dat betekent niet
dat ze zelf niet meer kunnen
denken. Of zelf bepaalde
acties nemen. De cliënt
bepaalt de grens.
Dan is er de dienstverlening.
Ik probeer een vertaalslag te
maken van de zaken die er bij
de mensen leven naar
de organisatie, via
mijn hoofd van dienst.
Kijken waar je de vra-
gen kan deponeren.
Dit om te voorkomen
dat mensen tussen wal
en schip raken.

Een voorwaarde

Rechtspositioneel zijn
er nog teveel vragen
bij defensie ten aan-
zien van de mensen
die door of na een uit-
zending langdurig
ziek zijn geworden. Er
zijn tal van regelingen
als mensen een been
of arm hebben verlo-
ren, of andere verwon-
dingen hebben.
In geval van geeste-
lijke of psychische
nood zijn er tal van
begeleidingspro-
gramma's ontwikkeld.
Je kunt het defensie
denk ik niet kwalijk
nemen dat men nog
niet is ingespeeld op
mensen die na een
missie langdurig ziek
zijn en onverklaarbare
medische klachten
hebben. Men ver-
wachtte blijkbaar niet
dat mensen, zoals "de
groep van 27", maar
ook de mensen die in
lucovac waren, ziek
konden terugkomen.
Door de acties van "de

groep van 27" in de pers en via
de politiek zie je een duidelijk
verbetering in de benadering
naar mensen, groepen van
mensen die ziek zijn of medi-
sche (soms vage) klachten heb-
ben.
In het werken met de partners
van "de groep van 27" heb ik
ontdekt dat interesse, aan-
dacht, erkenning en begelei-
ding vanuit en door de defen-
sieorganisatie niet alleen van
groot belang is maar een voor-
waarde om mensen heel te
houden.
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Op kosten van de baas de werel(

Wim Kuipers, adjudant

De adjudant WimKuipers is sinds 1968

beroepsmilitair en heeft in die dertig

gaar een aantal buitenlandplaatsingen

en uitzendingen gedaan. In de zeventiger

)jaren.vertrok hij voor een jaar naar

'Suriname en vervolgens na een korte

tussenstop in Nederland voor drie jaar

naar Duitsland.

!In 1980 vertrok hij vrijwillig een

lJtalfjaarnaar Libanon. En in de jaren

1994 en 1996 nog eens twee maal naar

verschillende locaties in voormalig

!1oegoslavie, beide ook vrijwillig.

:4lsje alle oefeningen daar nog eens bij

optelt door de jaren heen, dan heeft de

'adjudant, zoals zovelen bij de parate

infanterie vaker elders dan thuis

geslapen.

64 lEG 0 I TER U G V A N WEG G E WEE 5 T

Wat is er nou mooier dan op
kosten van de baas een heel
stuk van de wereld kunnen
zien en daar je beroep uit te
kunnen oefenen? Voor mij is
dat het mooiste wat er is.
Natuurlijk is er een verschil
tussen een buitenlandplaat-
sing en de uitzendingen:
Suriname is een compleet
ander werelddeel, met een
ander klimaat, andere leefge-
woonten, andere manieren van
het leger laten functioneren. je
verbleef daar een jaar en door
het tropenrooster en de ver-
schillende detacheringen kon
je toch nog hele grote stukken
van dat land zien.
Het was een onvergelijkbare
ervaring, als jong sergeant je
daar rond mogen lopen, dat
was heerlijk.
De plaatsing in Duitsland was
heel anders. Dat was gewoon
een Nederlandse enclave in
het buitenland. Natuurlijk kon
je ook veel van het land zien,
maar je was toch heel erg
bezig binnen die Nederlandse
leef en werk gemeenschap.
Indertijd had ik mijn gezin
mee, ook dat maakte die plaat-
sing anders dan bijvoorbeeld
de uitzendingen. Het is toch
gewoon meer dienst draaien
maar dan in Duitsland.
De uitzendingen waren
wezenlijk anders, daar zat
gevaar aan vast, het was in
crisisgebieden en vaak ver van
huis.

Indrukken

Alle drie de uitzendingen heb-
ben evenveel indruk gemaakt.
je komt in een andere cultuur
terecht waar op dat moment
ellende is. je moet je dus
wapenen tegen die ellende en
je moet je aanpassen aan die
cultuur. Soms had ik het daar
wel moeilijk mee. Niet dat ik er
problemen aan over gehouden
heb, maar meer als voorbeeld:
in Libanon loopt een oud
vrouwtje met bos hout op haar
nek waar je niet overheen kunt
kijken, terwijl d'r zoontje van

8 jaar op de ezel ernaast
rijdt.. .. Dan weet je dat je er
niet mee mag bemoeien omdat
het een andere cultuur is,
maar je hebt wel de neiging
om het zoontje van de ezel af
te trekken en de bos hout erop
te leggen ..
Natuurlijk heb je als man best
oog voor vrouwelijk schoon
daar, maar dat mag je niet
laten merken, want daar krijg
je problemen mee ... voor-
beeld: in Libanon had een Ier
iets met een moslimmeisje.
Tijdens een sportles werd die
Ier vervolgens beschoten door
de vader van dat meisje. Dat
zijn zaken die wel indruk
maken, laten we zeggen, dat
de manschappen zich dan hor-
monaal weer een tijdje rusti-
ger houden. Als het echt een
geval van liefde is, dan laat
zich dat toch niet stoppen,
maar je denkt wel twee keer na
voordat je iets 'zomaar' met
een plaatselijke schone begint
en dat is ook juist denk ik. je
bent er toch maar voor een
half jaar, en je weet niet wat je
los maakt in zo'n meisje, in
zo'n gezin of gemeenschap.

Kinderen

Dat er armoe is, dat wist ik,
dan kun je dat zielig vinden,
maar die mensen zijn niet
beter gewend ... Eten geven aan
de bevolking? Af en toe heb ik
voor de manneke's in Libanon,
kleding en speelgoed van mijn
eigen kinderen laten opsturen
en ze daar een geweldig ple-
zier mee gedaan.
In Libanon heb ik nooit last
gehad van kinderen in de zin
van bedelen. Het rare was, op
vakantie in Israël liepen de
kinderen daar wel te bedelen ...
Het bizarre in joego vond ik
dat aan de ene kant van de
straat in Sarajevo een pracht-
winkel met marmer enz. werd
geopend waar de meest luxe
artikelen zoals parfums ver-
kocht werden en aan de over-
kant van de straat zat er een
kindje zonder benen (waar-



-:ien en mijn beroep uitoefenen

schijnlijk mijnongeval) te
bedelen ... Zodra ze wat geld in
de hoed had zitten, kwam
moeder de hoed leeggraaien
en stelde zich weer vijftig
meter verder op. Ik vond de
tegenstelling heel groot en ik
vond dat het kind schandalig
geëxploiteerd werd om geld in
te zamelen.
Toch had ik toen geen neiging
om zelf in te grijpen. In
zoverre snapte ik het wel: als
ze aan de winnende hand
waren dan konden ze iedereen
wel vermoorden en als ze aan
het verliezen waren dan was
het: kijk eens hoe zielig we
zijn en wat ze ons aandoen. Ik
had intens medelijden met het
kindje.

Eigen standpunt

je mag als VN-militair niet par-
tijdig zijn. je mag wel een
standpunt hebben, maar niet
verkondigen. In Libanon had ik
een heel duidelijk eigen stand-
punt, maar dat heb ik toen niet
verkondigd en dat ga ik nu ook
niet doen. je bent er in een
neutrale positie geplaatst en
daar moet je ook naar hande-
len.
Mijn joegoslavie-uitzendingen
waren wat anders. Tijdens de
eerste uitzending zat ik in
Zagreb in Kroatië, in kamp
Pleso, dat was gewoon een
vakantiekamp, het lag niet in
een oorlogsgebied en er waren
verschillende nationaliteiten
aanwezig op het kamp.
Allemaal militairen uit echt
heel verschillende landen. We
konden ze allemaal in hun
eigen bars opzoeken. Tijdens
die uitzending had ik als func-
tie: C.S.M. van het verbindings-
bataljon. Een van de goede
dingen die ik daar heb kunnen
doen was ongeacht het tijdstip
de Nederlandse militairen die
uit het crisisgebied kwamen en
soms dagen vast hadden geze-
ten bij een roadblock, te kun-
nen verwelkomen met fatsoen-
lijk eten en een bak koffie
voordat ze met verlof naar

Nederland gingen. De functie
van C.S.M. is me op het lijf
geschreven. Ze noemen het 'de
moeder van de compagnie' en
al klinkt het misschien raar,
maar ik 'moeder' graag over
mijn mensen. Blijkbaar doe ik
het ook wel goed, want op
moederdag moest ik op het
appel een jurk aantrekken, je
kent het model wel: bloeme-
tjesmotief maat 48 en kreeg ik
als dank voor mijn zorgen een
dag in een beautyfarm aange-
boden. Kijk dat zijn leuke din-
gen, die maken een uitzending
ook leuk. Zoals ook het werken
met de militairen van allerlei
verschillende landen het ook
bijzonder de moeite waard
maakt.

Zoute haringen

Wij hadden in verband met
Koninginnedag haringen gere-
geld vanuit Nederland: onge-
veer 700 stuks. Aangezien we
zelf geen capaciteit hadden
om ze gekoeld op te slaan, kon
dat bij de VN-keuken waar ook
Kroaten werkten. Toen ik ze
op wilde halen, bleek een van
de Kroaten er ongeveer 400
gebruikt te hebben voor de
lunch van de soldaten. Ik
vroeg dus aan mijn mannen:
hebben jullie haringen gege-
ten? Zij wisten van niets .... er
was wel een of ander vies ge-
frituurd visje geweest: wat

bleek dus? Die AAD Kroaat had
nog nooit van haringen
gehoord en ze in de frituur
gebakken, niet te vreten dus ....

Groene uitzending

De tweede uitzending was
anders dan de eerste. Het was
weer een vrijwillige uitzen-
ding. Nu werd ik toegevoegd
aan de Dutch Senior op HQ
ARRC te Sarajevo, mijn taak
was daar het verzorgen van de
Nederlandse militairen. Dat
hield onder ander in: een
Dutch room creëren met tv en
Nederlandse kranten. Ik
zorgde voor voorschotten,
voor de Cadi en voor contact
houden met het transportba-
taljon waar die Nederlanders
onder vielen. Ik reed gemid-
deld twee keer in de week naar
Bucovaca om de SI op de
hoogte houden, daar geld te
halen, plunjebalen op te halen
en wat Nederlandse kaas te
regelen. Toen kreeg ik een
heel andere indruk van
joegoslavie. Tussen die twee
uitzendingen zat ruim een jaar
en in dat jaar was er veel ver-
anderd. De eerste keer was
een VN-uitzending, tweede
keer in groen.
Voor mij persoonlijk maakte
het niet uit dat het nu in het
groen was. Een consequentie
was wel dat het reizen door
het gebied veel makkelijker
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ging, want er waren geen ille-
gale checkpoints meer.

Schade

In Kroatië was er niets aan de
hand geweest, je kon er
gewoon in de stad gaan eten,
alles was pais en vree. In
Bosnie was het een heel ander
verhaal, bij de binnenkomst in
Sarajevo zagen we hele wegge-
schoten woonwijken. Dat deed
me niets, misschien omdat ik
het al eerder had gezien in
Libanon en je verder ook
gewend raakt aan die beelden
doordat je het al zo vaak op
televisie gezien had. In mijn
beleving hoorden die kapotge-
schoten huizen er gewoon bij,
klaar.
Libanon was een grensgebied
waar je infiltraties naar Israël
tegen moest gaan. Toch deden
die oorlogsbeelden me ook
heel weinig. Door de voorlich-
ting die we gehad hadden,
waren we er goed op voorbe-
reid en in een oorlog dan heb
je dat gewoon. Het zou vreem-
der geweest zijn als er geen
schade was geweest denk ik. Ik
heb me ook weinig onveilig
gevoeld tijdens de uitzendin-
gen. In Libanon een keer tij-
dens een beschieting en met
het verlofconvooi naar Israël
toen daar een puber van 16
jaar met een grote Kalasnikov
ons staande hield: jij bent niet
gewapend en dan is een puber
dus onberekenbaar.

Ook wat betreft gewonden en
doden heb ik wel geluk gehad.
In die zin heb ik weinig meege-
maakt. Alleen een collega ser-
geant in Libanon werd ziek en
is later in Israël aan geelzucht
overleden. Dat deed me wel
wat, dat een vent zo jong als ik
ook aan een ziekte dood kon
gaan. je verwachtte het niet, je
had lollig afscheid genomen
toen wij met verlof naar
Nederland gingen en tijdens
het verlof werd er door Den

Haag gebeld, om te vragen of
ik mijn uniform en blauwe
baret bij me had. "Waarom?"
vroeg ik. Om je collega te
begraven .... Nou dat sloeg in
als een bom. Dat was een
indrukwekkende gebeurtenis,
want de hele weg van de kerk
naar de begraafplaats werd
afgezet door jongens met
blauwe baretten.

Uitzendingen zinvol?

Voor onze eigen ervaringen,
om te opereren in een crisisge-
bied, wel. Ik heb in dat half
jaar in Sarajevo de stad zien
verbeteren. Trams reden weer,
stoplichten deden het weer,
terrasjes zaten vol. .. maar de
onderlinge haat was er nog
steeds.

Het was ook zinvol om met
veel verschillende collega's te
werken. Om met mensen van
verschillende nationaliteiten
samen te werken vond ik heel
interessant. Zo heb ik kennis
gemaakt met militairen uit
Libanon, Ierland, Noorwegen,
Fidji eilanden, Frankrijk,
joegoslavië, Amerika,
Engeland, Duitsland, Italië,
Turkije, Griekenland, België,
Zweden, Pakistan, Maleisië,
jordanië.
Ik heb hoofdzakelijk met de
Engelsen, Amerikanen en
Duitsers samengewerkt. De
culturen in die legers zijn heel
anders. Bijvoorbeeld de
Engelsen hebben hun officie-
ren nog op een voetstuk staan.
Gescheiden messes, geschei-
den eetzalen ete. Bij het
Nederlandse leger zie je toch
meer en meer all ranks. Zeker
tijdens uitzendingen, dat vind
ik prima, je bent daar met zijn
allen om een taak te vervullen.
De generaal zit ook gewoon in
de mess naast de soldaten,
drinkt een biertje en vraagt
naar hun welzijn. Dat moti-
veert zeker. Gezamenlijk een
klus klaren verenigt. Maar als

je langere tijd in een uitzend-
gebied zit, dan komt toch
gauw de Nederlandse kazerne
mentaliteit om de hoek kijken:
in Libanon bijvoorbeeld: wer-
den er een soort commandan-
teninspecties op de posten
gehouden, met als gevolg, dat
de mannen dachten, ik ben
hier toch niet om schoenen te
poetsen en met een sjaaltje
opgedirkt op parade te staan?
Natuurlijk moet er discipline
zijn, maar je kunt ook over-
drijven, het maakt de afstand
tussen de rangen weer groter
en dat komt de sfeer niet ten
goede.

Hoogtepunt

Een van mijn hoogtepunten uit
de tweede uitzending was de
komst van mijn oudste zoon
Mike, die als bbt-er met het
KCT werd uitgezonden.
Doordat ik vaak voor mijn
functie van Sarajevo naar
Santici moest, hebben we de
laatste drie weken van mijn
uitzending gezamenlijk gelun-
ched. Dat vond ik prachtig
want ik was hartstikke trots op
hem. Ik vind het leuk dat hij
op beroepsgebied in de voet-
sporen van zijn vader treedt,
dat cloet me toch wel wat.
Ik hoop dat we samen nog
eens op Cyprus een uitzending
kunnen doen .....

Erkenning?

Was er wel. Heb ik me nooit zo
druk over gemaakt. Voor mij
was het goed om te gaan.
Of ik nog eens ga? jawel, maar
dan graag naar een land of
werelddeel dat ik nog niet
gezien heb.

Na het einde van de Koude
Oorlog is het goed dat alle ver-
schillende legers met elkaar
samen gaan werken om te zien
hoe het er in de keuken van
een ander aan toegaat .... en
dan tot de conclusie komen:
dat we in Nederland best een
goed leger hebben, met erg
veel goede kerels en vrou-
wen .....
Als er in een leger vrouwen
zitten, dan horen ze ook in een
uitzending .... geëmancipeerd
zoals ze zijn.
Mijn voorkeur ligt wel in het
werken in mannengroepen. Ik
ben infanterist, dus heb ik van
jongs af aan alleen in mannen-
groepen gewerkt.
De vrouwen die ik er meege-
maakt heb, waren ook allemaal
pracht"kerels", oftewel goede
collega's.

Irma Ouwehand-Jacobs

66 lEG 0 I TER U G V A N WEG G E WEE ST



Nederlanders in den vreemde

Inzet van Nederlandse militairen na 1945

Deze situatie duurde zo'n twee
jaar voort, en ondanks dat
langzaam maar zeker ook bij
Nederlands-Indische gezags-
dragers het besef begon door
te dringen dat de roep om
onafhankelijkheid geen roep
van een fanatieke, geweldda-
dige minderheid was, leidde
dit niet tot een verandering
van beleid. Het Nederlands
gezag diende te worden her-
steld, en pas daarna kon
gepraat worden over wat 'gelei-
delijke ontvoogding' werd
genoemd. Dit natuurlijk alleen
maar met inachtneming van de
Nederlandse belangen. Het
medio november 1946 geslo-
ten verdrag van Linggadjati
bleek al snel een dode letter
door enerzijds interpretatie-
verschillen en anderzijds een
daar niet los van te beschou-
wen ontevreden radicale ach-
terban aan beide zijden. Al
snel begonnen hierop met
name de KNILen de Neder-
landse marine voor hardere
actie te pleiten. De diploma-
tieke weg was in hun ogen
doodgelopen. Dit pleidooi
werd in de rug gesteund door

plaats, en mede doordat de
Britse troepen - die in die tijd
in ieder geval 655 man verlo-
ren, met nog enkele honderden
vermisten - geen enkele trek
hadden zich hieraan de vingers
meer te branden dan absoluut
noodzakelijk, konden de
Nederlandse geïnterneerden
ondanks het einde van de oor-
log veelal hun kamp nog
steeds niet verlaten. De
japanse bewakers werden
beschermers. De Bersiap-
periode sterkte de Neder-
landers in hun overtuiging dat
Indonesië het gezag niet alleen
aankon, met als gevolg dat de
strijd pas echt ontbrandde
toen Nederlandse troepen in
1946 definitief de Britse aflos-
ten, daarmee de Britse vrees
bevestigend dat door de uit-
zending van Nederlandse troe-
pen de situatie alleen maar zou
verslechteren.

onafhankelijkheid uit. japan
noch Nederland werden nog
als overheersers geaccepteerd.
De Indonesiërs wensten voor-
taan zelf de dienst in hun land
uit te gaan maken. Een onover-
zichtelijke periode startte,
Bersiap genoemd, waarin verre
van duidelijk was wie de macht
in handen had. Er waren de
Indonesische vrijheidsstrij-
ders, zoals ze zichzelf zagen,
Engelse, japanse en de iets
later voet aan wal zettende
Nederlandse troepen.
Gruwelijkheden, uitgevoerd
door zeer nationalistische,
fanatieke jongeren, vonden
met de regelmaat van de klok

In de literatuur over oorlog vormen de slachtoffers
een ondergeschoven kind. Als we bijvoorbeeld het
boek bekijken dat toch het standaardwerk over de
koninklijke landmacht na de Tweede Wereldoorlog
genoemd mag worden, Hoffenaars en
Schoenmakers Met de blik naar het Oosten, dan
blinken in het register woorden als 'slachtoffers',
'zieken', 'gewonden', 'doden', 'neurose', 'PTSD'en
dergelijke uit in afwezigheid. Ook in de bijlages is
enkel aandacht voor wie er in de top van de land-
macht huisde en wat de sterkte was, maar niet wat
de diverse inzetten dat leger heeft gekost. De
geneeskundige dienst wordt wel een aantal malen
genoemd, maar alleen in verband met organisatori-
sche veranderingen, niet in verband met het werk
waarvoor die dienst is opgericht. Dat gold wel voor
die ene maal dat de psychologische dienst in de
tekst voorkwam, alleen was die aandacht toen
eenzijdig gericht op versterking van het moreel van
de troep en niet op de zorg voor de individuele psy-
che die lijdt onder de oorlogservaringen.
Toch hebben de Nederlandse soldaten in de diverse
arena's waarin zij na 1945 terecht zijn gekomen
zowel fysiek als psychisch zeer zeker het nodige te
verduren gehad.

Nadat begin augustus 1945
twee enorme klappen ook in de
Atlantische Oceaan een einde
maakten aan de Tweede
Wereldoorlog, was
Nederlandsch-Indië, zoals het
bij de Nederlanders toen nog
heette, nog steeds bezet
gebied. Op 15 augustus
tekende japan de overgave en
de leider van de vooroorlogse
nationalistische beweging,
Soekarno, in de ogen van die-
zelfde Nederlanders weinig
minder dan een pure collabora-
teur, riep twee dagen later de

Indonesië
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de verwachting dat Nederlands
militair ingrijpen aan het ver-
zet van wat als een zootje
ongeregeld werd gezien, snel
een einde zou maken. So wie
so gingen de onderhandelin-
gen gepaard aan steeds ver-
dere militaire versterking.

De Nederlandse regering ging
om, hetgeen in juli 1947 leidde
tot de eerste zogenaamd poli-
tionele actie, eind 1948 nog
gevolgd door een tweede, die
in feite al weinig meer dan een
wanhoopspoging genoemd
moet worden. Het doel van
de eerste actie, waarvoor
luitenant-generaal KNIL
S.H. Spoor dacht twee
weken nodig te hebben,
was drieledig. Een militaire
overwinning op de nationa-
listen, het beschermen van
gematigder Indonesiërs en
het op gang brengen van
het economisch leven.
Het bleek allemaal anders
te lopen, in ieder geval min-
der makkelijk dan gedacht,
waaraan een gebrek aan
militaire en financiële mid-
delen mede debet zullen
zijn geweest, al blijft het de
vraag of met voldoende
man- en geldkracht de
beoogde doelen wel zouden
zijn bereikt. Hulp uit
Nederland was noodzake-
lijk. Vrijwilligers meldden
zich, voor zover ze zich
niet al eerder hadden
gemeld. Zo waren al in 1945 17
lichte infanterie bataljons naar
de Oost afgetrokken, die in
1946 nog door zeven andere
werden gevolgd. Deels waren
het mensen uit het voormalig
verzet die nu ook de
Indonesische medemens van
de dwingelandij wensten te
bevrijden. Maar deels ook
waren het lieden die in de
voorafgaande oorlog aan
Duitse kant hadden gestreden,
en zo strafvervolging konden
ontkomen of hun geschonden
blazoen konden oppoetsen.

Dat in feite meer sprake was
van gezagsherstel, van een
hopeloze poging een verleden
situatie te herstellen, dan van
het bevrijden van de Indone-
siër die over het algemeen
helemaal niet meer 'bevrijd'
wenste te worden, drong
slechts tot enkelen door. Een
aantal van hen weigerde zich
te laten inschepen. Zij waren
de eerste oorlogsslachtoffers,
opgesloten als zij werden voor
een pacifistische overtuiging
of voor politiek inzicht dat
later maar al te juist zou blij-
ken. Overeenkomst met de sol-
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daten was dat ook zij veelal
oud-verzetslieden waren
geweest die nu zij aan zij met
oud-SS'ers deze eerste na-oor-
logse jaren door moesten
komen.

Maar niet alleen in eigen land
zelf stuitte de militaire inzet
op verzet. Ook internationaal
werd het militair geweld over-
wegend afgekeurd, waarbij met
name de negatieve houding
van de Verenigde Staten, die in
de zomer van 1948 de stilzwij-

gende steun aan Nederland
veranderden in openlijke steun
aan de Republiek, een fikse
streep door de rekening was.
Maar de voornaamste streep
door de rekening was toch wel
dat een guerrilla-oorlog in
zwaar bebost gebied maar
moeilijk door reguliere troepen
viel te beslechten. De groot-
schalige optredens waren mili-
tair gezien weliswaar een suc-
ces, maar de Indonesiërs
deden ook niet eens echte
pogingen die grootschalige
optredens in de wielen te rij-
den. De Nederlandse over-
macht op dat gebied werd
gewoon aanvaard, waarna de
strijd op kleinschalig niveau
weer opnieuw begon. Zoals de
Amerikanen twintig jaar later
in Vietnam, heersten de
Nederlanders in de steden en
op de voornaamste wegen,
daarbuiten was het gezag afwe-
zig, zoals ook de nacht in han-
den van Soekarno en de zijnen
was.
De guerrilla-oorlog vergde niet
alleen lichamelijke offers,
maar tevens het nodige van de
zenuwen van de soldaten.
Gedurende twee jaar was aan

de '7-December' of (-divisie
een psychiater, W. Kramer, toe-
gevoegd. In die twee jaar wer-
den 829 militairen, oftewel
zo'n 5%van de divisiesterkte,
naar een psychiatrische polikli-
niek doorverwezen, van wie er
302 aan echte neurose- of com-
bat stress reaction-verschijnse-
len leden. Van de 829 werden
er 352 definitief afgekeurd en
naar huis gezonden. Overigens
was 22% van de psychiatrische
patiënten oorlogsvrijwilliger,
terwijl de divisie maar voor
10% uit OVW'ers bestond. Een
fikse oververtegenwoordiging
dus.
Na de eerste politionele actie
gaf Nederland toe aan de inter-
nationale druk en de onder-
handelingen werden her-
opend, zeer tegen de zin van
gouverneur-generaal Van Mook
en generaal Spoor. Deze
onderhandelingen leidden
januari 1948 tot het Renville-
akkoord, genoemd naar het
Amerikaanse schip waarop de
ondertekening plaatshad,
maar veel veranderen deed het
allemaal niet. Daarom werd in
1948 een nieuwe actie georga-
niseerd, met hetzelfde mili-
taire succes en politieke falen.
Weliswaar werden wederom
diverse steden heroverd en
door de arrestatie van de
nationalistische leiders de
guerrilla-beweging onthoofd,
maar al snel bleek dat een
guerrilla-beweging ook zonder
hoofd kon doorleven.

Dit maakte dat de, althans in
Nederlandse ogen, militaire
hoogtepunten van de strijd, de
politionele acties, op de uit-
komst van het conflict eigen-
lijk van weinig invloed zijn
geweest. De tentoongespreide
overmacht was illusie, geen
werkelijkheid. Van politieke
controle en economisch herstel
was niet of nauwelijks sprake.
Na de tweede politionele actie
nam de guerrilla alleen maar
toe. Dit leidde tot behoorlijke
frustratie bij de Nederlandse
troepen hetgeen mede aan de
oorsprong stond van een aan-
tal misdragingen die als 'exces-
sen' bekend zijn geworden, en
die met name de 'zuiverings-
operaties' in moeilijk te pacifi-
ceren gebied door het Korps
Speciale Troepen onder leiding
van kapitein Westerling een
slechte naam bezorgden. Maar
ook andere legeronderdelen
waren met name na de tweede
politionele actie, voor contra-
guerrilla-activiteiten ingezet.
Kenmerkend is dat van de
2526 gesneuvelde militairen
bijna de helft werd gedood in



de zeven maanden na de
tweede politionele actie.
Het nu internationaal geheel
geïsoleerde Nederland bleek
een hopeloze strijd te voeren.
Mede omdat de communisti-
sche machtsovername in
Tsjechoslowakije een jaar eer-
der de noodzaak van militaire
versterking in Europa had aan-
getoond, werden de onderhan-
delingen in maart 1949 hervat,
en nu werd besloten tot de
daad die achteraf gezien beter
al in 1945 gesteld had kunnen
worden: soevereiniteitsover-
dracht. Op 10 augustus werd
een wapenstilstand van kracht
en nog voor het eind van het
jaar zou Nederlandsch-Indië -
met uitzondering van Nieuw-
Guinea - Indonesië worden.

De getuige de ongeveer
100.000 Indonesische doden,
harde strijd, en de bijna 5000
Nederlandse doden - naast de
gesneuvelden waren tijdens de
strijd ook nog eens 2225 solda-
ten aan ziekte of ongeval over-
leden - maakten dat de frustra-
tie ten gevolge van de soeve-
reiniteitsoverdracht alleen
maar groter werd, hetgeen niet
verminderde toen door de nor-
malisering van de betrekkin--
gen tussen de vroegere kolonie
en het oude moederland de
gehele strijd op zich zinloos
leek te zijn geworden. Voeg
daarbij de kritiek van een
latere generatie, die de strijd
zonder veel omhaal van woor-
den een imperialistische, kolo-
nialistische daad van agressie
noemde, alsmede de aandacht
voor Nederlandse misdragin-
gen, voor oorlogsmisdaden, en
het is duidelijk dat veel Indië-
veteranen moeite hebben met
het verwerken van hun jaren in
de archipel. Bovendien voelden
velen van hen zich na terug-
komst door de opeenvolgende
regeringen afgedankt als huur-
soldaten, terwijl ze toch echt
oorlogsvrijwilligers en dienst-
plichtigen waren geweest die
een regeringsopdracht hadden
proberen uit te voeren. Daarbij
was de oorlog in Europa in
1945 geëindigd met een over-
winning. Voor vele 'Indisch-
gasten' eindigde de oorlog pas
in 1949, en wel met een neder-
laag.

Korea

De strijd in Indonesië was nog
maar koud achter de rug, of er
klonk wederom wapengeklet-
ter. Korea was de plek waar de
Koude Oorlog voor het eerst
warm werd, al kon de ook
Griekse burgeroorlog natuur-

lijk niet los van de ideologi-
sche tegenstelling commu-
nisme-kapitalisme worden
gezien. Het communistische
Noord-Korea viel het kapitalis-
tische Zuid-Korea aan, waarop
de VS besloten in te grijpen.
Twee resoluties van de VN - die
op dat moment door de SU
werden geboycot - gaven de VS
ruim baan. De VS kregen het
opperbevel over de VN-troe-
pen, die in dit conflict dus
allesbehalve neutraal waren.
Achteraf kan worden gesteld
dat de VN zich hebben laten
misbruiken voor wat in feite
een pure VS-actie was. Deels
kwam het besluit tot ingrijpen
daaruit voort dat de VS ervan
overtuigd waren dat Stalins
Sovjet-Unie achter de inval zat,
en deels om de bondgenoten
van de pas opgerichte NAVO te

Veteranen
geen afgedankte
huursoldaten

laten zien, dat er met de VS
niet viel te spotten. Al was
Korea van weinig strategische
waarde, de NAVO-bondgenoten
mochten uit een passieve hou-
ding niet de verkeerde conclu-
sies trekken. Als derde punt
moet er op worden gewezen
dat de invasie van de Noord-
Koreanen - ofschoon een vol-
slagen verrassing - de
Amerikaanse president
Truman eigenlijk helemaal niet
slecht uitkwam. In de ogen van
een groot aantal Amerikanen
had Truman in het vooraf-
gaande jaar China in commu-
nistische handen laten over-
gaan. De Koreaanse oorlog gaf
de president de gelegenheid
een daad te stellen om zijn cri-
ticasters de wind uit de zeilen
te nemen. Ook gebruikte hij
het conflict om het Congres
zover te krijgen met extra
bestedingen aan defensie en
een grotere in Europa te statio-
neren troepenmacht in te
stemmen.

De strijd zelf liep aanvankelijk
niet als gehoopt. Aanzienlijke
Amerikaanse verliezen konden
niet verhinderen dat binnen
enkele weken een groot deel
van Zuid-Korea, waaronder de
hoofdstad Seoul, in Noord-
Koreaanse handen viel. Een
bruggehoofd in het uiterste
zuiden bleef echter behouden,
waardoor toch kan worden
gesteld dat door de

Amerikaanse interventie een
algehele Noord-Koreaanse
overwinning is uitgebleven.
Door middel van een amfibi-
sche operatie ver achter de
Noord-Koreaanse linies werd
daarop de tegenaanval ingezet.
Drie maanden nadat de Noord-
Koreanen de grens, de 38e
breedtegraad, waren overge-
stoken, was de beginsituatie
weer hersteld. De verleiding
echter om een nu vrijwel murw
geslagen communistisch leger
geheel te verslaan bleek te
groot voor het Amerikaanse
opperbevel. Wederom gedekt
door een resolutie van de
Algemene Vergadering van de
VN trokken generaal MacArthur
en zijn troepen op hun beurt
de 38e breedtegraad over,
daarmee een strijd onnodig
verlengend die iets meer dan
drie jaar zou gaan duren, vele
slachtoffers zou eisen, bijna
een nucleaire oorlog met de
Volksrepubliek China had
doen ontstaan en zou eindi-
gen met een geografische
situatie die eender was aan
die van juni 1950 en septem-

ber 1950.

Al voordat MacArthur de 38
parallel overstak hadden zich
in ieder geval theoretisch
reeds Nederlandse troepen
onder de vlag van de VN aan
zijn zijde geschaard. Hiervoor
was overigens wel enige druk
van Amerikaanse kant noodza-
kelijk geweest, al had de
Nederlandse regering in ant-
woord op de VN-resoluties dan
gemeld dat het de Nederlandse
plicht was 'deel te nemen aan
de collectieve verdediging
tegen agressie( ...) (en) paal en
perk te stellen aan de commu-
nistische expansie, die zich tel-
kens op een ander punt in de
wereld doet gevoelen'. Verder
dan het ter beschikking stellen
van een torpedobootjager
wenste de Nederlandse rege-
ring echter eerst niet te gaan,
maar daar nam Washington
geen genoegen mee. Nederland
boog en stelde een kleine troe-
penmacht ter beschikking,
maar deze was in september
1950 nog niet op het
Aziatische schiereiland aange-
komen. Nederland had de -
later terecht gebleken - angst,
dat de Volksrepubliek China
zich in het conflict zou men-
gen, wat niet alleen militair
gevaarlijk was, maar boven-
dien de Nederlandse betrekkin-
gen met Indonesië verder zou
kunnen doen verslechteren.
Bovendien zou deze ontwikke-
ling de Amerikaanse aandacht
voor de Europese wederop-

TER U G V A N WEG G E WEE 5 TIE G 0 I 69



bouw kunnen doen verflau-
wen.

Begin november liet China
weten militair in Noord-Korea
aanwezig te zijn. MacArthur
sloeg de waarschuwing in de
wind waarop de honderddui-
zenden Chinese troepen - der-
tig hele divisies - de aanval
inzetten. Pas ten zuiden van de
38e graad - wederom viel Seoul
in communistische handen -
kwam de terugtocht van de
Amerikaanse troepen tot stil-
stand. Onder hen bevond
zich toen een ruim 600 man
sterk, puur uit vrijwilligers
bestaand Nederlands deta-
chement. Zij hadden zich uit
verscheidene motieven aan-
gemeld. Geld verdienen,
avontuur en terugverlangen
naar het gevoel van vrijheid
dat Indië hen had gegeven -
een deel van hen had ook al
in Indonesië gevochten -
speelden zeer zeker een rol,
maar er waren toch ook
ideële motieven aanwezig. Er
was zeker ook sprake van de
wens het communistisch
gevaar te weerstaan en - zie
Indonesië - de wens te vech-
ten voor de vrijheid van
anderen. Niet voor niets
waren ook onder de Korea-
strijders weer leden van het
voormalig verzet te vinden,
maar ook in Korea vochten
weer mannen die in de
Tweede Wereldoorlog aan de
verkeerde kant hadden gestaan
en hoopten zich zo te kunnen
rehabiliteren. In veel gevallen
speelde een combinatie van
deze of nog andere motieven
de hoofdrol.

Het detachement was op 15
oktober 1950 opgericht en
werd reeds op 26 oktober inge-
scheept. Op 23 november arri-
veerde het en werd het aange-
vuld met Zuid-Koreaanse troe-
pen. Slecht geoefend en slecht
bewapend leden zij tijdens de
zware gevechten forse verlie-
zen. In de zomer van 1951
trokken de Amerikanen het
detachement uit de frontlinie
terug. In de tussentijd had het
diverse aanvallen en tegenaan-
vallen moeten uitvoeren of
weerstaan. Gevechtsuitputting
was een normaal verschijnsel
geweest, mede omdat de kli-
matologische omstandigheden
bar waren. Nadat in mei een
tirailleurscompagnie zich bij
hen had gevoegd, vond nieuwe
aanvulling niet meer plaats
voor oktober. De Nederlandse
regering had andere dingen
aan het hoofd. Het front had
zich intussen gestabiliseerd

rond de oude grens, waarna de
strijd zich nog twee jaar in vrij-
wel volmaakte patstelling
voortsleepte.

Niet alleen de Nederlandse
regering had weinig oog voor
de soldaten in Korea. Ook de
media en de publieke opinie
toonden slechts geringe
belangstelling in de weder-
waardigheden van de soldaten
die als pure avonturiers wer-
den gezien. Ofschoon dit beeld
dus niet geheel foutief was,

stak dit. Wat ook stak was de
slechte bewapening, zeker ver-
geleken met de Amerikaanse
soldaten, al leed de militaire
effectiviteit van het Neder-
landse detachement daar niet
echt onder. Zij voelden zich
hierdoor achtergesteld bij hun
Amerikaanse collega's. De
wapenstilstand werd gesloten
op 27 juli 1953. Tot op de dag
van vandaag is de vrede nog
steeds niet getekend.

In totaal hadden zich 16.226
man gemeld voor dienst, en
van hen hebben 3418
Nederlandse militairen daad-
werkelijk aan de strijd in Korea
deelgenomen. 516 van hen
namen tweemaal dienst en 38
driemaal, waardoor de totale
inzetbaarheid op 3972 man
kwam. Bijna 3000 hebben er
ook echt aan de gevechten
deelgenomen. Van hen keerden
er 123 niet terug, waaronder
commandant Den Ouden, die
met 14 anderen sneuvelde bij
een nachtelijke overval tijdens
de strijd bij Hoengsoeng, 12
februari 1951. 116 van de 123
zijn gesneuveld, waarvan er
115 zijn begraven op het ere-

veld te Pusan. 1 man kon niet
worden geborgen. Van de ove-
rige zeven zijn er drie vermist,
één is er in krijgsgevangen-
schap overleden, één in
Nederland aan verwondingen
bezweken, één op de terugreis
overleden en één verongelukt
nadat de strijd reeds was
gestreden. Aan gewonden had
het Nederlands Detachement
Verenigde Naties (NDVN) zo'n
460 man te betreuren. Van de
Koreaanse troepen - gevechts-
en logistieke - sneuvelden er
40. In totaal verloor het
NDVN zo 163 man. Daarmee
leed het detachement de
zwaarste verliezen die ooit
bij de KLin bataljonsverband
zijn voorgekomen. De
Koninklijke Marine zond
1360 man naar de Koreaanse
wateren. Van hen keerden er
twee niet terug.

Nieuw.Guinea

In 1955 had Indonesië de
Unie met het Koninkrijk der
Nederlanden - dat toch al wei-
nig meer dan een wassen
neus was - opgezegd. Hierop
besloot Nederland Nieuw-
Guinea in het Koninkrijk op
te nemen, hetgeen door
Soekarno als een vijandige
daad werd gezien. Een cam-
pagne werd gestart onder het
motto: 'Nieuw-Guinea bij
Indonesië NU'. De 50.000 nog
in Indonesië werkzame

Nederlanders werden het land
uitgezet. In Indonesische ogen
was Nieuw-Guinea onderdeel
van het Indonesische eilanden-
rijk. Nederland daarentegen
wenste de heerschappij over
het land te behouden, totdat
de papoea's zelf in staat waren
het te regeren. Het nobele van
dit paternalistische streven
dient echter enigszins te wor-
den gerelativeerd. Simpele ran-
cune ten opzichte van
Soekarno's Indonesië speelde
zeker ook een rol. De militaire
versterking van het eiland
werd aangevat, waarvoor zich
ruimschoots genoeg vrijwilli-
gers meldden, maar bleef toch
binnen de perken.
Grootscheepse versterkingen
zouden immers ten koste
gaan van de militaire inspan-
ningen die het NAVO-lidmaat-
schap met zich meebracht,
en dat zou door de bond-
genoten niet worden aanvaard.
Diplomatie bleef vooropstaan.
Toch vertrokken om de
zoveel tijd diverse manschap-
pen naar de Oost. Ook de
papoea's werden bij de defen-
sie van het immense eiland
ingeschakeld.
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De speldenprikken die
Indonesië met name vanaf
1960 uit was gaan voeren in de
hoop zo Nieuw Guinea aan
haar territorium te kunnen toe-
voegen, bleven zonder resul-
taat. Als er al kleine
Indonesische groepjes voet aan
wal wisten te zetten - de
meeste werden door de
Nederlandse Marine onder-
schept - dan raakten zij al
snel in krijgsgevangenschap
of verstrikt in het oerwoud. Dit
bracht Indonesië tot het plan
het geheel wat grootschali-
ger aan te pakken.
De Nederlandse regering
kwam tussen twee vuren
te zitten. Aan de ene kant
wenste ze het conflict diplo-
matiek op te lossen, aan de
andere kant kon ze niet toe-
staan dat Indonesië het
eiland gewapenderhand zou
veroveren. Vandaar dat
begin 1962 nog twee gehele
compagnieën naar het eiland
vlogen, korte tijd later
gevolgd door een viertal
bataljons, waarmee het
totale aantal militairen in
Nieuw-Guinea zo'n 10.000
ging bedragen.

De spanning liep hoog op,
maar voor dat het tot een
echte oorlog kwam had
Indonesië reeds langs diplo-
matieke weg zijn zin gekre-
gen. De druk van de VS, die
bang waren dat door strijd
om Nieuw-Guinea de commu-
nistische invloed in Indonesië
verder zou worden vergroot,
werd te sterk. Terwijl de
Indonesische troepen al op
weg waren, zwichtte
Nederland.
18 augustus 1962 ging de
wapenstilstand in.
Op 1 oktober namen de VN
het bestuur over die het een
half jaar later aan Indonesië
overdroegen. Of de Neder-
landse regering inderdaad een
grootschalige Indonesische
actie even grootschalig zou
hebben beantwoord blijft dus
voor eeuwig de vraag, al
genoot het anti-Indonesische
beleid van de regering en het
optreden van de Koninklijke
Marine in de Nieuw-Guinese
wateren brede steun bij de
bevolking.

Ondanks dat grootschalige
gevechten zijn uitgebleven,
waren in de tussentijd toch
negentien soldaten en officie-
ren om het leven gekomen,
waarvan minstens acht als
gevolg van de gevechten. Aan
Indonesische zijde zijn bij de
diverse infiltratiepogingen

waarschijnlijk honderden om
het leven gekomen.

Libanon

Nieuw Guinea was de laatste
maal dat Nederlandse mili tai-
ren als partij actief bij oorlogs-
geweld betrokken waren. De
inzet daarna gebeurde in het
kader van VN-vredesacties. De
bekendste hiervan zijn
Libanon in het begin van de
jaren tachtig en Cambodja en
Bosnië in de jaren negentig.

AI in de jaren zestig had toen-
malig minister van buiten-
landse zaken Luns, de VN een
Nederlands bataljon aangebo-
den voor vredeshandhavende
functies. Omdat Defensie ech-
ter de hakken in het zand zette
duurde het zo'n 15 jaar voor-
dat de daad bij het woord
gevoegd kon worden. 12 janu-
ari 1979 besloot de Neder-
landse regering positief te
reageren op het verzoek van de
VN een bijdrage te leveren aan
de in Zuid-Libanon gelegerde
VN-vredesmacht Unifil (UN
Force in Lebanon). Helemaal
waar is het overigens niet dat
dit de eerste keer was dat
Nederlandse militairen deelna-
men aan een VN-vredesmacht,
zelfs niet als we Korea buiten
beschouwing laten. Unifil ech-
ter was de eerste maal dat een
heel bataljon werd afgevaar-
digd. Al vanaf 1956 maakten
Nederlandse officieren bijvoor-
beeld deel uit van de Untso (UN
Truce Supervisory
Organisation), die al vanaf
1948 toezag op de ha'ndhaving
van de bestandsgrenzen tus-
sen Israël en de omringende

Arabische landen, en zo zijn er
meermalen Nederlandse mili-
tairen onder VN-vlag uitgezon-
den. Daarbij zijn ook
Nederlandse militairen om het
leven gekomen, zoals één bij
een ongeval in 1994 in het
kader van van MFO (...), en één
in 1997 in dienst van Unavem
1lI(...), eveneens als gevolg van
een ongeval. Evenals Untso zou
ook Unifil met de nodige moei-
lijkheden te kampen krijgen.

In Libanon was in 1975 een
re Iigieu s-e tni sch -sociaal
getinte burgeroorlog uitge-
broken. Christenen streden
tegen moslims, rijken tegen
armen. Pro-Palestijnse of pro-
Israëlische strijdgroepen en
een Syrische 'vredesmacht'
vergrootten de chaos. Toen
ook nog Israël Libanon bin-
nenviel besloot de VN-veilig-
heidsraad (19 maart 1978) tot
de instelling van een vrede-
smacht. De taak was het her-
stellen van vrede en veilig-
heid en het herstel van het
gezag van de Libanese rege-
ring in het zuiden van het
land. Geweldgebruik, tenzij
uit zelfverdediging, was ver-
boden.
Al snel bleek dat de medewer-
king van de diverse groepen
ver te zoeken was. Unifil was
allesbehalve heer en meester
in het gebied dat het diende
te controleren. Ondanks dat
de diverse infiltraties sterk
teruggedrongen konden wor-
den en ondanks dat het erin
slaagde enige rust en orde in
het gebied terug te brengen,
was Unifil toch weinig anders
dan een speelbal in de handen
van de vechtende partijen. In
deze situatie besloot de
Nederlandse regering het
Nederlands bataljon uit te zen-
den. Ofschoon de kamer het
betreurde dat zij niet eerder
over het besluit was ingelicht,
stemde zij in meerderheid met
het besluit in.

14 maart 1979 nam Dutchbat
de taken van een vertrekkend
Frans bataljon over, in een
gebied dat aan de ene kant
werd beheerst door de PLO en
aan de andere kant door de
pro-Isralische milities van
majoor Haddad. Infiltratie-
pogingen en beschietingen
waren niet van de lucht,
waarop het bataljon al snel met
zestig infanteristen werd ver-
sterkt. Dit echter kon niet
voorkomen dat het bataljon -
zoals geheel Unifil - een onmo-
gelijke taak had te verrichten.
Het beperkte mandaat en de
strikte geweldsinstructie
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maakten het onmogelijk om de
Palestijnse invallen op
Israëlisch grondgebied te voor-
komen. Hierbij voegden zich
de constante beschietingen
van Haddads mannen en de
frustrerende opdracht dat in
beslag genomen wapens weer
teruggegeven moesten worden.
Het wachten was met andere
woorden op een grootscheepse
Israëlische tegenactie.
In juni 1982 viel het Israëlische
leger Zuid-Libanon binnen en
Unifil stond machteloos.
Gevoelens van machte-
loosheid en frustratie
namen hand over hand
toe. In plaats van het
bewaren van de vrede
werden noodgedwongen
het bijstaan van de bevol-
king en het uitvoeren van
humanitaire taken de
voornaamste bezigheden.
Op 19 oktober 1983 trok
Nederland zijn bataljon
terug. 150 man
(Dutchcoy) bleven achter,
maar ook zij werden twee
jaar later naar Nederland
teruggehaald.

Door het constante afwis-
selen van de militairen
hadden in de tussentijd
zo'n 8000 Nederlandse
militairen in Zuid-Libanon
gediend. Negen van hen
zijn gestorven, waarvan
vier door schietinciden-
ten. Zoals bij alle militaire
conflicten waren enkelen van
hen de twintig nog niet gepas-
seerd. Hierbij kwam dat de
gevoelens van frustratie na
terugkomst voor grote proble-
men zorgden. Peacekeeping
frustration was geboren, maar
werd Post Traumatic Stress
Disorder genoemd. Dit werd
verergerd doordat nazorg vrij-
wel geheel ontbrak, mede
omdat bij de toenmalige land-
machtleiding de mening dat
'hun mannen er wel tegen kon-
den' algemeen had post gevat.
In de jaren na terugkomst bleef
het aantal slachtoffers van
stress en trauma toenemen. De
late start van de hulpverlening
heeft vanzelfsprekend de ernst
van de klachten geen goed
gedaan. Tot 1996 hebben zich
zo'n 340 ex-Unifillers gemeld
met psychische klachten, die
duidden op PTSD of daar in
ieder geval zeer dichtbij in de
buurt kwamen. Onderzoek
heeft intussen aangetoond dat
er waarschijnlijk nog zo'n 500
anderen ook met dergelijke
klachten kampen, maar zich
om onbekende redenen niet bij
de daarvoor bevoegde instan-
ties hebben gemeld. Dit komt

dus bij elkaar neer op niet min-
der dan 10%van alle uitgezon-
den militairen.

Cambodja

Nadat Amerika zich uit
Cambodja had teruggetrokken,
in het midden van de jaren
zeventig, namen de boeren-
communisten van Pol Pot de
macht over. Een ongekende
slachting was het gevolg.
Iedereen die - in de ogen van
de volslagen paranoïde macht-

hebbers - niet aan de strikte
richtlijnen van 'de nieuwe
Cambodjaanse mens' voldeed,
viel ten slachtoffer aan de kil-
ling fields. Miljoenen stierven
of werden vermoord. Vietnam
besloot in te grijpen. Haar mili-
taire actie, die Pol Pot en de zij-
nen naar een uithoek van het
land verdreef, is, ondanks alle
eigenbelang, wat mij betreft
nog steeds het schoolvoor-
beeld van een humanitaire
interventie te noemen.

Het einde van de Koude Oorlog
maakte een einde aan de pat-
stelling. De VN namen het
bestuur over. Een regering van
nationale eenheid werd geïn-
stalleerd, en na de Unamic (UN
Adavance Mission in
Cambodja) kwam de Untac (UN
Transitional Authority in
Cambodja). Zij diende hulp te
verlenen bij het overwinnen
van de grote nationale ver-
deeldheid en het klaarstomen
van het land voor democrati-
sche verkiezingen. Hieraan
namen alles bij elkaar zo'n
2700 Nederlandse mariniers
deel, die, als gevolg van een
gezamenlijke subsidie van de

ministeries van defensie en
on twi kke lingssamenwe rking,
als bijzondere taak het uitvoe-
ren van zogenaamde Kleine
Ambassade Projecten kregen.
Inderdaad lukte het - althans
ogenschijnlijk - om de natio-
nale eenheid te herstellen en te
bewaren. Er kwamen verkiezin-
gen en een regering werd geïn-
stalleerd. Ware het niet van-
wege recente ontwikkelingen
die toch weer 'een sterke man'
aan het bewind hebben
gebracht - ontwikkelingen die

de uitgezonden militai-
ren geen goed gedaan
kunnen hebben -, en ware
het niet vanwege de 21-
jarige marinier die in de
zomer van 1993 bij een
schietincident om het
leven kwam, dan zou
Untac één groot succes-
verhaal kunnen worden
genoemd. Er sloop echter
nog een derde adder
onder het gras.

Na terugkomst bleken
zich bij tientallen militai-
ren ziekteverschijnselen
te ontwikkelen. Deels
hadden zij daar in
Cambodja zelf al last van
gehad, maar toen werd
dat niet geheel onbegrij-
pelijk aan de heersende
klimatologische omstan-
digheden geweten, in
combinatie met het vaak
voor Nederlanders wat

vreemde voedsel. Diarree was
aan de orde van de dag. Na
terugkomst verdwenen de
klachten echter niet altijd of er
ontstonden nieuwe problemen.
Het 'jungle-syndroom' had het
licht gezien. Zijn het toch ver-
late reacties op de externe
omstandigheden? Zijn het
lichamelijke vertalingen van
psychische problemen? Of
heeft toch het aan allen toege-
diende anti-malariamiddel
Lariam er iets mee te maken?
Het onderzoek naar de oorzaak
loopt nog, maar heeft tot dus-
ver niets concreets opgeleverd.
Maar toch even dit.

Het is bekend dat psychische
problemen de oorzaak kunnen
zijn van lichamelijke kwalen.
Stress vermindert de weer-
stand tegen infectie en kan ook
anderszins fysiologische ver-
anderingen teweeg brengen.
Achteraf is die relatie echter
niet of nauwelijks meer te leg-
gen, waardoor er sprake is van
een ziekte met onbekende oor-
zaak, waarbij het zo onterecht
badinerende 'het zit tussen de
oren' al snel te horen valt.
Vreemd daarbij is echter dat
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zich na uitzending niemand
meldde met stress-verschijnse-
len. Wel heeft onderzoek
ondertussen aangetoond dat
toch zo'n 2,5% van de uitge-
zondenen aan een of andere
vorm van stress lijden of heb-
ben geleden, maar dit zijn er
dus maat zo'n 70. Zelfs als al
deze 70 soldaten behoren tot
de bijna 200 soldaten die met
het 'jungle-syndroom' kampen,
dan nog blijven er een dikke
honderd over die geen last van
stress hebben of hebben
gehad, maar wel lichame-
lijke klachten hebben. Dat
toch bij hen allen een psy-
chische verwonding zich
lichamelijk heeft vertaald
lijkt vrij ongeloofwaardig.
Bovendien is het vrijwel uit-
gesloten dat de eerderge-
noemde 70 ook allen het
jungle-syndroom onder de
leden hebben, hetgeen de
vraagtekens alleen maar
groter en het 'het zit tussen
de oren' alleen maar
onwaarschijnlijker maakt.

Bosnië

Het einde van de Koude
Oorlog bracht in eerste
instantie louter gejuich
teweeg. Maar al snel bleek
dat diverse (al snel: ex-)
communistische machtheb-
bers hun zetels niet wens-
ten te verlaten. Zij zochten
hun heil in het opkloppen
van nationalisme en etniciteit,
waarvoor met name in
Joegoslavië een vruchtbare
voedingsbodem bleek te
bestaan. Opstoker nummer een
was de president van de deel-
republiek Servië, Milosovic.
Dat juist hij bij het verdrag van
Dayton als vredestichter werd
omarmd is dan ook wrang. Het
bewijst alleen maar het pure
opportunisme van de man in
kwestie.

De er op volgende geschiede-
nis is bekend. De ene brand-
haard na de andere volgden op
elkaar, en de ergste ontstak in
die deelrepubliek waarvan tot
op dat moment iedereen dacht
dat de daar heersende toleran-
tie en jarenlange vermenging
van religies en volken, een
afdoende buffer tegen oplaai-
end geweld zouden vormen:
Bosnië. De VN reageerden met
het instellen van een vrede-
smacht: Unprofor (United
Nations Protection Force),
waaraan ook Nederlandse deta-
chementen deel zouden
nemen. Het zou de bekendste
en meest besproken uitzen-
ding van Nederlandse militai-

ren onder VN-vlag worden.
Voor velen is de uitzending
naar Bosnië - onterecht - syno-
niem geworden met het woord
Srebrenica, waarmee de door
Dutchbat beveiligde zoge-
naamd veilige haven wordt
bedoeld, die met name voor de
Bosnische mannen niet zo vei-
lig bleek te zijn. Srebrenica
bevestigde volgens velen de
mening dat Unprofor met een
onmogelijk mandaat naar ex-
Joegoslavië was getrokken. Het
diende een vrede te bewaren

/

die er allang niet meer was, en
het diende bescherming te bie-
den met middelen die hooguit
de schijn van bescherming
zouden kunnen geven. En de
schijn van bescherming is nog
erger dan geen bescherming.

Deze geschiedenis, nog verer-
gerd door het in eerste instan-
tie enthousiaste onthaal dat de
Bosnië-gangers na hun vertrek
uit Srebrenica door allerlei
hoogwaardighei dsbe kleders
ten deel viel, maakt dat ook
hier frustratie en stress de
meeste slachtoffers hebben
geëist. Hoe om te gaan met de
begrijpelijke beschuldiging
van Bosnische vrouwen en
Nederlandse journalisten dat
je de dood van duizenden op
je geweten hebt, terwijl je voor
jezelf weet dat je er weinig aan
kon doen? De zes doden, waar-
van drie door geweervuur, die
bij de uitoefening van hun
functie vielen, zijn er geheel
door naar de achtergrond
gedrongen, evenals de ziekte-
verschijnselen die zich voor-
doen bij militairen die dienst
hebben gedaan in het che-
misch geheel vervuilde kamp

Lukavac. Ook bij hen blijkt de
oorzaak niet met zekerheid
aan te wijzen. Dat de vervui-
ling de veroorzaker was kan
wetenschappelijk niet worden
bevestigd. Bij de opvolger van
Unprofor, Sfor, zijn overigens
ook reeds twee Nederlandse
doden te betreuren, als gevolg
van een verkeersongeval in
februari 1997.

Slot

Nederlandse militairen hebben
diverse malen na 1945
strijd moeten leveren.
Typisch is daarbij natuurlijk
dat de meeste oefening ging
zitten in een confrontatie
met de SU op Europees
grondgebied, maar dat de
gevochten gevechten noch
tegen de aartsvijand, noch
op Europese bodem zijn
gevoerd. De ultieme strijd is
er - god zij dank - nooit
gekomen.

Driemaal waren
Nederlandse militairen in
gevecht verwikkeld als oor-
logspartij. Tweemaal als
Nederlanders, éénmaal als
VN-soldaat. Na 1962 hoefde
de Nederlandse soldaat ech-
ter nog alleen als 'blauwe
baret' paraat te staan.
Opmerkelijk is dat,
ofschoon de strijd minder
hard was en het aantal
gesneuvelden dan ook dras-

tisch daalde, het percentage
soldaten met stress-verschijn-
selen alleen maar lijkt te stij-
gen. Is er sprake van proble-
men als gevolg daarvan dat de
oorspronkelijke legertaak - het
verdedigen van huis en haard -
is verlaten en de zin van de
inzet daardoor eerder uit het
zicht verdwijnt? Of is er alleen
maar sprake van een meer sig-
naleren van trauma's, doordat
de nazorg is verbeterd en het
taboe op 'spreken over psychi-
sche problemen' langzaam
maar zeker verdwijnt? Hoe dan
ook, zeker is dat geen voor- of
nazorg ervoor kunnen zorgen
dat er bij de inzet van militai-
ren geen doden, zieken of
gewonden meer te betreuren
zijn, tijdens of na de strijd.

Het gezegde 'waar gehakt
wordt vallen spaanders' wordt
altijd te berde gebracht om de
spaanders goed te praten.
Het kan echter ook worden
gebruikt als aansporing tot
het vaker gebruiken van
kunststof.

Leo van Bergen
Freelance historicus
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HET MOOISTE VAN WEGGAAN
IS THUISKOMEN
Tineke Dekker Hundling, raadsvrouw

In de afgelopen jaren is Tineke Dekker

Hundling verscheidene malen

uitgezonden geweest. Ze voer mee op de

Hr.Ms. Zuiderkruis naar de Perzische

Golf en aan boord van de Hr.Ms.

Kinsbergen naar de Adriatische Zee.

Daarnaast voer ze regelmatig mee op

andere schepen in het kader van het

'gewone' adoptiesysteem dat geestelijk

verzorgers bij de Marine hebben.

AI met al bleek ze in vijf jaar ruim

zeventig weken aan boord te hebben

doorgebracht. Ze mag dus een 'oude rot'

in het vak genoemd worden.

Terugkijkend op

meerdere uitzen-

dingen en andere

reizen noemt ze

tot een aantal

zaken die tot

nadenken stem-

men over de belas-

ting van langere

periodes varen in

het alge-

~ meen en als

C geestelijk

~ verzorger

~

in het bij-

zonder.
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Varen is heerlijk

Laat ik voorop stellen, dat ik
varen heerlijk vind. Het is
iedere keer weer een waar
genoegen geweest om mee te
gaan op een reis. De zee is
schitterend en het gevoel om
met een hele club mensen een
klus te moeten klaren is uiterst
bevredigend. De beide uitzen-
dingen waren in die zin ook
heel bijzondere ervaringen voor
mij. Ze waren wel heel verschil-
lend van karakter. In de Golf
werden we voor het eerst na 45
jaar vrede geconfronteerd met
oorlog: we zagen Amerikaanse
bommenwerpers overvliegen en
wisten wat ze gingen doen ....
overigens konden we aan
boord, via CNN daarvan ook
meteen de resultaten zien.
We zagen aan de horizon de
zwarte rook boven Koeweit han-
gen omdat daar de olietanks in
brand stonden. Toen het aan
Irak gestelde ultimatum afliep
en er daadwerkelijk aanvallen

uitgevoerd wer-
den, werden we
via de scheepsom-
roep om 3 uur
s'nachts ingelicht
over het feit dat
het nu echt oorlog
was. Wij, als opva-
renden van de
Zuiderkruis zei-
den tegen elkaar
dat we "van voor
de oorlog" waren.
De reis naar de
Adriatische Zee
was "afstandelij-
ker" we konden
aan boord zien dat
er geschoten werd
en dat er sneeuw
op de bergen lag,
dus dat de
omstandigheden
voor de bevolking
erg slecht waren,
maar voor ons zelf
voelde het als
minder gevaarlijk.
Wel draaiden we
z.g.n. oorlogs-
wacht en daardoor

veranderde het hele ritme van
leven aan boord ook behoorlijk,
maar toch was het in mijn bele-
ving allemaal anders, afstande-
lijker dus.

Speciale band

Ik ben na de uitzendingen weer
gewoon teruggegaan naar mijn
plaatsing aan de wal. Zelf heb ik
het idee dat ik er daarna wel
meer bijhoorde en dat anderen
me zo ook bekeken: ik had wat
meer recht van spreken omdat
ik het varen aan den lijve had
ondervonden. Natuurlijk nemen
de uitzendingen een speciale
plaats in in mijn leven. Ik was er
dan wel als functionaris voor de
problemen van een ander, maar
het zijn in een crisisgebied doet
je zelf als mens natuurlijk ook
wat. Jij wordt ook geconfron-
teerd met vragen over leven en
dood, de zin- onzin van zaken.
Naar de Golf ben ik weggegaan
met het idee dat de kans erin
zat dat ik niet meer terug zou
komen. Ook het leven aan
boord met zoveel mensen leven
op weinig vierkante meters, je
eigen plek vinden, geen pri-
vacy, je zelf blijven, is iets wat
"erin hakt" en wat tevens ook
heel fascinerend is en waarvan
je van te voren niet weet of je
ertegen kan. Ook jij gaat lang
van huis en laat een gezin ach.
ter waarvan je ook niet weet of
ze het redden. In die zin ben je
niet anders dan de andere opva-
renden. Tegelijkertijd is het zo,
dat je met de club mensen met
wie je weg gaat, ook een hele
klus klaart. Als dat goed gaat
krijg je een bijzondere band
met een aantal mensen: als je
elkaar later weer tegenkomt
deel je automatisch iets met
elkaar wat je aan een ander niet
kunt uitleggen.

Consequenties

In sommige opzichten maakt
het niet uit, of je op een uitzen-
ding gaat of op een langere reis:
lang van huis is lang van huis.
Het feit dat je lang van huis



bent trekt op een
ieder een grote wis-
sel.
Natuurlijk kan de ene
mens daar beter
tegen dan de ander,
het ligt voor een
ieder verschillend
hoe en op welke
manier hij of zij
omgaat met lang van
huis zijn.
Toch vind ik wel dat
je kunt stellen, dat
sommige functiona-
rissen er mogelijk
wat meer door belast
worden dan anderen.
En dat zit hem dan
niet zozeer in de
mens, als wel in zijn
functie. Neem nou de
functie van geestelijk
verzorger.
leder ander mens aan
boord heeft een voor-
geschreven functie
en een toegeschreven
taak, de geestelijk
verzorger niet, die
heeft wel een functie,
maar zijn taken liggen niet vast.
Als geestelijk verzorger moet je
iedere keer weer zoeken naar
een zinvolle invulling van je
taak. De boer op zeg maar voor
de zinvolheid.
Als je je taak invult zoals ik
doe, dan ga je ervan uit dat je
vierentwintig uur per dag
beschikbaar bent als geestelijk
verzorger, dat je er dus altijd
moet zijn voor problemen van
een ander. Natuurlijk doen
mensen geen vierentwintig uur
per dag een beroep op je, maar
het kan en daardoor heb je het
gevoel dat je nooit echt hele-
maal vrij bent. In het omgaan
met andere opvarenden heb je
dat dus ook altijd in je achter-
hoofd. Zelfs als je met een
groep mensen de wal opgaat in
een haven, dan nog blijf je de
geestelijk verzorger. Dat
bepaald voor een groot gedeelte
toch ook je gedrag.
Dus het gevoel in principe vier-
entwintig uur per dag beschik-
baar te zijn, is een hele lange
tijd. Dat trekt een grote wissel
op je. Als je geen specifiek
eigen 'maatje' hebt aan boord,
en vaak heb je die niet, dan kun
je dus nooit je eigen ei kwijt,
maar krijg je dus ook nooit
'voeding' van een ander. Daar
bedoel ik mee, je kunt als gees-
telijk verzorger niet zomaar
met iedereen zaken uit gaan
wisselen ... je hebt je zwijg-
plicht, maar tegelijkertijd wil je
ook wel eens je ei kwijt. Soms
heb je geluk en kun je zaken
uitwisselen met de arts aan
boord, die in een vergelijkbare

situatie zit. Maar soms is die er
niet of het 'klikt' niet, dan zit je
er toch alleen voor.
Sommige vriendschappen die je
aan boord sluit, zou je in je
gewone dagelijkse leven niet
sluiten, omdat je dan meer keu-
zes hebt en meer uitkomt bij
mensen die beter bij je passen.
Aan boord, en dat geldt natuur-
lijk voor alle opvarenden, heb
je maar een beperkte keus. Dat
vraagt van een ieder soms spe-
ciale aanpassingen. Overigens
heb ik altijd wel min of meer
gelijkgestemden getroffen.

Terugkijkend

Terugkijkend zie ik dat ik in vijf
jaar tijd, ruim zeventig weken
gevaren heb. Dat lijkt misschien
niet veel, maar dan moet je wel
bedenken, dat je niet iedere
keer met dezelfde bemanning
vaart, dat het iedere keer weer
aanpassen, wennen en je eigen
plek zoeken is aan boord. En
dat je tussendoor dus ook
gewoon je wal- plaatsing hebt,
met je gewone werkzaamheden
als les geven etc. Dat is dus
zwaar.
Wat ook mee telt, is je leeftijd.
Bij de marine is de regel dat de
mensen vaak vanaf hun 47-48
jaar niet meer varen, maar een
walplaatsing krijgen. En daar is
veel voor te zeggen, want hoe je
het ook wendt of keert, hoe
ouder je wordt, hoe langer ook
je herstelperiodes worden. Je
hebt nu eenmaal meer tijd
nodig om om te schakelen als je

eind veertig bent, dan wanneer
je eind twintig bent, dan gaat
dat allemaal gemakkelijker. Wat
verder meetelt is dat je als
oudere aan boord, ook steeds
minder leeftijdsgenoten treft
met wie je op kunt trekken en
dat lijkt misschien geen pro-
bleem, maar als je met een
groep van midden twintig jari-
gen op stap gaat, doe je toch al
heel gauw andere dingen aan
wal, dan wanneer je met leef-
tijdgenoten op pad gaat. De
interesses liggen gewoon
anders.
Voor vrouwen ligt het mis-
schien nog wel scherper. Er zijn
altijd veel minder vrouwen aan
boord, dus de kans dat je met
een vrouwelijke leeftijdgenoot
contact hebt is heel klein op de
meeste reizen. Tijdens de laat-
ste reis was ik de oudste aan
boord, notabene nog ouder dan
de commandant. Iedereen mist
natuurlijk op zo'n reis zijn pri-
vacy, maar als geestelijk verzor-
ger heb je die zeker nodig. Ik
heb nooit echt grote problemen
gehad, maar het is een goede
regel van de marine om mensen
vanaf een bepaalde leeftijd niet
meer te laten varen. Jammer
genoeg is die regel er voor ev-
ers niet. Terugkijkend zie ik nu
heel duidelijk dat zo veel en zo
vaak varen ook een hele wissel
getrokken heeft op mijn privé-
leven. Soms merk je de conse-
quenties pas veel later.
Het mooiste van weggaan is
voor mij toch nog steeds
het thuiskomen.
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Naarmate de leeftijd hoger wordt, waardoor
doorgaans meer vrije tijd ontstaat, zal men
de vervlogen jaren meer dan eens in de
gedachte voorbij laten gaan. In een discus-
sie wordt wel eens beweerd dat men de nare
dingen vergeet, terwijl de leuke en gelukkige
momenten van het leven in de herinnering
voortleven. Als dat zo was, zou er voor
menige hulpverlener geen brood meer op de
plank zijn. Helaas registreert die harde
schijf in ons geheugen juist de zwarte dagen
in het leven doorgaans markanter.

Bij oorlogsveteranen wordt het leven tot op
hoog bejaarde leeftijd daardoor vaak gete-
kend. Ook daarin zijn weer enorme verschil-
len. Mensen die voortdurend praten over
datgene wat men heeft meegemaakt onder
de wapenen en anderen dieje de woorden
daarover uit de mond moet trekken.
Dat wil allerminst zeggen dat die laatste
groep minder problemen heeft met bepaalde
gebeurtenissen uit dat verleden.

Een oud-marineman in mijn directe omge-
ving had de ervaring van de slag in de java-
zee, onder commando van "ik val aan, volg
mij" KarelDoorman, overleefd. Hij werd
door de japanners gevangen genomen en
tewerkgesteld bij de aanleg van de bekende
spoorweg in Birma. Bij zijn terugkeer op
java werd hem verteld dat zijn vrouw was
doodgeschoten door Indonesische opstande-
lingen. Met zijn twee kinderen die door
vrienden waren verzorgd, keerde hij terug
naar Nederland.Het is alweer jaren geleden dat de
bekende film over de River Kwai bridge voor het
eerst op de TV werd uitgezonden.
Hij had geen commentaar na het zien daarvan.
Mijn conclusie was dat hij daar dan ook liever niet
over wilde praten. Inmiddels is hij de negentig
gepasseerd en qua geest nog in optimale staat. Tot
mijn grote verbazing begon hij nadat we samen een
borrel hadden genuttigd, zonder aanleiding zijn
verhaal te vertellen over die periode van zijn leven.
Het was net of hij eindelijk het woord had gevon-
den, wat hij al die tijd kwijt was geweest, waaron-
der hij dat stukje leven op zijn floppy had opgesla-
gen. Het werd een verhaal dat contra stond op de
bekende reakties van Indië-veteranen naar aanlei-
ding van de meer objectieve beschouwingen over
ons koloniale verleden en de afwikkeling daarvan.

Het probleem wat zich hier bij herhaling voordoet is
de afstand tussen de mensen die de politieke beslis-
sing nemen om oorlogshandelingen te beginnen en
de mensen die ze moeten uitvoeren. Voor oorlogsve-
teranen is het mooi, indien ze het gevoel hebben dat
hun inzet met gevaar voor eigen leven en het verlies
van kameraden een duidelijk doel had voor de
goede zaak. In 1995 hebben we nog de veteranen
toegejuichd, die ons een halve eeuw daarvoor had-
den bevrijd van het nazi-Duitsland. Na afloop van
de oorlog in "ons Indië", Vietnam en later in joego-
slavie, was het allemaal niet zo helder.

De oud-marineman-projecteerde met zijn verhaal,
na alles wat hij had meegemaakt, geen enkele trots.
Hij stelde ook geen waarde te hechten aan enige
onderscheiding van bovenaf. Misschien is dat wel
de beste instelling om het allemaal geestelijk te
overleven. Helaas is die instelling door velen niet
op te brengen, waardoor aan hun strijd geen einde
komt.

Cor Out
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Het is ondoenlijk in dit EGO-nummer een volledige

literatuurlijst op te nemen van alle verschenen

boeken over de uitzendingen waarbij Nederlandse

militairen waren betrokken. Alleen al over de oorlog

in het voormalige Nederlands-Indië zijn zo'n

slordige vijfhonderd titels bekend. Er moest dus een

selectie worden gemaakt waarbij ik mij in sterke

mate heb laten leiden door twee criteria t.w. wat is

nog interessant voor de militair van nu (qua

leesbaarheid en qua benadering van de problema-

tiek) èn bij voorkeur dienen de boeken geschreven te

zijn door de uitgezonden militairen zelf. Aldus

ontstond onderstaande lijst.

Indonesië (1946-1949)

1. AnLP.de Graaff : De heren worden bedankt (1986)
Dagboekaantekeningen van een sgt-hospik over de periode na
de tweede politionele actie.

2. AnLP.de Graaff: De weg terug (1988)
Met een aantal oude maten keert de auteur terug naar het
strijdtoneel van vroeger.

3. AnLP.de Graaff : Brieven uit het veld (1989)
Gaat met name over de problemen die de uit Indië terugge-
keerde militairen in Nederland ondervonden.

4. Ant.P.de Graaff : Notities van een soldaat (1994)
Dagboekaantekeningen van een inmiddels overleden Indië-
veteraan over de periode 1945-1948.

5. AnLP.de Graaff: Zeg Hollands soldaat (1995)
Briefwisseling tussen een dienstplichtige Indië-soldaat en zijn
vriend in Nederland.

6. AnLP.de Graaff: Merdeka (1995)
Over hoe aan beide zijden op de gebeurtenissen werd
gereageerd.

7. A. van Helvoort : De verzwegen oorlog (1988)
Dagboek van een hospik over zijn ervaringen in een veldhospi-
taal aan het front.

8. M.jacob (ps.) : De opstand (1986)
Het verhaal van een soldaat die door Indonesiërs gevangen
wordt genomen en de vijand van een andere kant leert kennen.

9. Ben Laurens : Het peloton (1986)
Een roman over soldaten die leefden in een groep die alleen bij
de gratie van de groep kon bestaan.

10. Ben Laurens : De vreetpatrouille (1987)
Over het dagelijks leven van de Nederlandse soldaat op een bui-
tenpost in Indië.

11. H.C.Peters : je moet nu gaan (1990)
Een verhaal van een AAT-er over drie jaar tropendienst in Indië.

12. Poncke Princen : Een kwestie van kiezen (1995)
Het relaas van een Nederlandse soldaat die de kant koos van de
Indonesische nationalisten.

13. jan Schilt: Soldaatje spelen onder de smaragden gordel (1969)
Over de mentaliteitsverandering van de soldaten die zich gecon-
fronteerd zagen met een hopelozen en bloedige guerilla.

14. F.H.Trip: Brieven uit Indië 1946-1949 (1990)
De latere minister geeft in dit boek zijn herinneringen weer over
zijn werk als legervoorlichter in Indië.

15. jacob Zwaan: Soldaat in Indië (1969)
Roman over een peloton tijdens de politionele acties en de tus-
senliggende periode.



Korea (1950-1953)

1. Wim Dussel: Tjot (1952)
Het verhaal van de man te
velde gedurende de eerste
jaren van deze oorlog.

2. Wim Hornman : Ik wil
leven (1952)
Een indringende roman
over de verschrikkingen
van de oorlog in Korea.

3. Chris Mark: Boeggolf voor
Korea (1990)
Een weergave van het ope-
reren van de KM in de
Koreaanse wateren als-
mede over het wel en wee
van de zes schepen en hun
bemanningen.

4. Alfred van Sprang: heve
no (1951)
Oorlogsreportage van de
bekende journalist-radiore-
porter uit die tijd over het
eerste jaar van deze oor-
log.

Nieuw-Guinea (1962)

1. Bouke B.jagt : De muskie-
tenoorlog en andere verha-
len (1978)
Verhalen die zich afspelen
in het voormalige
Nederlands Nieuw-Guinea
kort voor de definitieve
overdracht aan Indonesië.

2. Aad Nuis : De balenkraai
(1967)
Het critische verhaal van
de huidige staatssecretaris
voor cultuur over zijn erva-
ringen als dienstplichtig
vaandrig der militaire
administratie gedurende
zijn verblijf op Nieuw-
Guinea.

Libanon (1979-1985)

1. Mimi Mentink-Heshusius :
De plicht tot hulp ... (1993)
De echtgenote van een
Nederlandse officier vertelt
openhartig over de post-
traumatische stress-stoor-
nis waaraan haar man leed
na terugkeer van zijn
plaatsing op de internatio-
nale VN-staf in Libanon.

2. P.Kamphuis (e.a.) : Blauwe
baretten tussen twee vuren
in Libanon (1981)
Weergave van het dagelijks
leven van het Nederlandse
VN-bataljon dat een buffer
vormde tussen twee strij-
dende groeperingen.

Cambodja (1992-1993)

1. Karolien Bais : Het mijnen-
veld van een vredesmacht
(1994)
Dit boek over de
Nederlandse blauwhelmen
in Cambodja laat zien hoe
moeilijk VN-soldaten het in
oorlogsgebieden hebben.

Danielle Pinedo en Frank
Verkuijl: Een hoofd vol
herinneringen (1977).
In dit boek interviews met
mensen die om uiteen-
lopende redenen in het
buitenland gingen werken
(Nieuw-Guinea, vml.
]oegoslavie, Cambodja,
Afrika). Uit hun verhalen
blijkt hoe moeilijk het is
traumatische ervaringen
een plaats te geven als het
leven schijnbaar zijn
normale gang weer heeft
genomen.

Voormalig Joegoslavië (1992- .... )

1. Piet Hein Both : Srebrenica
(1995)
Onverbloemde ervaringen
van een adjudant van
Dutchbat 3 over wat VN-
soldaten meemaakten op
de compound.

2. Casper Koolsbergen :
Gebed uit joegoslavië
(1992)
Het religieuze verslag van
een legerpredikant over
zijn optrekken met de eer-
ste uitgezonden verbin-
dingstroepen in een onbe-
grijpelijke oorlogssituatie.

3. Gerard Wondergem : je
komt anders terug (1993)
In dit zeer persoonlijke
document schotelt de
auteur de lezer een onthut-
send beeld voor van het
alom aanwezige geweld
waar hij als VN-waarnemer
mee wordt geconfronteerd
en dat zijn kijk op het
Nederlandse leger èn op z'n
eigen leven drastisch ver-
anderde.

4. Dutchbat in Vredesnaam
(1996)
In dit door Dutchbat 3 zelf
geschreven en samenge-
stelde boek het verslag van
een uitzending die eindigde
met de dramatische
inname van Srebrenica.

Wim Heij
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Jonge veteranen kunnen blijven
rekenen op hun VVDM

In de jaren zestig van deze eeuw voltrok

zich een cultuuromslag van jewelste, ook

in de Nederlandse krijgsmacht. Een

bedenkelijke rol in dit schouwspel

speelden gezagsgetrouwe militairen, die

vandaag de dag tot de oudere veteranen

gerekend kunnen worden. Zij dachten

hun overheid een dienst te bewijzen met

het zaaien van tweedracht onder de

dynamische dienstplichtigen van die tijd,

met als gevolg het ontstaan van de

ANVM als tegenhanger van onze VVDM.

Daarmee legden zij de kiem voor een

overbodige controverse tussen de vetera-

nen van hun generaties en wat we nu

jonge veteranen noemen. Als Stichting

Erfgoed VVDMachten wij het onze plicht

op te blijven komen voor de jonge vete-

ranen en mee te helpen deze kloof tussen

jong- en oudgedienden te overbruggen.
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Voor beide groepen veteranen
overheerst het beeld van spe-
cifieke en persoonlijke proble-
matiek, die voortvloeit uit de
betrokkenheid bij oorlogsge-
weld.Veteranen vervulden
onder buitengewone en moei-
lijke omstandigheden hun
dienst, in de regel ver weg van
huis en haard, als uitvoerders
van het regeringsbeleid. De
minister van Defensie ter Beek
erkende in de nota 'Zorg voor
veteranen in samenhang'
(maart 1990) dat "daaruit
voortvloeit dat de overheid ver-
antwoordelijkheid neemt om te
bevorderen dat deze proble-
men worden aangepakt." De
minister erkende voorts dat
"de grondslag voor het beleid
de opvatting is dat
veteranen recht hebben op
respect en waardering voor
hun inzet en de door hen
gebrachte offers. Zij vervulden
immers hun plicht in het

belang van het Koninkrijk." De
ervaring leert dat dit voor
ongeveer 20% van de vetera-
nen leidt tot een scala aan
klachten van psychische, psy-
cho-somatische en lichame-
lij ke aard.

Keerpunt Libanon

Niet toevallig ligt ook in die
jaren zestig een keerpunt in de
achtergrond van de veteranen.
Op Nieuw-Guinea waren
Nederlandse militairen voor de
laatste maal als partij actief bij
oorlogsgeweld betrokken
(voor God, Nederland en
Oranje). Met deelname aan de
VN-missie in Libanon deed de
blauwe baret zijn intrede.
Vanaf die tijd kwamen er vete-
ranen bij die zich, namens
Nederland als niet-direct
betrokken land, uit humani-
taire overwegingen in het
kader van VN-acties, hadden



ingezet. Het is weliswaar te
begrijpen dat de oudere gene-
raties veteranen meenden dat
deze nieuwe, jonge veteranen
geen echte oorlogsomstandig-
heden hadden meegemaakt.
Maar dit doet geen recht aan
de ervaringen en gevoelens
van de jonge veteranen.
Samenhang in het veteranen-
beleid kan voorkomen dat de
verschillende categorieën
veteranen tegen elkaar worden
uitgespeeld.

Er worden nu jaarlijks onge-
veer 3.500 militairen uitgezon-
den in het kader van VN-vre-
desmissies. De ervaring leert
dat circa 80% hiervan achteraf
geen klachten heeft. Er blijft
dus 20% over die later wèl met
problemen te maken krijgt,
waarvan 5% met zware verwer-
kingsproblemen zoals het Post
Traumatisch Stress Syndroom
(PTSS; American Psychiatric
Association, 1994). De proble-
men van de anderen zijn min-
der ernstig, al mogen ook deze
niet worden genegeerd. Het is
dus zeer terecht dat de over-
heid niet onverschillig staat
ten opzichte van de noden en
behoeften van veteranen.
Omdat ook sprake is van chro-
nische en uitgestelde PTSS en
een daarmee samenhangende
voortdurende of uitgestelde
hulpvraag, verdienen jonge
veteranen blijvende aandacht
en hulp, als ze daarom vragen.
Omdat de vertrouwensband
die vroeger bestond tussen
dienstplichtigen en hun vak-
bond VVDM zeker drempelver-
lagend kan werken, achten wij
het onze taak om juist nu, als
Stichting Erfgoed VVDM, open
te staan voor deze jonge vete-
ranen.

Andere omstandigheden

Er dient rekening gehouden te
worden met andere omstan-
digheden als we praten over
de jonge veteranen. Voor hen
volgt er na het leven als mili-
tair- in-00 rlogso ms tand ig he-

den nog een volwaardig leven
inclusief zo mogelijk een
civiele carrière. Zolang deze
carrière succesvol verloopt en
er zich in huwelijk, gezin of
met de gezondheid geen al te
grote problemen voordoen, zal
het meestal wel goed gaan.
Maar 0 wee, als er tegenslag
komt. Dan is de kans groot dat
dit op de een of andere wijze
gerelateerd wordt aan de erva-
ringen uit de tijd waaraan men
zijn veteraanschap te danken
heeft. Omdat het vaak niet
past in de cultuur van deze
jonge veteranen om naar de
hulpverlening te stappen, die-
nen achter de lage drempels
uitnodigende bewegingen te
worden gemaakt.

Dutchbat in Libanon

Unifil in Libanon was de eerste
actie waarbij leden van de
VVDMbetrokken waren. Hierin
ligt de rechtvaardiging van de
speciale verbondenheid die de
Stichting Erfgoed VVDMvoelt
met de jonge veteranen. Het is
ook een plicht tegenover de
ruim 600.000 dienstplichtigen
die ooit lid van de VVDM zijn
geweest. Zoals vroeger ook de
oudere beroepsmilitairen heb-
ben meegeprofiteerd van ver-
beteringen die de VVDMwist
te bereiken, zo zal de Stichting
Erfgoed VVDM zich ook nu niet
afwenden van de belangen van
de oudere veteranen. Maar de
prioriteit van onze inspannin-
gen zal bij de belangen van de
jonge veteranen blijven liggen.
Als het nodig is zullen wij ook
de daarbij horende keuzes
maken.

In de nasleep van Unifil kregen
de jonge veteranen, terug in
Nederland, te maken met
veteraan-verwante problemen,
ook al was er in Libanon wei-
nig sprake van geweld. De
ervaringen als speelbal van de
strijdende partijen speelden
menigeen parten. De:!: 10%
van de ruim 8.000 uitgezon-
den militairen, die ten gevolge

daarvan nu problemen onder-
vinden, hebben onvoorwaarde-
lijk recht op steun en hulp van
overheidswege.

Cambodja

Een deel van de ongeveer
2.800 Nederlandse mariniers
dat rond de killing fields in
Cambodja betrokken was bij
de succesvol verlopen zgn.
'Kleine Ambassade Projecten',
kreeg, eenmaal terug in
Nederland, te maken met het
voor ons nieuw fenomeen
jungle-syndroom. Ook voor
hen geldt uiteraard het
onvoorwaardelijk recht op vol-
waardige steun en hulp van
overheidswege.

Voormalig Joegoslavië

De ultieme frustratie kregen
Nederlandse militairen te ver-
werken in Srebrenica. Maar
ook daarbuiten hebben
Nederlandse militairen in
voormalig Joegoslavië heel wat
te verstouwen gekregen. Na
het afzwaaien werden de vete-
ranen, als het meezat, beloond
met medailles. Met plunjezak,
een doos vol foto's en een
zwaar beladen hoofd vol van
vaak vreselijke ervaringen
rondom leven en dood ging
het richting thuisfront, dat
onervaren was in de opvang en
begeleiding van deze bescha-
digde mensen.
Wat ons betreft konden we
toen een diepe zucht van ver-
lichting slaken omdat dit de
laatste operatie was waarbij
Nederlandse dienstplichtigen
werden uitgezonden. Maar wie
altijd al hoopte op een vroeg-
tijdig einde van de VVDM,
heeft buiten de Stichting
Erfgoed VVDMgerekend. En
wij hebben een forse gedre-
venheid om dóór te gaan met
onze inzet voor nazorg aan ex-
dienstplichtigen. Dat zijn dus
de jonge veteranen, waarbij
wij geen verschil maken tus-
sen dienstplichtigen en
BBTers of BOTers. AI hebben
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de ex-dienstplichtigen wèl
onze eerste aandacht.

Veteranen Platform

Om onze inspanningen voor
de dienstverlening aan de
jongste generaties veteranen
in een optimaal vruchtbare
bodem in te bedden, en
dubbel werk te voorko-
men, denken wij dat
het zin heeft aanslui-
ting te zoeken bij de
Stichting Veteranen
Platform. Er ligt al een
uitnodiging en voorts
hebben wij een gewillig
oor gevonden bij de
Stichting
Dienstverlening
Veteranen (SDV), waar
iedere veteraan terecht
kan met individuele
problemen en voor het
aanvragen van de vete-
ranenpas. Natuurlijk
kunnen ex-dienstplich-
tigen rechtstreeks con-
tact opnemen met de
SDV, maar voor wie het
op prijs stelt kan de
Stichting Erfgoed VVDM
bemiddelen. Al wil de
Stichting Erfgoed VVDMwil
geen reünie-clubje worden,
voor hulp bij het organiseren
van een reünie in een kazerne
kan ook onze bemiddeling - of
die van de SDV - worden inge-
roepen. Bezitters van een vete-
ranenpas kunnen hiervoor gra-
tis vervoer krijgen en hier ligt
ook al direct een actiepunt,
waarvoor de Stichting Erfgoed
VVDMzich druk zal gaan
maken: wij vragen ook op
zaterdag kosteloze faciliteiten
voor reünies op kazernes.

Het roer om

In de benadering van de vete-
ranen, en daarmee aan het
diensten- en voordeelpakket
van de veteranenpas, zal het
roer omgaan. De gebruikelijke
benadering van de veteraan als
oud-Indiëganger met over het
algemeen veel vrije tijd, gaat
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over in het beeld van de jonge
veteraan die, in de bloei van
zijn leven, weinig vrije tijd
over heeft naast een drukke
werkkring en een zich ont-
plooiend gezinsleven.
Gezamenlijke activiteiten, van
reünie tot vergadering van de
veteranen-organisatie, zullen

zich verplaatsen van doorde-
weekse dagen naar de avonden
en de weekeinden.

Zorg in samenhang

Staatssecretaris Gmelich
Meijling heeft een vervolg op
de nota 'Zorg voor veteranen
in samenhang' toegezegd,
waarin extra aandacht zal wor-
den besteed aan de jonge vete-
ranen.
Graag wil ik uitgaan van
samenhang in de veteranen-
zorg voor oud èn jong in
plaats van de al dan niet ver-
meende tegenstellingen tussen
deze twee groepen te bena-
drukken. Wel blijft in de uit-
voering van het beleid ieder
van deze twee groepen recht
houden op een eigen aanpak,
zonder dat dit een gemeen-
schappelijke zorg in de weg
hoeft te staan.

Wensenlijst

- Emancipatie van de jonge
veteraan (naast de oude
veteraan)

- veteranenzorg is geen 'gunst'
van Defensie maar een core
business voor Defensie, zon-
der limitering in de tijd

- kazernefaciliteiten ook
in weekeinden koste-
loos voor reünies

- specialisatie bij RIAGG's
omtrent kennis vetera-
nenproblematiek

- opening van een voor
militairen herkenbaar
instituut voor vetera-
nenzorg, voor hulp bij
problemen met o.a. ver-
werking, gezondheid,
erkenning, immateriële
en materiële zaken
(voorstel commissie
Tiesinga)

- einde koudwatervrees
bij oude veteranen t.o.v.
jonge veteranen met
hun eigentijdse organi-
saties en cultuur

- bewustmaking van de
samenleving, die zich
meer rekenschap dient
te geven van de speciale
houding die zij dient in
te nemen tegenover de
veteranen, omdat ieder
individu van de samen-
leving hier schatplichtig
is

- aan de veteranenpas verbon-
den faciliteiten dienen meer
te worden afgestemd op de
behoeften en wensen van de
jonge veteranen

- de veteranenpas dient uit te
groeien tot hulpmiddel voor
het verkrijgen van respect

- Stichting Erfgoed VVDMvol-
waardig lid Stichting
Veteranen Platform.

Dpl. Sld. b.d. Loebas
Oosterbeek
Oprichter VVDM(1966) en
voorzitter Stichting Erfgoed
VVDM,
Lijnbaansgracht 174, 1016 VZ
Amsterdam, tel. 020 6279052,
fax 020 6207973.
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