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Voorwoord door Kapitein ter Zee - arts Frank Marcus, directeur
Veteraneninstituut
Voor u ligt een inspirerend boekje, uitgebracht ter gelegenheid van de Veteranendag 2014 door de
Stichting Veteranen Naardermeer in samenwerking met de Gooise gemeentes Naarden, Bussum,
Huizen, Hilversum, Weesp, Wijdemeren en Muiden.
Drs. Menke de Groot belicht op basis van interviews in een aantal verhalen de lotgevallen van tien
veteranen – van wie een aantal uit uw regio – en van vier burgemeesters die zich nauw verbonden
voelen met de veteranenwereld. Ook uw regio kent een rijke schakering aan veteranen: oude en jong,
mannen en vrouwen, van soldaat tot generaal, nog in dienst of al heel lang uit dienst, veteranen van
oorlogsmissies en veteranen ingezet in vredesmissies. Het is prachtig dat het verhaal van sommigen
met deze publicatie wordt uitgedragen.
Het resultaat van de interviews mag er zijn. Menke de Groot is er uitstekend in geslaagd een mooi
overzicht te creëren van willekeurige veteranenbelevenissen. Voor tal van lezers – zeker de veteranen
onder hen – zullen de verhalen mooie momenten van herkenning geven. Want ook al zijn veteranen
ingezet in verschillende tijden en onder sterk uiteenlopende omstandigheden, zij delen bijzondere
ervaringen. Meestal zijn ze immers ver van huis ingezet in een wildvreemde, vaak exotische
omgeving, moesten ze wennen aan klimaat en terrein, hadden ze ontmoetingen met voor hen nog
vreemde volkeren en culturen, liepen ze aanzienlijke risico’s en misten ze hun dierbaren. Van de
Tweede Wereldoorlog en voormalig Nederlands-Indië via Nieuw-Guinea, Libanon en Bosnië tot Irak
en Afghanistan hebben veteranen vergelijkbare ervaringen opgedaan. Dat is wat zij met elkaar delen,
dat is wat hen – en hun thuisfront – met elkaar verbindt.
Hun verhalen zijn de moeite meer dan waard om breed verspreid, verteld en gelezen te worden. Hun
verhalen zetten ons aan het denken. Ze doen ons ook beseffen dat vrede en veiligheid niet
vanzelfsprekend zijn. Ze zijn in dat opzicht ook inspirerend. We lezen immers over ervaringen van
Nederlandse veteranen die bereid waren om zich met gevaar voor eigen leven voor anderen in te
zetten.
Ik ben de Stichting Veteranen Naardermeer, de deelnemende gemeentes en de samenstellers zeer
dankbaar voor de geleverde inspanning. Het resultaat is een fraaie ode aan al die veteranen die zich
in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden ergens ter wereld hebben ingezet om vrede, vrijheid en
veiligheid te brengen.
Ik wens u veel leesgenoegen.

KTZA b.d. Frank Marcus
Directeur Veteraneninstituut
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Impressie der Gooise veteranen
Hoe soldaat Herman Bierman zijn kapitein redde tijdens de Politionele Acties
Jonge jaren
Herman Bierman (Bussum, 8 juni 1926) was de zoon van de
schilder Petrus Bernardus Antonius Bierman en Richarda van
Kruijswijk. Hij bezocht de lagere school en de
ambachtsschool en volgde tijdens de Tweede Wereldoorlog
tekenlessen aan de avondschool. Op zijn zestiende ging hij
werken bij een schildersbedrijf, eigendom van de broer van
zijn moeder. Hij werd op 7 september 1946 opgeroepen voor
de dienst.
Bierman werd gelegerd in de Van Essenkazerne in Ede,
waar hij een tropenopleiding in de sneeuw op de hei
kreeg. Na afloop van de training werden hij en de rest van
de manschappen op 8 mei 1947 ingescheept op de Johan
van Oldenbarnevelt, die hen naar Nederlands-Indië
transporteerde. Het schip bereikte op 5 juni Tandjong
Priok, vanwaar de manschappen (3-12 RVA) met
legervoertuigen naar Badjoejadjar gebracht en
ondergebracht in een kazerne werden.
Activiteiten in Nederlands-Indië
In Nederlands-Indië nam Bierman na enkele maanden, bij
de F. Batterij (3-12 RVA, onderdeel A3 veld van het KNIL),
deel aan de Eerste Politionele Actie en werd hij ingezet om
de rust te herstellen. Toen deze campagne in november
1947 afgelopen was werd hij teruggeplaatst bij zijn oude
onderdeel. Op 19 november vielen de eerste doden bij de infanterie in de buurt toen een patrouille
werd beschoten, waarbij drie strijdmakkers de dood vonden.
Op 24 november 1947 verhuisde de troep naar Thilimoes, waar een nieuw bivak betrokken werd.
Bierman nam deel (9 december) aan een tocht naar Cheribon en was actief tijdens de mortieraanval
van de vijand op het kamp van 2-8 RI (11 december),
waarbij een TNI sergeant gevangen genomen werd.
Vlak voor kerst 1947 sneuvelden opperwachtmeester
Horsman en korporaal Van de Wielen, waardoor de
stemming zeer gedrukt raakte. Een tweede
wachtmeester raakte zwaar gewond.
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Strijd tegen de vijand en tegen besmettelijke ziektes
Dat jaar bleef het onrustig; zo werd er een voertuig met manschappen van het 2-13 RI, die op weg
was naar de Nachtmis, beschoten, waarbij alle inzittenden gewond raakten. De Hoogmis, op 28
december, werd afgelast omdat er door een beschieting weer vier gewonden vielen en ook 1948
zette in met diverse aanvallen van de vijand op het Nederlandse bivak.
Bierman hield zich naast zijn wachtdiensten in 1948 vooral bezig met het instellen en schoonmaken
van de radiotoestellen en het uitleggen van telefoonlijnen. Verschillende ziektes teisterden de
manschappen, met name malaria, dysenterie en tyfus, waaraan meerdere soldaten (tyfus) overleden.
Aan het einde van het jaar 1948 werd de status quolijn van kracht, waarop diverse incidenten
volgden. Met name de voortdurende beschietingen en opgeblazen bruggen zorgden voor veel hinder.
Activiteiten tijdens de handhaving van de status quolijn
December 1948 was een maand van voortdurende activiteit.
Vaak moesten de manschappen de gehele nacht in de
stromende regen in stelling staan waarbij over en weer steeds
gevuurd werd. In de nacht van de 29ste december verloren
vier jongens het leven toen hun motorvoertuig op een mijn
liep. Als reactie hierop werden Bierman en zijn makkers op
patrouille gestuurd, waarbij in de kampongs vele slagwapens
gevonden en in beslag genomen werden. Dezelfde dag nog vond de begrafenis van de gesneuvelden
plaats en werd de laatste eer bewezen.
Het jaar 1949 beloofde geen rustige tijd; er werden spionnen
gearresteerd en deelgenomen aan de actie in Pati en Koedoes (januari
1949). Bierman kreeg een andere standplaats, namelijk Ambarawa, waar
hij met name werd ingezet voor de aanleg van telefoonlijnen. De eerste
maart 1948 bestond de afdeling van Bierman twee jaar, werden de
manschappen toegesproken door de majoor en kregen de Orde van Rust en Vrede uitgereikt. De
27ste maart vond er weer een ernstig incident plaats, toen de soldaten Gerard Alders en Herman de
Uil zwaar gewond raakten doordat zij beschoten werden toen zij in konvooi reden.
Acties in en rond Klaten
In de loop van 1949 werd Bierman overgeplaatst naar Klaten,
waar het zeer onrustig was; zo werd hij beschoten toen hij in een
pantserwagen als brenschutter fungeerde en waren er
doorlopend acties. In de nacht van 19 op 20 mei had hij
wachtdienst, toen de vijand een aanval deed en er van beide
kanten zwaar werd gevuurd. De 24ste mei reed een brencarrier
van de infanterie op een trekbom; door het zware geschut van de
vijand was het eerst onmogelijk om dicht bij de plek des onheils te komen. Toen dit eindelijk gelukte
bleek dat er drie doden en zes gewonden waren gevallen.
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De dag daarop liep er weer een auto van de infanterie op een bom, waarbij vier gewonden vielen en
ook de daarop volgende dag (de 25ste mei) vielen zestien gewonden door een trekbom. Tijdens een
actie werden wel 12 geweren en een pistool op de vijand buitgemaakt. Het bleef echter onrustig
want de 28ste mei liep een auto van Biermans eigen eenheid op een trekbom, waarbij twee soldaten
gewond raakten, van wie er later een overleed. In deze tijd werden er door de TNI aanplakbiljetten
verspreid waarop stond dat Klaten op 5 juni weer in handen van de TNI diende te zijn en werd gesteld
dat er een prijs van 15 cent op het hoofd van iedere Nederlandse soldaat was gezet.
Verdere acties in 1949
Bierman ging diverse keren als brenschutter mee op patrouilles, waarbij dikwijls hevige strijd moest
worden geleverd met de vijand. De vijftiende juli ging hij met een pantserwagen mee om de OR ploeg
weg te brengen; onderweg werd zijn kapitein, Fontijne, even buiten Klaten door een kogel in de nek
getroffen. Bierman nam zijn commando over en wist de gewonde, samen met zijn collega's, veilig
naar het kamp terug te brengen. Aldaar werd de kapitein in het kamp bij de hospik afgezet en
vervangen door een luitenant, die het commando op zich nam.
Ook in augustus duurde het hevige vuurgeweld voort, werden
bruggen door de vijand gesaboteerd en was Bierman diverse
malen aan hevige kogelregels blootgesteld. De zestiende
augustus reed weer een auto op een trekbom, waarbij twee
doden en zes gewonden vielen. Op 10 september werd Bierman
overgeplaatst van Klaten naar Oegaran; aldaar werd het, met de
naderende mobilisatie, een stuk rustiger en bracht hij zijn tijd
vooral met kisten schilderen door.
Tenslotte
Bierman scheepte zich op 11 maart 1950 op de Fear Sea in om de terugreis naar het Vaderland te
aanvaarden. Eenmaal terug in Nederland trouwde hij. Het echtpaar kreeg vijf kinderen en Bierman
ging weer aan het werk bij zijn eerdere baas. In 1960 begon hij een eigen schildersbedrijf in Bussum,
waarmee hij na 25 jaar, in 1985, stopte.
Sindsdien is Bierman actief geweest in het vrijwilligerswerk, waaronder voor de Historische Kring.
Daarnaast was hij penningmeester van een jeugdvereniging, penningmeester van de
schilderspatroonsbond en vele andere zaken. Voor deze verrichtingen werd hij benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. Bierman is bestuurslid van de Stichting Veteranen Naardermeer.
________________________________________
Bronvermelding
•

2013. H. Bierman. Dagboek van mijn diensttijd. Eigen Beheer
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Waarom Bob Cats zijn leven in dienst van de militaire stand stelde
Jonge jaren
Baltus Cornelis (Bob) Cats (13 augustus 1928) werd geboren te Amsterdam als zoon van een
huisschilder en oudste van vier kinderen. Hij volgde de
HBS en de dag nadat hij zeventien jaar was geworden
besloot hij, mede onder de indruk die hij van de
werkzaamheden der Canadezen kreeg, zich aan te
melden als oorlogsvrijwilliger. Zijn vader was hier echter
zeer op tegen en dwong zijn zoon terug naar school te
gaan.
Op de HBS kreeg Cats les van een leraar uit Bandoeng die
de interesse van de jongen voor de Nederlandse Oost
verder wist aan te wakkeren. In 1946 capituleerde de
vader van Cats voor het aandringen van zijn zoon en
mocht hij zich alsnog aanmelden als oorlogsvrijwilliger.
Cats meldde zich op 1 september 1946 bij de
wervingspost op de hoek van de Dam en de Nieuwendijk
aan en werd naar de Du Moulinkazerne in Soesterberg
gezonden, waar hij gedurende zes maanden een opleiding kreeg.
Naar Nederlands-Indië
Cats werd nu ingedeeld bij het Regiment Uitrusting Troepen te
Soesterberg en als bediende geplaatst in het munitiemagazijn. Op
28 maart 1947 vertrok hij met een groot troepentransport naar
De Oost en kwam eind april in Batavia aan, waar de
manschappen eerst geacclimatiseerd werden en dus slechts lichte
diensten behoefden te verrichten. Na veertien dagen werd hij
overgeplaatst naar het munitiemagazijn in Batavia, waar hij werkzaam bleef tot de start van de Eerste
Politionele Actie, in juli 1947.
In deze maand werden hij en de andere manschappen met een
voorraad munitie ingescheept op een landingsschip en te
Cheribon, op West-Java, aan land gezet. Tot de taken van Cats
behoorden onder meer het innemen van munitie en het
transport van wapens van en naar de troepen. In deze tijd was de
streek rond Cheribon zeer gevaarlijk vanwege de frequente
beschietingen en de dreiging een voortijdig einde te vinden op
een trekbom.
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Diverse studies
Cats werd in december 1947 bevorderd tot korporaal maar zijn streven was om zo snel mogelijk de
rang van sergeant te mogen bekleden. Hij volgde voor dit doel de opleiding van zes maanden tot
munitietechnicus op de opleidingsschool bij de centrale munitiewerkplaats te Bandoeng (juli 1948 tot
januari 1949) en behaalde met succes zijn theoretisch examen. Hierop werd hij benoemd tot
sergeant-munitietechnicus, in welke functie hij nog een half jaar het voor de cursus benodigde
praktische werk verrichtte.
Dat werk hield onder meer in dat munitie die afgekeurd was op het strand tot ontploffing werd
gebracht of afgezonken in zee. Op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht plaats en was
het verblijf van de Nederlandse troepen niet langer gewenst. Aldus vertrokken in de tijd die daarop
volgde omstreeks 10.000 manschappen per maand naar Nederland. Ook Cats diende zich in januari
1950 te melden bij het te Batavia gelegen transitkamp. Hij keerde op 18 maart van dat jaar per Kota
Inten terug naar Nederland.
Loopbaan in Nederland
Aldaar aangekomen besloot Cats beroepsmilitair te worden; hij behield zijn rang en werd te Ede
gestationeerd, waar hij zijn dan toekomstige echtgenote leerde kennen. Na een opleiding aan de
kaderschool werd hij effectief benoemd tot sergeant-instructeur, was onder meer gestationeerd te
Grave, Oirschot en Maastricht en gaf gedurende tien jaren les aan jonge rekruten. Toen hij 32 jaar
oud was werd Cats bevorderd tot sergeant-majoor, instructeur bij de infanterie, vierde depot.
Cats werd toen (1965) onder meer geplaatst te Harderwijk (regiment uitrustingstroepen) en later bij
de intendance aangesteld tot sergeant-majoor materieel beheerder van een bataljon. Niet veel later
werd hij benoemd tot commandant van de bevoorradingsgroep van het 101 Tankbataljon gelegerd te
Soesterberg. In de avonduren behaalde hij het Havodiploma en deed een cursus Engels voor
gevorderden; die laatste training kwam hem goed te stade toen hij reflecteerde op een advertentie,
waarin werd gezocht naar een adjudant onderofficier, toegevoegd aan de Landmacht attaché in
Washington (1968 tot 1971).
Latere loopbaan
Terug in Nederland werd Cats geplaatst bij het Opleidingscentrum Logistiek op de Palmkazerne in
Bussum en in 1973 bevorderd tot eerste luitenant. Hij werd toen aangesteld als officier van
vakdiensten bij het Logistiek Squadron van de Groep Lichte Vliegtuigen, in 1979 bevorderd tot
kapitein en overgeplaatst bij het Opleidingscentrum Intendance. Aldaar zette hij, naast zijn gewone
werkzaamheden, een logistiek museum op, waarvan hij nog tot 2005 (onbezoldigd) bestuurder was.
In 1983 vroeg en verkreeg Cats eervol ontslag uit de militaire dienst; het jaar daarvoor was hij
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden voor zijn verdiensten. In 2002
werd hij titulair benoemd tot majoor voor al zijn verrichtingen. Cats schreef meerdere werken,
waaronder een boek over de Lichte Infanteriebataljons-OWV en de verzorgende diensten van KNIL en
Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië en publiceerde daarnaast in de Legerkoerier, Armex,
LOGOS en diverse veteranenbladen.
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Hoe de Huzaren van Boreel Gerard van der Lee inspireerden tot schilderingen in
woord en geschrift
Jeugdjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog
Gerard van der Lee (Rotterdam-West, 26 juni 1927) bracht zijn jeugdjaren door in Rotterdam, waar
zijn vader ten tijde van de grote crisis een woning- en stoffeerderijbedrijf begon, nadat het bedrijf
waar hij werkte had moeten sluiten. Van der Lee junior
volgde vanaf september 1939 de HBS. Toen hij de tiende mei
1940 bij dit gebouw aankwam meldde de leraar Frans zijn
leerlingen dat de school tot nader order gesloten was. Thuis
gekomen mopperde de moeder van Van der Lee dat "de
scholen van tegenwoordig ook om niets de leerlingen
vrijgaven".
Op 14 mei 1940 werd Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd, maar de wijk Rotterdam-West,
waar Van der Lee woonde, werd (toen) niet getroffen. Aan het einde van de middag volgde het
bericht dat Nederland had moeten capituleren en de volgende dag gingen Van der Lee en zijn vader
naar het centrum van de stad om de grootouders en andere familieleden te gaan zoeken. Zij zagen
Duitse colonnes de bruggen oversteken om richting Den Haag te marcheren. Eind mei opende de
school weer haar poorten en hernam het leven een onder die omstandigheden min of meer normale
loop.
Het leven in de Tweede Wereldoorlog
Allengs werden de rantsoenen echter krapper, de Duitse maatregelen steeds
strenger en steeds meer Joden afgevoerd. Op 31 maart 1943 werd Rotterdam
weer gebombardeerd, ditmaal door de US-Airforce, waarbij niet het doelwit, de
havens, maar een woonwijk, Tussendijken, waar ook Van der Lee woonde,
getroffen werd. Het huis waar het gezin Van der Lee woonde kreeg een
voltreffer, waarbij de moeder van Van der Lee licht gewond raakte. De familie
had geluk gehad want in de rest van de wijk waren vele doden gevallen.
Op 5 juni 1944 begon de invasie en in diezelfde maand slaagde Van der Lee
voor zijn eindexamen. Op 10 november hielden de Duitsers een razzia in
Rotterdam en werd bekend gemaakt dat alle mannen in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar zich de
dag daarop volgend dienden te melden ten behoeve van de arbeidsinzet. Van der Lee en zijn
aanstaande zwager verstopten zich op zolder, werden echter direct gevonden en afgevoerd. In totaal
werden zo ca. 53.000 Rotterdams mannen opgepakt.
Trektocht door Duitsland
Van der Lee en zijn zwager moesten in een grote colonne via de Maastunnel
naar station Feijenoord lopen, waar zij in groepen van ongeveer 50 man in
veewagens werden gedreven. De trein reed via tussenstops in onder meer
Haarlem, Amsterdam en Weesp naar het Ruhrgebied, vanwaar de reis zich
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voortzette naar Keulen en verder. Uiteindelijk mochten de onvrijwillige passagiers na vijf dagen en
nachten in Euskirchen de trein verlaten, waar zij alleen op een perron werden achtergelaten en toen
maar de eerst komende trein pakten.
Tijdens de tweede stop, te Kall, werd, als bij afspraak, de trein weer verlaten en zocht de zwager van
Van der Lee, samen met twee politieagenten, een Ortscommandant op, die de groep naar een barak
stuurde. Van daar werden de gevangenen de volgende dag verder getransporteerd naar Schleiden en
aldaar in een koude barak opgesloten. De 19de november werd men in een bus geladen en naar
Kronenburg gevoerd.
Tewerk gesteld in Kronenburg
Kronenburg lag indertijd slechts enkele kilometers van het front verwijderd. De mannen werden er te
werk gesteld aan de Siegfriedlinie, waar zij aan een loopgraaf moesten werken. Een der bewakers,
een onderwijzer uit Hannover, leerde Van der Lee hoe hij vogels kon herkennen en zo maakte deze
voor het eerst kennis met een Winterkoninkje. In de loop der tijd werd de behandeling van de groep
van 50 Nederlandse mannen steeds slechter en nam de dreiging der oorlog meer en meer toe.
In de nacht van 15 op 16 december begon de Duitse artillerie de nabijgelegen stelling der
Amerikanen te bombarderen. De troep mannen behoefde die dag niet aan het werk aan de weg
omdat die vrijgehouden diende te worden voor het Ardennenoffensief. Langs deze weg ging de
Noordelijke colonne “Peiper” ten aanval. Een paar dagen voor kerstmis werden Van der Lee en de
rest van de troep ingekwartierd in de Hermann Göring Kunstschule, die richting Kronenburg gelegen
en verlaten was. Omstreeks Kerst moest de groep mannen, tijdens een bitter koude periode, op het
grote spooremplacement in Jünkeradt 's nachts bomtrechters vullen.
Tochten door Duitsland
Toen de dooi inzette veranderde het werk en werd een der taken het graven van afvoergeulen voor
het smeltwater. Begin februari werd Van der Lee, die inmiddels aan geelzucht leed, opgenomen in
een verbandpost. Op dinsdag 6 februari vertrok de grote groep Rotterdammers, onder leiding van
een NSB'er die tot hun groep behoorde, richting Nederland. De NSB'er bezat een Reisebefehl en
beloofde de anderen hen naar Rotterdam terug te brengen. Van der Lee kon door ziekte geen grote
afstanden te voet afleggen. Hij en drie anderen gingen nu liften met het terugtrekkende Duitse leger.
In Blankenheim kwamen zij bij een groot Lager, vanwaar de groep, onder voortdurende
luchtaanvallen, verder per halfrups vervoerd werd naar Euskirchen.
Van hieruit trokken Van der Lee en zijn vrienden naar Keulen, dat volledig platgebombardeerd was.
Aldaar werden zij weer gelegerd in een Lager ten Oosten van de Rijn en onder meer te werk gesteld
in volkstuintjes, waar zij loopgraven moesten maken. Na een tijdje moesten zij naar Lager Stollwerk,
oorspronkelijk een chocoladefabriek, (maart 1945). Daar bleef men niet lang want door een zeer
zwaar geallieerd bombardement gedwongen werd al snel verhuisd naar een Hochbunker elders in de
stad. Vandaar dook het groepje, dat intussen uit drie man bestond, onder in een Tiefkeller, waar zij de
tijd tot de bevrijding doorbrachten.
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De bevrijding
Van der Lee en zijn vrienden brachten zichzelf vlak na de bevrijding onder in het Ursulinen Hospital.
Rond 20 april was de repatriëring geregeld, kwam een grote GMC drie asser voorrijden en vertrok de
troep richting Brauweiler (een voormalig Gestapokamp), waar leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten, niet al te vriendelijk, een inspectie deden en waar de troep werd ontluisd. In de avond
van een aantal dagen daarop kwam men te Vaals in Nederland terug en werd door de mannen
spontaan het Wilhelmus gezongen.
Om 12.00 's nachts reed de colonne Maastricht binnen, waar overnacht werd in een school en
registratie plaatsvond. Van der Lee en zijn zwager trokken van hier naar een oom, die in Eindhoven
woonde. Op 4 juni 1945 reden Van der Lee en zwager vanuit Eindhoven naar Nijmegen, waar zij
overstapten op legertrucks, die via het kapotgeschoten Arnhem naar Kamp Amersfoort reden, dat
heringericht was. Voor de nacht viel konden zij vandaar met een particuliere vrachtauto naar
Rotterdam liften.
Na de oorlog
Van der Lee kreeg een baan op de administratie bij de afdeling "Leerplicht" van de Gemeente
Rotterdam en werd na korte tijd opgeroepen voor de militaire keuring. Tijdens het gesprek vroeg de
plaatsingsofficier welke functie Van der Lee wilde vervullen en deze maakte kenbaar dat hij
motorordonnans wilde worden, waarop de plaatsingsofficier antwoordde: "jij kan tekenen en daarom
lijkt mij voor jou een plaats bij de Verkenners wel geschikt". Van der Lee moest zich op 17 november
1947 melden bij het Regiment Huzaren van Boreel te Apeldoorn, waar hij al snel begon met een
stripverhaal, "Huzarensalade", in een pelotonskrantje.
Na verloop van tijd kreeg Van der Lee een uitnodiging om deel te nemen aan een test voor de
S.R.O.C. training (Opleiding Reserve Officieren Cavalerie). Later
volgde het bevel zich te melden bij S.R.O.C. Willem III kazerne te
Amersfoort, waar hij op 29 januari 1948 met zijn opleiding
begon. Op 1 december 1948 diende hij zich te melden in een
oude kazerne te Schoonhoven en in te schepen op Hr. Ms.
Waterman. Met dit schip vertrok hij aldus naar NederlandsIndië, waar hij op zondag 25 december te Tandjong Priok
aankwam.
Activiteiten in Nederlands-Indië
Van der Lee werd te Tjilitan in een kazerne gelegerd, waar hij op dinsdag 28 december bericht kreeg
dat hij naar Bandoeng moest vertrekken. Pas op 4 januari volgden nieuwe orders, namelijk dat Van
der Lee was ingedeeld bij het Tweede Regiment Huzaren van Boreel op Oost-Java. Toen kwam het
bericht dat hij naar Batavia moest vertrekken, om van daar per Plancius verder te reizen naar
Soerabaja. Aldaar hoorde Van der Lee dat zijn uiteindelijke bestemming het derde eskadron, tweede
afdeling Huzaren van Boreel te Madioen was. Dit eskadron stond onder commando van majoor
Hollertt. Van der Lee en de andere nieuw aangekomenen kregen een stengun en werden gelegerd in
het leegstaande "paleis" van de regent van Madioen.
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De dag daarop werd Van der Lee meegestuurd met een
patrouille van ongeveer 30 man oorlogsvrijwilligers, die onder
commando stond van luitenant Rob de Cleen. De 30ste januari
volgde een grotere ("sweep") actie ten zuidoosten van Madioen
en in de tijd die volgde nam Van der Lee aan diverse andere
acties deel. Hierna was hij, als piket, een week verantwoordelijk
voor de veiligheid van de kampementen te Madioen en ook
daarna ging hij vrijwel dagelijks met een of andere actie mee.
Diverse acties
Op 8 februari nam Van der Lee deel aan de actie van het eerste peloton. De tocht leidde naar het
djatibos bij Nandjoek, een streek die berucht was om de hinderlagen die daar gelegd werden. Aldaar
zag hij bijtijds een ingegraven artilleriegranaat en wist men het gebied, ondanks vuur van de vijand, te
schonen van diverse obstakels. Op 10 februari kreeg Van der Lee voor het eerst de leiding over een
aantal acties. 's Ochtends moest hij met twee 15 CWT's naar Maospatti, het vliegveld bij Madioen, om
de generaal op te halen, om die na zijn bespreking met majoor Hollertt weer terug te brengen.
Diezelfde middag ging hij met het halve mortierpeloton, versterkt met 20 jagers, naar de
krachtcentrale om assistentie te verlenen en slachtoffers op te halen.
De dag daarop volgde een grote actie, die onder leiding stond van luitenant de Cleen. De tocht ging
naar het Wilisgebergte, waar een groep burgers, waaronder de regent van Madioen, gevangen
zouden worden gehouden. Zowel op de heenreis door het oerwoud als op de terugweg stonden de
troepen onder vuur van de vijand. De gevangenen konden echter worden bevrijd en de staf van het
betreffende TNI bataljon gevangen genomen worden. In de tijd van 3 maart tot 3 april 1949 was Van
der Lee eveneens voortdurend actief tijdens diverse acties. De troepen probeerden steeds weer het
gebied uit te breiden, zodat rust en orde konden worden hersteld. Daarnaast werd hard gewerkt aan
de wederopbouw, verbetering van de voedselsituatie en de kleding van de bevolking.
Zwarte dagen
De achttiende maart kwam het bericht dat er vier manschappen
van het tweede peloton gesneuveld waren door het ontploffen
van een trekbom, die zij onschadelijk aan het maken waren.
Majoor Hollertt vroeg aan Van der Lee, die ze niet persoonlijk
gekend had, de militaire begrafenis te Madioen te regelen. De
doden waren: Wachtmeester Lindeman, Korporaal Moesker,
Huzaar Slabbekoorn en Huzaar Oosterholt.
De vierde april 1949 vertrok Van der Lee in konvooi met een jeep
met ritmeester Bosschieter, die overgeplaatst was naar het 8ste
Eskadron, toen een der 3/4 tonners van het 4-4 Regiment Jagers bij
Kampong Bogor op een bom reed, waarbij zes doden en een zwaar
gewonde vielen. Te Djombang, midden in het actiegebied, werd hij
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benoemd tot commandant van het mortierpeloton. In dit gebied was het bataljon 4-4 Regiment
Jagers gelegen, die het gebied van Modjokerto tot vlak voor Madioen moest controleren. Verder
lagen er in aanpalende gebieden nog een bataljon Grenadiers, een bataljon van de Irene-Brigade en
twee compagnieën van het KNIL. Het Eskadron Huzaren van Boreel diende hen in hun werk te
ondersteunen.
Drukke werkzaamheden en vele incidenten
De taken in deze tijd bestonden onder meer uit: wegen verkennen, vrijmaken, konvooien begeleiden,
posten in nood te hulp schieten en gewonden vervoeren. Het mortierbataljon werd ingedeeld bij het
bataljon Jagers, met in Djombang de bataljonsstaf. Ieder dag begon met een minesweep, waarbij de
weg op (trek) bommen gecontroleerd werd en waarbij verschillende keren
incidenten plaatsvonden. Van der Lee werd op 1 mei bevorderd tot tweede
luitenant.
De 16de mei vond een zeer ernstig incident plaats. Tijdens een minesweep
vanuit Ngandjoek ontplofte een trekbom, waardoor Jan Vendrig, de
brenschutter, die in de laadbak van dezelfde auto zat als Van der Lee, zeer
zwaar gewond raakte. Eenmaal terug in Ngandjoek overleed Vendrig aan
zijn verwondingen. Dezelfde dag nog moesten de manschappen deelnemen
aan een volgende actie. Tijdens de laatste dagen van mei 1949 vroeg majoor Hollertt Van der Lee het
commando van het eerste peloton (dat de taak van het mortierbataljon de derde juni zou
overnemen) op zich te nemen.
Latere verrichtingen en transporten
De taken van het eerste peloton waren hetzelfde als die van het Mortierbataljon, namelijk
wegsweepen, begeleidingen, ondersteuning en patrouilles. Van der Lee werkte vaak volgens het
principe "Er zijn zoveel tegenstanders. Die kunnen wij niet allemaal gevangen nemen of
doodschieten. Wij moeten ze intimideren, bang maken en wegjagen. Als het kan hun wapentuig
afhandig maken. Dingen doen die ze niet verwachten. Zorgen dat ze onzeker worden. Zoveel mogelijk
onze baret gaan dragen. Daar zijn de huzaren. Daar moet je voor uitkijken. Liever een straatje
omlopen."
Half juli werden Van der Lee en zijn eerste peloton overgeplaatst naar het gebied rond Malang. Aldaar
kreeg hij een keer tot taak 336 gevangenen per vrachtauto over te brengen van een interneringskamp
in de buurt van Malang naar een rehabilitatiekamp bij Bandjoewangi. Met het debacle van 1947,
waarbij een groot aantal gevangenen omkwam tijdens een transport, in het achterhoofd, was dit een
beladen taak maar alles verliep rustig en geordend. Niet lang hierna werden Van der Lee en zijn
manschappen overgeplaatst naar Gondanglegi.
Latere werkzaamheden
Eind augustus, begin september kreeg Van der Lee van majoor Hollertt opdracht weer het commando
op zich te nemen van het Mortierpeloton, nu gelegerd te Malang. Daarnaast werd hij benoemd tot
Pantsercommandant Malang en diende hij als er onraad was met een tank uit te rukken. Op 2
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december 1949 vond eindelijk de beëdiging van Van der Lee tot tweede luitenant te Malang plaats en
naderde de soevereiniteitsoverdracht (27 december 1949). Op 31 januari 1950 werd hij bij de
Militaire Politie te Soerbaja geplaatst. Aldaar werd hij verantwoordelijk gesteld voor het beheer van
het voertuigenpark en de dienstindeling van de wagens.
Na een incident werd Van der Lee overgeplaatst naar een kamp in Soerabaja, waar hij benoemd werd
tot commandant motortransport. Op 15 juni 1950 vertrok hij
uiteindelijk per het Amerikaanse schip Generaal Langfitt naar
Nederland. Aldaar kreeg hij geen studiebeurs omdat hij al die tijd (dat
hij te werk gesteld was in Duitsland en in Nederlands-Indië zijn
dienstplicht had vervuld) niet was gaan studeren.
Begin november begon Van der Lee bij een klein Cargadoors- en
Stuwadoorsbedrijf, gevestigd aan de Parklaan te Rotterdam, aan zijn eerste na-Indië baan.
Naoorlogse functies als officier


11 juli 1950. Eervol ontheven en teruggekeerd tot de rang van kornet met ingang van 4
november 1950



Bij Koninklijk Besluit van 25 november 1950 nummer 42 tijdelijk gehandhaafd in de rang en
ouderdom van reserve tweede luitenant, te rekenen van 1 oktober 1950



Groot verlof met ingang van 4 november 1950



Met ingang van 4 november 1950: behoort tot het
reservepersoneel der Landmacht voor de tijd bedoeld in
artikel 41 derde lid der dienstplichtwet



Met ingang van 13 maart 1951 overgeplaatst bij het
Regiment Huzaren Prins Alexander



Bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1952 nummer 27
benoemd en aangesteld als reserve tweede luitenant bij
het Regiment Huzaren Prins Alexander, met ingang van 1
januari 1952



Met ingang van 1 januari 1954 benoemd tot reserve
eerste luitenant (Koninklijk Besluit van 7 oktober 1953
nummer 16)



Met ingang van 22 oktober 1954: Groot Verlof



Met ingang van 1 mei 1955: bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1955 nummer 23 eervol
ontslagen uit de militaire dienst, met toepassing van het bepaalde in artikel 49, sub 7de, en
51 der Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht.
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Tenslotte
Van der Lee zag in 1998 een bericht in de krant over een reünie van alle SROC's in verband met het
beëindigen van de opleiding tot reserve-officier. Aldaar ontmoette hij 7 van de oorspronkelijk 25
vrienden van SROC Blauw 1948. Via hen kwam hij in contact met het derde eskadron, en diens
toenmalige commandant, dan generaal, Hollertt. Van der Lee was en is tegenwoordig actief binnen
diverse reünie-commissies.
Daarnaast probeert hij tijdens ontmoetingen jonge en oude veteranen samen te brengen zodat men
onderling ervaringen kan uitwisselen, er wederzijds begrip ontstaat en de ouderen de jongeren
kunnen ondersteunen met hun kennis. Tenslotte zei Van der Lee: We moeten meer doen dan onze
eigen wonden likken en de jongeren helpen op een betere weg dan wij zelf hebben gekregen.
Bronvermelding
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2012. G.F. van der Lee. Zinvol geweld? 17 november 1947 - 4 november 1950. Eigen Beheer



2013. G.F. van der Lee. Onze Jan in Indië. Eigen beheer
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Neef van Rosa Luxemburg, opgegroeid in Mantsjoerije en strijdend op de Javazee: het
leven van Nicolaas Luxemburg
Introductie
Nicolaas E. Luxemburg kwam op 6 mei 1918 in Amsterdam, als enig kind van een in Polen geboren
vader, ter wereld en vertrok op 9-jarige leeftijd
met zijn ouders naar Harbin, Mantsjoerije. Zijn
vader was aldaar werkzaam als zakenman en
verkocht onder meer laarzen aan het leger van
het Keizerrijk Rusland. Luxemburg doorliep in
Mantsjoerije het Russisch gymnasium en het
Engelse Handelscollege en trad in 1937 als
volontair in dienst bij Tels Amsterdam, waar hij
werd opgeleid voor uitzending naar Japan.
In 1938 werd hij geplaatst op het inkoopkantoor
te Oska, na de capitulatie van Nederland
overgeplaatst op het inkoopkantoor te Batavia en vervolgens naar Tels Padang (Sumatra) gezonden.
Tijdens de oorlog voer Luxemburg in de rang van luitenant-ter-zee
op diverse schepen. Hij trouwde in 1946 en keerde aan het einde
van dat jaar terug naar Nederland. Hij werd in 1950 door Tels & Co
als chef afdeling textiel naar Singapore gezonden en in 1955
benoemd tot chef afdeling textiel bij Hagemeijer Singapore. In
1960 werd Luxemburg in de functie van manager Hagemeijer
Noord Borneo overgeplaatst naar Jesselton en in 1961 keerde hij
terug naar Europa.
Aldaar werkte hij enige tijd bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel in Londen en vervolgens enige jaren bij een Engelse
kapitaalgoederenfabrikant in onder meer Hongarije, Polen en
Bulgarije. Na 1970 was Luxemburg nog enige jaren werkzaam bij
Hagemeijer als trade consultant Eastern Europe, waarna hij met pensioen ging en zich uiteindelijk
vestigde te Bussum.
Loopbaan tijdens de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de oorlogsjaren werd Luxemburg (een
neef van Rosa Luxemburg) als soldaat geplaatst
bij de “paraatheidsbezetting” te Padang. In juli
1941 werd hij naar de Koninklijke Marine te
Soerabaja gezonden en geplaatst bij de opleiding
tot aspirant-reserve-officier. Zijn opleiding vond
onder meer plaats aan boord van Hr. Ms.
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opleidingsschip Soerabaja (voorheen de Zeven Provinciën); Luxemburg werd in september 1941
bevorderd tot luitenant-ter-zee derde klasse der Koninklijke Marine reserve voor speciale dienst en
gedetacheerd bij de Amerikaanse vloot.
Aldaar deed hij aan boord van de Amerikaanse lichte kruiser
Marblehead, mede door zijn kennis van vreemde talen, dienst als
Nederlands liaisonofficier; in deze tijd kwam hij in zijn functie van
liaisonofficier wel aan boord van het vlaggenschip Hr. Ms. De
Ruyter, waarover viceadmiraal Karel Doorman het commando
voerde.
De Marblehead raakte door een Japanse luchtaanval (twee voltreffers en een zogenaamde “near
miss”) tijdens de Slag bij Straat Makassar zwaar beschadigd en keerde terug naar Tjilatjap, waar het
schip in dok werd geplaatst en de 60 Amerikaanse doden werden geborgen. De overlevenden werden
ontboden op het Nederlandse vlaggenschip De Ruyter maar een tiental van hen vond onder leiding
van Dr. Wassell een plek op de Janssens, waarover
kapitein Gerrit Nicolaas Prass het bevel voerde.
Luxemburg werd nu overgeplaatst op de
Amerikaanse jager Whipple. Met dit schip bereikte
hij uiteindelijk met het restant van de geallieerde
vloot Australië.
Tijdens de reis werd de Whipple bij Christmas
Island aangevallen door de Japanners, waarop de
vijand met dieptebommen werd bestookt. Overdag
op zee bleef het schip zigzaggen om te ontkomen aan de vijand en 's nachts werd er bijgetankt in
baaien. De Amerikaanse aircraft carrier Langley, die geëscorteerd werd door de Whipple, werd naar
de zeebodem gejaagd door de Japanners.
De drenkelingen werden door de Whipple opgepikt. Eenmaal in Melbourne aangekomen werd
Luxemburg aangesteld als verbindingsofficier. Hij ontmoette gedurende zijn dienst in de Oost vele dan
bekende officieren, zoals viceadmiraal Conrad
Helfrich (bijnaam:
“ship a day
Helfrich”).
Helfrich was
indertijd
bevelhebber der
strijdkrachten in het
oosten met als
thuisbasis Colombo
(vanaf maart 1942),
waarheen ook
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Luxemburg op zijn verzoek uit Australië was overgeplaatst, waar hij onder het commando van
luitenant-ter-zee eerste klasse R.H.M.C. von Freitag Drabbe viel. Luxemburg zag in deze tijd ook
andere bekende mannen als de gouverneur van Ceylon, eerder commandant van de Engelse vloot in
Indië, Sir Geoffrey Layton en gouverneur-generaal Hubertus van Mook.
Intussen probeerde Luxemburg weer op een schip geplaatst te worden; dit werd uiteindelijk een
onderzeebootmoederschip, waarmee hij naar Bombay voer, waar hij deng (knokkelkoorts) opliep en
drie weken in een hospitaal doorbracht. In de tijd dat hij in het ziekenhuis lag werd het
onderzeebootmoederschip bij East-London getorpedeerd.
Leven na de Tweede Wereldoorlog
Luxemburg werd na de Tweede Wereldoorlog overgeplaatst naar Ceylon, waar hij eveneens als
Nederlands verbindingsofficier diende en waar hij begin 1946 trouwde met Josephine Gillon
Ferguson. Zijn werk bestond hier uit coderen en aldus werken met de Enigma-machine.
Eind 1946 keerde hij via Nederlands-Indië aan boord van H.M. Van Kinsbergen (een artillerieinstructieschip), terug naar Nederland, waar hij in 1947 gedemobiliseerd werd en in de rang van
luitenant-ter-zee tweede klasse de dienst verliet.
In 1950 vertrok Luxemburg, dan in dienst van
Tela & Co., naar Singapore en in 1955 was hij
werkzaam als chef afdeling textiel en kramerijen
voor Hagemeijer Singapore. In 1960 werd hij in
de functie van manager Noord Borneo
overgeplaatst naar Jesselton, waaruit hij in 1961
terugkeerde naar Europa.
Hij werkte gedurende enige tijd bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel in Londen
en vervolgens als area manager bij een Engelse kapitaalgoederenfabrikant.
In 1970 werd hij door Hagemeijer benoemd tot trade consultant Eastern Europe;
in deze functie moest hij contacten leggen en de staatshandelsorganisaties in Oost
Europa bewerken met als doel de handel uit te breiden.
In deze tijd hing tussen Oost en West nog het IJzeren gordijn. Luxemburg werd
steeds in dezelfde kamer in hetzelfde hotel geplaatst, zodat zijn werkzaamheden
beter "geobserveerd" konden worden.
Een eerste check die hij zodoende deed na aankomst was zoeken naar verborgen
camera's; hij kreeg ook een boekje mee, waarin stond hoe hij zich te gedragen had in Rusland.
Luxemburg woont tegenwoordig, omringd door schilderijen, foto's en andere aandenkens aan zijn
veelbewogen leven, in Bussum.
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Verslaggeefster in Kosovo: Kapitein Mirjam Meindertsma
Opleiding
Mirjam Meindertsma, geboren te Delft op 14 september 1973, is de dochter van Friese ouders, die
oorspronkelijk afkomstig zijn uit Anjum. Toen zij
drie jaar oud was verhuisden haar ouders naar
Wageningen, waar haar vader, civiel ingenieur, een
baan kreeg als technisch ambtenaar bij de afdeling
Weg- en waterbouwkunde en irrigatie van de
Landbouwhogeschool aldaar. Na haar middelbare
schoolopleiding vertrok Meindertsma als
uitwisselingsstudent voor een jaar naar Brazilië,
waar zij een jaar bij een gastgezin verbleef, met wie
ze tegenwoordig nog steeds een warm contact
heeft.
In Brazilië kwam zij voor het eerst in aanraking met echte armoede en tot het besef dat niet iedereen
het zo goed als de mensen in Nederland had. Terug in Nederland volgde Meindertsma een studie
journalistiek aan de Hogeschool in Tilburg, waarna zij ging werken bij een softwarebedrijf in Utrecht,
waarvoor zij de contacten met Europese klanten onderhield. Haar kennis van talen, Nederland,
Engels, Portugees, Italiaans, Frans, Spaans, Duits en Fries, zal haar daarbij van grote waarde zijn
geweest.
In dienst bij Defensie
Meindertsma was vastbesloten nogmaals een wereldreis te gaan
maken, nam ontslag bij haar bedrijf en wilde proberen om door
via een uitzendbureau te gaan werken snel voldoende te
verdienen om deze wens te realiseren. Al snel werd haar een
functie als journalist aangeboden bij de landmacht. In eerste
instantie leek een militaire omgeving haar niets, maar ze besloot
toch op gesprek te gaan bij de sectie Communicatie van 13
Gemechaniseerde Brigade op de generaal-majoor De Ruyter van
Steveninck Kazernekazerne in Oirschot.
Het gezicht van de kazerne, schitterend in het bos gelegen met spelende konijntjes ervoor, was
geheel anders dan Meindertsma had verwacht. Dat gold ook voor de militairen die daar werkten;
indertijd hing in Nederland een zeer antimilitaristische sfeer,
waardoor bij de burger een verwrongen beeld van de militaire
stand ontstaan was. De personen die Meindertsma op de kazerne
ontmoette voldeden, in positieve zin, echter niet aan dit beeld.
Ze besloot de baan te aan te nemen en zo werd zij 5 maanden via
het uitzendbureau gedetacheerd. Zij was geheel vrij om zich met
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iedereen te onderhouden en ging vrijwel direct mee op oefening.
Legerjournalist te Kosovo
Het Ministerie van Defensie besloot dat Meindertsma in de toekomst in de rang van luitenant een
communicatiefunctie zou kunnen gaan bekleden en zond haar naar de de Koninklijke Militaire
Academie te Breda waar zij de verkorte officiersopleiding voor specialisten volgde (1998). Vlak nadat
zij de opleiding voltooid had werd ze op een "7 days notice" gezet om als stafmedewerker interne
communicatie naar Kosovo (in het kader van KFOR-I, Kosovo Force) uitgezonden te kunnen worden.
In juni 1999 vertrok Meindertsma met de troepen naar
Macedonië, waar men twee weken moest wachten op de
ratificatie van het akkoord, voordat er verder naar Kosovo
getrokken kon worden. Meindertsma reisde met de Gele Rijders
in een grote colonne met artillerietanks, jeeps en
pantservoertuigen naar Zuid-West Kosovo, het gebied waar het
meest was gevochten.
Het duurde lang voordat de grens kon worden overgestoken omdat deze vol stond met vluchtelingen.
De mijnen op de hoofdwegen in Kosovo waren gemarkeerd, maar nog niet allemaal verwijderd. Een
sanitaire stop in de berm was dan ook ten strengste verboden. De verwoestingen van de oorlog
waren overal zichtbaar, evenals de stank der slachtoffers en vele dieren.
Situatie te Kosovo
Te Prizren werd de colonne door de bevolking als ware bevrijder binnengehaald. Mensen met
bloemen en massa's kinderen stroomden op de troepen af en iedereen was blij en uitgelaten.
Meindertsma zei dat dit het gevoel gaf "wat de Geallieerden moesten hebben gevoeld toen ze
Nederland kwamen bevrijden". In de nacht die daarop volgde
zag zij in het aardedonker lichtflitsen (die zij eerst voor onweer
hield), waaruit bleek dat er, in de richting waarop de colonne de
volgende dag zou vertrekken, nog volop gevochten werd.
De colonne bereikte uiteindelijk Orahovac, waar tegen de avond,
in het donker, een kamp met pub tentjes werd ingericht. In die
tijd waren de Serven nog aanwezig op de vliegstrip. De volgende
morgen leek alles vredig en maar tijdens een verkenning bleek
dat bijna de gehele bevolking uit het gebied was weggevlucht. Pas in het centrum van het dorp
verscheen er een klein meisje, dat de Nederlandse militairen in de
armen vloog.
Situatie ter plaatse
In de omgeving van waar de Nederlandse troepen actief waren
lagen veel massagraven. Het ICTY-team (International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia), onder meer bestaande uit
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rechercheurs van Scotland Yard, diende deze massagraven te onderzoeken en te ontmantelen. Deze
plaatsen werden overdag en 's nachts bewaakt door (veelal jonge) soldaten van de Gele Rijders, om
te voorkomen dat ze door familieleden van de overledenen verstoord zouden worden.
Dat gebeurde vooral nadat de grens met Kosovo open was gegaan en mensen massaal toestroomden
om de massagraven te zien en te ontdekken of er familieleden waren begraven. Na een opgraving
werden de slachtoffers onderzocht en foto’s van hun kleding gemaakt. De gegevens werden door
middel van een boekje bekend gemaakt onder de dorpshoofden teneinde de slachtoffers te kunnen
identificeren. Na identificatie vonden er grote herbegrafenissen plaats.
Werkzaamheden van een legerjournalist in het veld
Het contingent van de Nederlandse troepen was groot en er waren op verschillende locaties troepen
gestationeerd. De logistieke afdeling lag bij het vliegveld Petrovec in in Macedonië, terwijl de
helikopterbasis zich in Albanië bevond en te Kosovo zelf onder meer het Geniehulpbataljon en het
Korps Rijdende Artillerie (Gele Rijders) gelokaliseerd waren. Doordat men zo ver uit elkaar gelegerd
was werd besloten om (naast de meer directe communicatie) door middel van een periodiek van
elkaars wederwaardigheden op de hoogte te blijven. Meindertsma was verantwoordelijk voor het
blaadje, dat iedere twee weken gedurende zeven maanden verscheen.
Ze noemde het KFORmaatje - een maatje van KFOR. Een der rubrieken in het tijdschrift was het
KFORum, waarin de KFOR-militairen konden reageren op een stelling, die iedere twee weken
wisselde. Hiertoe reisde Meindertsma alle posten langs om veldwerk te doen, verzorgde de
reportages en de opmaak van het periodiek en droeg zorg voor de verspreiding. Een intensieve taak,
want het kon zo maar gebeuren dat ze ’s nachts mee ging op patrouille en dat haar ’s ochtends bij
aankomst werd verzocht om snel verslag te doen van een nieuw
ontdekt massagraf wat door de Nederlandse troepen bewaakt
moest worden. Dergelijke gebeurtenissen maakten vaak veel
indruk op de nog jonge soldaten en velen waren blij als ze even
hun verhaal konden doen.
Ondanks dat haar taak niet altijd makkelijk was, hielp het dat zij
die zaken direct van zich af kon schrijven. Daarnaast was het een
dankbare taak. Ook de plaatselijke bevolking wist de
legerjournaliste te vinden en verzocht haar dikwijls om verslag te doen van de verschrikkingen die in
hun land waren gebeurd en aanwezig te zijn bij herbegrafenissen.
De wederopbouw van het gehavende land ging in een rap tempo. Bruggen, huizen en scholen werden
hersteld en vele vluchtelingen keerden terug naar hun dorpen. Na enkele maanden openden in het
het ooit verlaten centrum van Orahavoc de eerste winkeltjes weer. Ook was Meindertsma getuige van
herenigingen van mensen die elkaar maanden niet hadden gezien, waaronder Servische en Albanese
buren, die voorheen altijd in vrede met elkaar geleefd hadden. Langzaam kwam het gewone leven
weer op gang en werd duidelijk dat de inspanningen van de Nederlandse troepen wel degelijk zijn
vruchten afwierp.
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Loopbaan in Nederland
Na zeven maanden keerde Meindertsma terug naar Nederland,
waar zij opnieuw geplaatst werd op haar plek in Oirschot bij de
13de gemechaniseerde brigade. Niet veel later werd zij
overgeplaatst naar de afdeling Defensie Werving & Selectie in
Amsterdam waar zij werd benoemd tot kapitein en aangesteld tot
Hoofd Bureau Audiovisuele Dienst. Aldaar was zij verantwoordelijk
voor alle wervings- en voorlichtingsfilms en voor
reclamecampagnes van de Landmacht. De eerste wervingswebsite
van de Landmacht, waar zij mede verantwoordelijk voor was,
verkreeg indertijd de prijs voor de beste wervingswebsite van
Nederland.
Terug naar Brazilië
Meindertsma had al die tijd een contract voor Beroeps Bepaalde Tijd. Toen er wederom op defensie
werd bezuinigd, was het niet zeker of haar contract zou worden verlengd. Zodoende besloot ze om te
bekijken of ze een lang gekoesterde droom kon verwezenlijken: een pension in Brazilië beginnen.
Tijdens haar vakanties ging ze diverse malen op verkenning. In maart 2005 vond ze een mooi pand
aan de kust van het dorpje Itacaré in de staat Bahia. Binnen 24 uur besloot ze om het voor een jaar te
huren. Na terugkomst in Nederland kreeg ze echter de verheugende mededeling dat ze een contract
voor onbepaalde tijd bij de landmacht kon krijgen. Dit nam ze aan, onder de voorwaarde dat ze
onbetaald verlof kreeg om in het hoogseizoen haar pension te runnen. Zo geschiedde. Na terugkomst
werd ze plaatsvervangend hoofd van het bureau Marketingservices bij Defensie Werving & Selectie in
Amsterdam.
Later werd Meindertsma opgeleid voor werk bij Civil-Military Co-operation (CIMIC), een eenheid die
tijdens uitzendingen contacten onderhoudt met de lokale bevolking. Van uitzending is het daarna
echter niet meer gekomen. In 2007, nadat zij gedurende tien jaar werkzaam was geweest als
beroepsmilitair, inmiddels getrouwd was en drie stiefdochters had gekregen, besloot zij om de actieve
dienst te verlaten en actief Reservist te worden bij het Korps Nationale Reserve, een eenheid die
alleen nationaal word ingezet. Aldaar vervult Meindertsma de functie van Hoofd Werving &
Voorlichting en verzorgt ze arbeidsmarktcommunicatie en de aansturing van alle
wervingsvoorlichters van dit Korps. In 2009 beviel ze van een dochter en in 2010 startte ze met haar
man een eigen internetbedrijf. Meindertsma hoopt dat als de kinderen wat ouder zijn ze weer een
keer op missie kan.
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Hij wreekte de moordenaars van zijn vader: sergeant Anton Muskita
Vroege jaren
Anthonius Stephanus (Anton) Muskita (geboren te Magelang
op 6 juni 1926) is de zoon van Willem Julius Alexander
Muskita (10 november 1898, onthoofd op 29 maart 1943) en
een half Duitse, half Javaanse, op Atjeh geboren moeder. Hij
groeide, samen met zijn 7 zussen en broers, op het eiland
Celebes, bij Makassar, op, waar zijn vader actief was als
sergeant ziekenverzorger bij de geneeskundige troepen van
het KNIL.
Het gezin Muskita woonde voor de oorlog in het dorpje
Unnjung Pandang. Toen de Japanners Nederlands-Indië
bezetten werd Willem Muskita krijgsgevangen gemaakt maar even later, Indonesiër zijnde,
vrijgelaten. Hij keerde terug naar zijn familie en formeerde, samen met de latere stiefvader van zijn
zoon, Lodik Maitimu, een verzetsgroep, die
echter niet veel later door intern verraad door
de Japanners opgerold werd.
Een man een man, een woord een woord
Muskita werd door de Kempeitai verhoord en
vervolgens opgesloten om op een nader te
bepalen datum onthoofd te worden. Aldaar
zocht zijn zoon hem voor de laatste keer op,
wetend dat hij zijn vader nooit meer levend
terug zou zien. Intussen had Lodik Maitimu, die eerder op Hr. Ms. De Ruyter deel had genomen aan
de strijd op de Javazee, ook een bezoek aan Muskita gebracht en deze op zijn verzoek beloofd na
diens dood de weduwe te trouwen.
Muskita bracht zijn moeder en de rest van de familie gedurende de resterende tijd van de oorlog
onder bij een vriend, die in de sawahs, niet ver van Makassar, woonde. Zijn vader was intussen door
de Japanners vermoord en achter de militaire kazerne te Makassar
begraven. Direct nadat hij vernomen had dat zijn vader was
onthoofd zei zijn zoon, toen 17 jaar: als je mij een keer niet kan
vinden dan ben ik op Jappenjacht. En hij deed zijn woord gestand.
Muskita ging na de oorlog naar school in Makassar en meldde zich
toen aan bij het wervingsdepot van het KNIL.
Strijd tegen de moordenaars
Muskita werd naar Balikpapan, op Borneo, gestuurd, waarheen
indertijd de Japanners, die toen net gecapituleerd hadden, door de
Amerikanen waren afgevoerd. Hij executeerde op eigen gelegenheid en initiatief twee Japanners, en
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kreeg voor deze daad drie maanden provoost opgelegd. Toch was zijn behoefte aan genoegdoening
ten aanzien van de moordenaars van zijn vader nog niet vervuld, zodat hij zich aanmeldde bij het
executiepeloton.
Aldaar deed hij in een tijdspanne van twee jaar vijf keer dienst bij terechtstellingen van voor
oorlogsmisdaden veroordeelde Japanners. Toen was eindelijk zijn behoefte aan wraak bevredigd. De
resterende tijd te Balikpapan bracht hij door met het lopen van patrouilles en vechten tegen
Indonesische opstandelingen.
Westerlings wereld
Muskita ging van het executiepeloton over naar de
geneeskundige troepen, waar hij actief was als
ziekenverpleger. Dat was gewis een bevreemdende
loopbaanwisseling maar de ironie van het lot bepaalde
wel vaker de levensloop van Muskita. In deze tijd leerde
hij Raymond Westerling te Makassar kennen en later
droeg hij het APRA-speldje (Angkatan Perang Ratu Adil,
legioen van kapitein Westerling).
Muskita had diverse ontmoetingen met Westerling, die hij later omschreef
als een zeer moedig man met veel gezag en sympathie voor Molukkers, die
hij betrouwbaar en eerlijk vond. Hij waarschuwde Muskita ook met de
profetische woorden: Pas op wat je doet, want uiteindelijk zal de politiek
ons altijd de schuld gaan geven. Omdat het zeer gevaarlijk was publiekelijk
te verkondigen dat men met de APRA-beweging sympathiseerde verborg
Muskita zijn speldje onder zijn kleding; desalniettemin lag verraad steeds
op de loer omdat ook binnen het leger, van de laagste tot de hoogste
rangen, deze zaak wel bekend was maar zeer gevoelig lag.

Van militair naar stateloze
Muskita bleef bij het KNIL werkzaam tot 1950, toen de soevereiniteitsoverdracht had
plaatsgevonden en het KNIL werd opgeheven. Dit was een belangrijk keerpunt in zijn
leven. Een loopbaan in het Indonesische leger zou zijn neef, Joost Muskita, later roem,
eer en een grootofficierschap in de Orde van Oranje Nassau opleveren. Echter, omdat
Muskita, loyaal als hij was, koos voor Nederland, wachtte hem, naast veel strijd, een
lange periode van roem- en statenloosheid.
De teloorgang in 1950 van het dan ruim honderd jaar oude KNIL was droevig; Hans Goedkoop (in De
Laatste Man, bladzijde 64-65) omschreef die als een falen van Den Haag. Niet hij faalt in het leiden
van zijn troepen. Het is Den Haag. Men eist loyaliteit zonder het zelf te bieden. Schaadt het moreel,
bruuskeert de manschappen, forceert verhoudingen en desintegreert de organisatie. Muskita werd
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aldus ontslagen bij het KNIL, reisde met de Kota Inten naar Nederland en was gedurende enige tijd
woonachtig in Huis Doorn, waar eerder Keizer Wilhelm II geresideerd had.
Activiteiten in Korea
In Nederland werden Molukse KNIL-soldaten en hun familieleden in kampen ondergebracht. Muskita,
inmiddels stateloos verklaard, zag niets in het barakkenleven en meldde zich begin 1952 als
oorlogsvrijwilliger voor de strijd in Korea aan. Hij werd gekeurd door een arts, die een bekende van
zijn vader was geweest, en vertrok met het Nederlands Detachement Verenigde Naties per Generaal
de Roy Eltinge in mei 1952 naar Korea.
Aldaar nam hij deel aan diverse
strijdhandelingen onder commandant
verbindingsofficier kapitein H. Vader en raakte
hij bevriend met dan majoor Tivadar Emile Spier,
ridder Militaire Willemsorde, die voor zijn
verrichtingen in Korea werd beloond met de
Bronze Star Medal. Muskita echter, aldaar
werkzaam als ziekenverpleger, raakte tijdens de
strijd gewond door friendly fire van de
Amerikanen. Een granaat sloeg vlak bij hem in,
doodde een Zuid-Koreaan, verwondde een andere en liet Muskita overdekt met granaatscherven
achter.
Muskita had zijn leven te danken aan het feit dat hij, geheel tegen zijn normale gewoonte in, deze
keer een pantservest droeg. Hij werd in een carrier door een Canadese bestuurder afgevoerd en
hierna verder getransporteerd per helikopter. Via een Amerikaans veldhospitaal werd hij uiteindelijk,
in een ironic twist of faith, in Tokio, het land van de moordenaars van zijn vader, verder verpleegd.
Latere loopbaan
Uiteindelijk keerde Muskita terug naar Nederland, waar hij namens prins Bernhard, InspecteurGeneraal van de Koninklijke Landmacht, werd verwelkomd door majoor W. Erdman. Hij vervolgde zijn
loopbaan binnen het leger, maar omdat het voor hem, doordat
het Nederlanderschap op zich liet wachten, niet mogelijk was de
kaderschool te volgen, beëindigde hij dit dienstverband in 1961.
Bij het vernemen van dit bericht ontstak majoor Spier in grote
woede maar Muskita was niet meer van deze beslissing af te
brengen. Muskita, bezitter van het Kruis van Recht en Vrijheid,
keerde later nog vele malen terug naar Erebegraafplaats Antjol
om bloemen te leggen op het graf van zijn vader (inmiddels
herbegraven) en om met hem te praten.
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Slotwoord
Muskita is door zijn omzwervingen zijn eretekens en vele foto's, die herinneren aan een veelbewogen
leven, in dienst van het vaderland verloren. Westerling heeft hij nog een keer ontmoet tijdens een
bijeenkomst in Leiden, waar deze hem zei: “Als Nederland mij nodig heeft om te vechten dan doe ik
dat, maar op mijn condities en met mijn soldaten”.
Laten wij, lezers van het levensverhaal van Anton Muskita,op deze plek het veelbewogen leven van
Anton Muskita memoreren en een saluut brengen aan deze bewogen en loyale vaderlander.
Bronvermelding


Nieuwsblad van het Noorden, 23 april 1953



De Tijd, 24 april 1953
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Transporten door de woestijn van Egypte, monitoren in Joegoslavië en verkiezingen
waarnemen in Oost-Timor: Carry Hölscher is van alle markten thuis.
Inleiding
Carry Hölscher (11 november 1940), luitenant-kolonel bd, nam
aan missies deel in Libanon en Joegoslavië en was na zijn
pensionering voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken
tweemaal werkzaam was op Oost-Timor. Hij groeide op in
Schiedam, waar hij de Mulo en de HBS volgde. Doordat zijn
vooropleiding niet voldoende aansloot op een studie als
kinderarts besloot Hölscher te kiezen voor een militaire loopbaan
en meldde zich in september 1959 aan bij de Koninklijke Militaire
Academie.
Hij werd in september 1962 in de Kolonel Palmkazerne in Bussum
als officier beëdigd en geplaatst bij het 103 Intendancebataljon.
Hij had in de jaren die daarop volgden verschillende functies en
volgde daarnaast in de jaren 1965 tot en met 1967 de
Intendanceschool in Amsterdam en lessen aan de PC Kaderschool. Hölscher werd op 1 augustus 1964
bevorderd tot eerste luitenant, op 1 november 1968 benoemd tot kapitein en op 1 november 1975
bevorderd tot majoor. In september 1979 vertrok hij in de
functie van assistant senior supply officer met Unifil naar
Libanon.
Met Unifil in Libanon
In deze tijd, najaar 1979, vonden er diverse incidenten plaats; zo
werden de Nederlandse posten beschoten en diverse explosies
gerapporteerd. Erger waren de Nederlandse doden die vielen: op 21 oktober 1979 overleed soldaat
Kees van Rijn aan de gevolgen van een ongeluk met een
vrachtauto en op vrijdag 9 november 1979 stierf dienstplichtig
sergeant Philippus W. de Koning (bijna 22 jaar) tijdens een
incident met een drietonner.
Hölscher schreef op 9 november 1979 in zijn dagboek: “die vuile,
smerige PLO-terroristen hebben twee antitankmijnen in plastic
zakken op de weg gelegd in het vak van Dutchbat. 1 sergeant gedood en 1 soldaat gewond. De
rechter voorkant van de Daf YA-328 is volledig weggeblazen. De Nederlanders zijn kwaad en kortaf. Ze
lopen met de vinger aan de trekker en ik ook. Ik hoop dat alles
goed afloopt”.
De taken van een senior supply officer bij Unifil
Om zijn taken als senior supply officer goed te kunnen doen
moest Hölscher vaak en veel reizen. Hij bezocht onder meer Thyr,
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waarover hij op 29 oktober 1979 schreef: prachtige stad maar zit vol PLO. Ik was blij dat we er weer
uitgingen want één zo'n dwaas is genoeg om...
Enkele dagen later was hij gedwongen de nacht bij de Dutchbat troepen door te brengen omdat
Haddat alle wegen afgesloten had en onder meer Naquara bedreigde. Het werd voor Hölscher een
grote uitdaging om onder deze omstandigheden ervoor te zorgen dat er nog voldoende diesel
beschikbaar was.
Enorme transporten
Hölscher werd op 17 november 1979 benoemd tot stafofficier logistiek bij de UNEF (Egypte). Zijn
taak was veelomvattend en hield het organiseren van het transport van 600 vrachtwagens vanaf
UNEF naar Naqoura of naar de tussenpost Raffah in. Halverwege november reed Hölscher geheel
alleen per auto 250 kilometer van Gaza naar Ismailia, waar hij allerlei logistieke zaken moest
bespreken en de belading van konvooien moest regelen.
Onderweg ruilde hij bij bedoeïenen sigaretten tegen cola maar
moest hen teleurstellen toen ze om hasj en seksboekjes vroegen.
Hölscher bracht een kort verlof in Nederland door en keerde op
14 januari 1980 terug naar Libanon, waar hij op 16 januari Force
Commander E.A. Erskine ontmoette. Gedurende de eerste
maanden van 1980 inspecteerde Hölscher onder meer de opslag
te Raffah en zorgde ervoor dat konvooien goed beladen naar hun
bestemming konden vertrekken, waarbij hij veel last van zandstormen
ondervond. Bij de taken die hij moest verrichten voelde hij de druk van de
deadline van eind april, wanneer het Egyptische leger het oorspronkelijke kamp
weer over zou nemen. Hij slaagde er echter met zijn manschappen in alle
goederen tijdig naar het hoofdkwartier van Unifil of naar Raffah te
transporteren. Hölscher keerde uiteindelijk op 27 juni 1980 in Nederland terug.
Diverse functies
In Nederland bekleedde Hölscher diverse functies; zo was hij van 1982 tot 1988 hoofd van de Sectie
Plannen van OCINT en hierna, tot 1993, stafofficier op het bureau van de Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht, de Zwaluwenberg in Hilversum.
In december 1991 werd hij uitgezonden naar Joegoslavië; deze diplomatieke missie (Monitor Mission
Joegoslavië) van drie maanden zou voor hem inspannender worden dan de negen maanden in
Libanon, Israël en Egypte waren geweest.
Monitor Mission Joegoslavië (1991)
De samenstelling van de MMJ was: brigade-generaal Kosters, een
diplomaat, zes luitenant-kolonels (waaronder Hölscher),
monitoren en negen bemanningsleden en monteurs van de
Koninklijke Luchtmacht, die bij de drie helikopters hoorden.
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Hölscher vertrok op 15 juli 1991 vanaf Vliegveld Valkenburg naar Zagreb; omdat het een diplomatieke
missie betrof was hij in burger gekleed. Op de eerste dag werd de omgeving verkend met als doel een
hoofdkwartier voor de missie te vinden. Aan het einde van de week, de missie was inmiddels 110
man sterk, werd het hoofdkwartier, een hotel, betrokken.
Een van de opdrachten was dat men ervoor zorgde een bekend gezicht te worden in het straatbeeld
van Slovenië en Kroatië; daarnaast moesten de missieleden contact leggen met Joegoslavische,
Sloveense en Kroatische autoriteiten. Hölscher en zijn missiegenoten moesten, in tegenstelling tot de
eerdere missies bij UNTSO, UNIFIL en MFO, waaraan Hölscher had deelgenomen, alles vanaf de grond
opbouwen.
Taken tijdens de missie
Het grootste gedeelte van de taken bestond uit het bemiddelen en monitoren van de diverse
activiteiten die voortkwamen uit de Brioni-akkoorden. Daarnaast dienden de missieleden ervoor te
zorgen dat bij gevechten tussen Sloveense territoriale eenheden buitgemaakt materieel werd
teruggeven en dat roadblocks werden verwijderd. Daartoe moest Hölscher veel afstanden afleggen
en met diverse hogere en lagere geplaatste personen gesprekken voeren. Op 3 augustus kwam ook
de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, dan voorzitter van de EU,
langs.
Omdat het hier een "flag showing mission" betrof werd de aanwezigheid van de Verenigde Naties
voor de bevolking en anderen duidelijk gemaakt door een intensieve (reis) campagne en veel
contacten met alle betrokkenen. Hölscher heeft in deze tijd onder meer gesprekken met generaal
Raseta en president Tudsman (14 september 1991) gevoerd. De omstandigheden waren voor hem
zeer bijzonder: zo zat generaal Raseta zonder licht, water en telefoon gevangen in diens eigen
kazerne. Bovendien leek de oorlog steeds dichterbij te komen doordat er diverse keren luchtalarm in
het hotel van Hölscher was en hotel en stad totaal verduisterd waren (15
september 1991).
Acties tijdens de missie
Op 18 september 1991 kreeg Hölscher de controle van drie border posts aan
de Joegoslavisch-Italiaanse grens opgedragen en een dag later diende hij de
dan nieuwe internationale grensovergang te Sentilj, boven Maribor, te
controleren. Ook had hij ontmoetingen met hoge autoriteiten van Skofja
Loka en sprak hij diverse andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder
Kroatische ministers.
Op 27 september 1991 vertrok Hölscher vanuit Zagreb naar Belgrado, waar hij de opdracht had om
een nieuw Regionaal Centrum op te zetten. Er volgden nog diverse andere bezigheden en op 15
oktober 1991 keerde hij naar Nederland terug. Voor zijn bezigheden tijdens deze missie werd
Hölscher in april 1993 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.
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De waarnemersmissie naar Oost-Timor in 1999
Hölscher kreeg van 1 december 1993 tot 1 december 1995 buitengewoon verlof in afwachting van
zijn leeftijdsontslag en werd met ingang van 1 december 1995 eervol ontslagen uit de militaire dienst.
In 1999, 2001 en 2002 was hij als Vrijwilliger van de Verenigde Naties in Oost-Timor actief bij de
registratie ten behoeve van de verkiezingen (UNAMET). Hölscher vloog op vrijdag 25 juni 1999 naar
Darwin en via daar naar Baucau en Baguia, waar hij en zijn collega's
te Haeconi de registratie der bevolking ten behoeve van de
verkiezingen ter hand namen.
Het "omzetgebied" van Hölscher betrof de dorpen Haeconi, OssaHuna en Afaloicai, gelegen in de binnenlanden. Deze dorpen telden in
totaal 1.215 stemgerechtigden, die op drie na allen kwamen
opdagen. Het werk vergde veel tijd en energie omdat aan de hand van de veelal incomplete eigen
papieren van de bevolking de zogenaamde Voter Registration Cards in orde moesten worden gemaakt
en de bemanning van de stembureaus een opleiding kregen. Uiteindelijk stemde de bevolking niet
met een potlood maar met een grote draadnagel. Alle stembenodigdheden werden op 31 augustus
1999 per helikopter weer opgehaald.
Oost-Timor in 2001
Hölscher vertrok in mei 2001 in de functie van District Electoral Officer
voor de tweede keer naar Oost-Timor, waar de bevolking ditmaal een
grondwetgevende vergadering moesten kiezen, die binnen negentig
dagen het land een grondwet zou geven waardoor het gebied een
onafhankelijke staat zou worden. Het contract van de Verenigde Naties
was opgesteld voor de duur van 15 mei tot en met 15 september 2001.

Hölscher vertrok half mei naar Darwin, waar hij een training van
een week kreeg en op 22 mei vertrok hij naar Dili, om van daar
verder te reizen naar zijn uiteindelijke plaats van bestemming.
Hij was verantwoordelijk voor de registratie in drie dorpen met
als thuisbasis Fahinehan. Op 30 augustus was het werk gedaan
en volgde het tellen van 39.000 stemmen, waarna Hölscher
weer naar Nederland terugkeerde.
Decoraties
Hölscher ontving de UN Medal Libanon (1979), de
Herinneringsmedaille VN Vredesoperaties met de gesp Libanon
1979, de Herinneringsmedaille multinationale vredesoperaties EC
Monitoringmission, de EC Servicemedal, de Medaille voor
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langdurige dienst als officier met het cijfer 30 en is officier in de Orde van Oranje Nassau met de
Zwaarden.
Hij was van 1977 tot 1990 lid van de Krijgsraad, van 1978 tot 1989 lid van de commissie
Bezwaarschriften Onderofficieren Intendance en van 1974 tot 1978 lid van de Gemeenteraad
Naarden. Van december 2004 tot februari 2005 maakte hij deel uit van de organisatie die de
verkiezingen in Irak in Amsterdam organiseerde.
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Wie is de man achter het Veteraneninstituut? Ontmoet Frank Marcus.
Jeugd
Frank Marcus (23 maart 1956) werd geboren in Den Haag. Zijn
vader was indertijd werkzaam als hoofdwerktuigbouwkundige bij
de Koopvaardij. Beide ouders werden geboren in NederlandsIndië, de vader op Sumatra en de moeder op Java. Marcus'
grootvader van moeders kant was onder meer actief als reservist
van het KNIL, werkzaam bij de bergartillerie. Hij had weg- en
waterbouwkunde gestudeerd; tijdens deze opleiding was
Soekarno een studiegenoot van hem.
Zijn grootvader van vaderskant was werkzaam in de tinwinning.
De ouders van Marcus kwamen na de Tweede Wereldoorlog in
1947 naar Nederland. Zij ontmoetten elkaar in Den Haag,
trouwden daar en kregen een zoon en een dochter. Na een
aantal jaren op de wilde vaart besloot de vader van Marcus dat het genoeg was geweest en koos voor
een baan aan de wal bij de Brinkers Margarinefabrieken. Toen Marcus acht jaar was verhuisde het
gezin naar Spijkenisse, waar Marcus senior een raffinaderij voor eetbare olie in het Botlekgebied
mocht helpen bouwen.
Opleiding
Marcus volgde het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (A) op het Sint Montfortcollege te
Rotterdam en kreeg na zijn eindexamen het aanbod van een vriend van zijn vader om in Florida
verder te gaan studeren. Bij deze gelegenheid vroeg de vriend aan Marcus hoe de structuur van de
Nederlandse krijgsmacht was. Omdat deze dat ook niet wist, vroeg hij folders aan,
waaronder die van "Hoe word ik officier". Omdat een studie in Amerika het budget
te boven ging en Marcus aan het twijfelen sloeg over de richting waarin hij de weg
naar zijn toekomst zou inslaan (wellicht Bedrijfseconomie op de
Erasmusuniversiteit) nam zijn vader het lot van zijn zoon in handen.
Hij bracht het boekje onder de nadrukkelijke
aandacht van Marcus junior en terwijl deze
daarover nadacht ontving hij een uitnodiging voor een
proefkeuring in Hilversum. Aldaar werd de een na de ander
afgekeurd, maar Marcus niet; hij overleefde alle sessies.
Uiteindelijk stond hij voor de groene tafel, alwaar de voorzitter
van de aannamecommissie, een schout-bij-nacht, hem vroeg
waarom hij bij de Marine in dienst wilde treden. Dat wist Marcus nog niet. Hierop vroeg de schoutbij-nacht: wat komt u hier dan doen? Hierop antwoordde Marcus: Maar u hebt mij toch uitgenodigd?
Kort hierop ontvingen de ouders van Marcus een brief waarin stond dat Marcus een goede kans had
aangenomen te worden als hij zou solliciteren. Wat deze toen deed.
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Bij de Koninklijke Marine
Na dit veelbelovende begin meldde Marcus zich in 1974 bij het Koninklijke Instituut voor de Marine te
Den Helder, waar hij als Adelborst van Administratie werd ingedeeld. Zijn studie aldaar omvatte
logistiek, personeelsbeleid en rechtswetenschappen. Daarnaast kreeg hij - er was een tekort aan
zeedienstofficieren – ook onderwijs in navigatie, zeemanschap en scheepsbouw. Zijn praktijkperiode
bracht hem aan boord van Hr. Ms. Holland. Tot grote spijt van Marcus ging dit schip echter niet de zee
op omdat de ketels waren drooggestookt. Dat was letterlijk en figuurlijk een koude douche voor hem.
Figuurlijk omdat het schip was verkocht aan Peru en men zeven maanden bezig was om het
mankement te verhelpen. Letterlijk omdat de stoomturbines het niet deden en er dus geen warm
water was.
Marcus werd hierna voor de duur van twee jaar naar de
Erasmusuniversiteit te Rotterdam gestuurd om een vijftal
bedrijfseconomische vakken op kandidaatsniveau te gaan
volgen. Na deze periode kwam hij terug in actieve dienst, werd
eerst geplaatst op de Marinekazerne Erfprins in Den Helder en
vervolgens op Hr. Ms. Tydeman, een oceanograaf. Daarna werd
hij geplaatst op het hoofdkwartier van het Korps Mariniers op
het Westplein in Rotterdam. Zijn functie aldaar was die van plaatsvervangend intendant bij de staf
der Mariniers, waar hij verantwoordelijk was voor allerlei logistieke en financiële zaken en de
bezwaarschriften. Hij schreef hier allerlei adviezen en werkte onder meer voor de generaals J.J.A. den
Haan en T. Rudolphie.
Diverse functies
Marcus werd in 1985 bij het Ministerie van Defensie geplaatst als Hoofd Sectie Toeslagen &
Vergoedingen. Hij hield zich daar bezig met arbeidsvoorwaarden en het stelsel van toelagen en
vergoedingen. Het vergaren van die kennis leidde er mede toe dat de KVMO (Koninklijke Vereniging
van Marineofficieren) hem vroeg als vrijgestelde vakbondswerk te gaan doen. Zo zat hij ineens aan de
werknemerszijde van de onderhandelingstafel als hoofd sectie georganiseerd overleg en had hij
onder meer intensief contact met de staatssecretarissen J. van Houwelingen en W. Hoekzema. Uit de
aard van zijn bezigheden kreeg Marcus te maken met diverse
belangenverenigingen, zoals de VVDM (Vereniging voor Dienstplichtige
Militairen), de AVNM (Algemene Vereniging Nederlandse Militairen), de
Landelijke Korporaalsvereniging, de NOV (Nederlandse Officieren Vereniging),
de VBZ (Vereniging Belangenbehartiging Zeebond) en vele anderen en werd
hij ingewijd in de geheimen van vakbondsland.
Een verschil van mening over zijn verdere loopbaan leidde tot zijn ontslag.
Men vond dat Marcus te weinig operationele plaatsingen had gehad om de
Hogere Krijgskundige Vorming te mogen volgen. Marcus diende ter plaatse
zijn ontslag in, hoewel de toenmalige directeur personeel, schout-bij-nacht N.W.G. Buis, hem verzocht
deze beslissing nader te overwegen. Maar Marcus volgde deze raad niet, maar diens andere advies,
om hem te bellen als hij bereid zou zijn deze "fout" toe te geven, later wel op.
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Heb je het eindelijk door?
Marcus was de daarop volgende twee jaar (1990-1992) werkzaam als adviseur bij de Centrale voor
Middelbare en Hoger Ambtenaren bij de Overheid, Onderwijs en Bedrijveninstellingen (CMHF). Daar
deed hij ervaring op in diverse overheidsfora, zoals de gemeenten (LOGA), de provincie (IPO), de
waterschappen (UvW), het burgemeestersoverleg en als adviseur bij bijzondere commissies van
diverse ministeries. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de CAO-onderhandelingen bij de P.T.T.,
was hij adviseur van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) en werkte hij in totaal
tachtig uur per week.
Geen wonder dat hij op een gegeven moment taakvermindering vroeg. De CMHF liet de zaak echter
op zijn beloop en Marcus besloot zelf te handelen, nadat hij een ongeluk had veroorzaakt omdat hij
van vermoeidheid in slaap was gevallen. Op voorspraak van de NVVR begon hij een sollicitatie naar de
functie van plaatsvervangend hoofd Arbeidsvoorwaarden bij de Rechterlijke Macht. Zijn vrienden
begonnen zich echter zorgen over Marcus te maken en vroegen hem of hij niet beter terug kon keren
naar de Marine. Hij belde uiteindelijk naar (inmiddels) viceadmiraal Buis en die zei, toen hij vernam
dat hij Marcus aan de telefoon had: "Zo, heb je het eindelijk door?" Dit bevestigde wat Marcus dan
ook later zei: "Als mensen bij de Marine iets in je zien, dan is niets ze teveel om je te stimuleren".
Terug naar de Marine
Marcus onderging een herkeuring en werd geplaatst op de Hr. Ms. Willem van der Zaan (1992-1993).
Marcus kreeg de functie van Hoofd Logistieke Dienst. Later werd hij bij de Directie Personeel van de
Koninklijke Marine, afdeling rechtstoestand, geplaatst en diende daar vijf jaar.
Hij bekleedde op die locatie achtereenvolgens de functies van hoofd algemene rechtspositie en hoofd
financiële rechtspositie en werd uiteindelijk in de rang van kapitein-luitenant-ter-zee van
administratie benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd. Na deze functies verlangde Marcus
echter weer terug naar de praktijk. Uiteindelijk werd hij als Hoofd Logistieke Dienst op Hr. Ms.
Rotterdam geplaatst.
Met dit Landing Platform Dock (LPD) maakte hij in de tijd van
zeven maanden een aantal reizen, onder meer naar de
Poolcirkel, de Noordkaap, Schotland en Macedonië.
Commandant Logistiek Bataljon
Na terugkeer kreeg Marcus het commando over het Logistiek
Bataljon van de Groep Operationele Eenheden Mariniers
(GOEM) op de Marinierskazerne in Doorn. Marcus noemde als taak van dit bataljon: "De schaarste
aan logistieke ondersteuning verdelen over de operationele eenheden”. Met zijn bataljon reisde hij
onder meer naar Albanië (1999) en ging hij op werkbezoek bij Operation Bright Star in Egypte.
Aldaar leverden Marcus en zijn groep logistieke ondersteuning en was hij verantwoordelijk voor de
conceptuele inzet op logistiek gebied. Na deze operatie ondersteunde zijn bataljon onder meer
trainingen in Schotland en Noorwegen. Deze trainingen dienden om geoefend te zijn als de
noordflank zou worden aangevallen.
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De missie in Eritrea en Ethiopië
In 2000 en 2001 nam Nederland deel aan de missie in Eritrea en Ethiopië, UNMEE (United Nations
Mission in Ethiopia and Eritrea) – de eerste inzet van Nederlandse VN-troepen na Srebrenica. Dat was
in de vorm van een Nederlands-Canadees bataljon (NECBAT), met als commandant luitenant-kolonel
A.G. van Ede. Marcus werd benoemd tot commandant van de Logbase in Dekemhare en was in die
hoedanigheid verantwoordelijk voor een goed verloop van de logistieke ondersteuning van NECBAT.
De samenwerking tussen de diverse partijen
verliep goed. Deze missie was gebaseerd op een
concept waarbij de diverse defensieonderdelen
intensief zouden samenwerken teneinde samen
een operationeel verantwoord product te
leveren. Tijdens de uitzending lukte het Marcus
als vlootofficier een goede samenwerking te
creëren tussen de Mariniers, het vlootpersoneel
en de eenheden van de Koninklijke Landmacht,
de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke
Marechaussee, de Canadezen en de staf van de
Verenigde Naties.
Tot de taken die werden uitgevoerd behoorde
onder meer het transport van driehonderd
containers, inclusief het ondersteunend
materiaal, binnen drie dagen van Massawa
naar Dekemhare. Marcus en zijn
manschappen zorgden er onder meer ook voor
dat Chinooks werden ingezet om bederfelijke
etenswaren naar de eenheden te vervoeren,
toen bleek dat transport daarvan over de weg
te lang duurde en het eten dreigde te
bederven. Er werden verder veel
werkbezoeken van hoogwaardigheidsbekleders
ondersteund, waaronder die van premier W.
Kok, secretaris-generaal K. Annan en anderen.
Een anekdote: enkele leden van de eenheid
van Marcus knipten tijdens een werkbezoek
van kroonprins Willem-Alexander (in weerwil
van het strenge protocol, waarbij niet over de
vriendin van de Kroonprins mocht worden
gesproken) een foto van zijn (toenmalige)
vriendin Máxima uit een weekblad en
plaatsten deze, netjes in een lijstje, op het
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nachtkastje van de Prins. Deze kon de geste wel waarderen.
Terug in Nederland
Eenmaal terug in Nederland, december 2001, kwam Marcus "van de zandbak in de papierbak". Hij
zou geplaatst worden bij de directie personeel, afdeling officieren maar daar was inmiddels iemand
anders benoemd. Schout-bij-nacht L.W.J.E. Brandt, die op werkbezoek kwam in Eritrea, vertelde
Marcus dat besloten was hem in de rang van kolonel te benoemen tot hoofd beleidsontwikkeling op
het Ministerie. In deze functie (2003-2005) was hij (tijdens de bewindsperiode van staatssecretaris C.
van der Knaap) medeverantwoordelijk voor diverse ontwikkelingen op het gebied van
personeelsbeleid.
Het was een diverse functie want naast het opleidings- en wervingsbeleid vielen ook het ARBO-,
gender- en veteranenbeleid onder zijn jurisdictie. In 2005 werd de afdeling van Marcus echter
geïntegreerd in een nieuwe afdeling en was hij gedurende een half jaar hoofd van een tijdelijke
afdeling.
Hoofd Opleidingen en directeur Veteraneninstituut
De toenmalige directeur personeel Koninklijke Marine, schout-bij-nacht R.T.B. Visser, vroeg Marcus
echter om Hoofd Opleidingen van de Marine in Den Helder te worden (2005). In deze functie was hij
verantwoordelijk voor tien bedrijfsscholen (met 900 man personeel), waarvan er drie gemengd waren
met ook Belgische opleidingen. In deze periode werden er diverse reorganisaties en
onderwijsvernieuwingen doorgevoerd, zoals herstructureringen van opleidingen, certificering naar
burgeropleidingen en de systematiek van erkenning van verworven competenties. Daarnaast werd in
het project Loopbaanlint de opleiding Veiligheid en Vakmanschap ingevoerd.
Marcus werd in 2009 aangesteld als directeur van het Veteraneninstituut, waar hij onder meer de
interne organisatie en de 350 vrijwilligers aanstuurt. Het Veteraneninstituut voert voor het Ministerie
van Defensie het veteranenbeleid uit. Dat gebeurt door voorlichting op velerlei terrein. Daarnaast is
er een Kennis- en Onderzoekscentrum, vindt brede dienstverlening aan de veteranen plaats, wordt
de geestelijke verzorging voor veteranen ondersteund en vormt het Veteraneninstituut de poort naar
de Veteranenzorg, 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Particulier
Naast zijn werk voor Defensie heeft Marcus zich ook altijd ingezet voor de maatschappij. Hij heeft in
de loop der tijd een veelheid van vrijwilligersfuncties vervuld binnen de Goudse gemeenschap
(ouderraad, vereniging van huiseigenaren, parochiebestuur R.K. kerk en Goudse Lionsclub) en op het
snijvlak van Defensie en maatschappij. Zo was hij bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van
marineofficieren en van de Stichting Korpsbezit, destijds verantwoordelijk voor de exploitatie van het
Mariniersmuseum in het Hulstkampgebouw aan de Maaskade te Rotterdam en vervult hij nog steeds
bestuursfuncties binnen het Militair ordinariaat van de Krijgsmacht (zeg maar het 8ste R.K. bisdom). In
die laatste hoedanigheid is hij onder meer al 8 jaar medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse militaire
bedevaart naar Lourdes. Voor al zijn inzet is hij in 2008 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje
Nassau met de zwaarden.
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Sinds 2005 is hij getrouwd met Ineke. Zij kregen samen drie kinderen: Daan (1988), Tom (1990) en
Nanneke (1993). Marcus is met name zijn echtgenote Ineke erg dankbaar dat zij hem altijd heeft
gesteund en ruimte geboden heeft voor al zijn activiteiten. Zonder haar steun zou hij niet hebben
kunnen doen wat hij tot nu toe heeft mogen doen!
Tenslotte
Wij vroegen Marcus wat de eigenschappen zijn die men leert
in de militaire dienst. Hij noemde improviseren, snel besluiten
leren nemen, diplomatiek kunnen optreden en doorzetten, ook
als anderen het opgegeven. Het werken in een team is daarbij
een belangrijk element; alleen door goede samenwerking
worden resultaten bereikt. Kameraadschap en het blindelings
op elkaar moeten kunnen vertrouwen zijn daarnaast
belangrijke voorwaarden.
Wij denken dat de Veteranen in goede handen zijn bij een man als Marcus, die zelf ook aan een
missie heeft deelgenomen en zeer veel kanten van het "militaire bedrijf" heeft gezien.
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Vier Gooise burgemeesters en hun affiniteit met veteranen
Hoe zijn militaire wortels burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) beïnvloeden.

Inleiding
Pieter Broertjes is sinds 2011 burgemeester van Hilversum.
Daarvoor was hij gedurende lange tijd hoofdredacteur van de
Volkskrant. Hij komt uit een interessante familie.
Broertjes' vader was Frits Broertjes, brigade-generaal titulair
der Cavalerie bij de Huzaren van Boreel. Zijn grootvader was
Pieter Broertjes, officier van gezondheid bij de Geneeskundige
Dienst van het leger in Nederlands-Indië.
Broertjes' moeder is Johanna Wessel, dochter van Izak Wessel,
een bekend arts en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, en zuster van Ies Wessel, actief in het
studentenverzet en op 7 mei 1945 vermoord door de Duitsers. Onderstaand kunt u nader kennis
maken met deze interessante familie.
Pieter Broertjes
Broertjes (Zaandam, 27 januari 1889 - Hilversum, 9 maart 1945)
studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij werd
in januari 1913 bevorderd tot semi-arts, in maart 1914 benoemd
tot huisarts en in april 1914 bij de Koloniale Reserve beëdigd en
aldaar in functie gesteld. Broertjes vertrok op 18 juli 1914 per
Koningin Emma naar Nederlands-Indië, waar hij bij Koninklijk
Besluit van 6 april 1914 nummer 29 bij het personeel van de
Indische Geneeskundige Dienst van het leger was aangesteld en benoemd tot officier van gezondheid
tweede klasse.
Broertjes kreeg in deze functie eerst Batavia als standplaats, werd in januari 1915 overgeplaatst naar
Atjeh en Onderhorigheden (standplaats: Kota Radja) en in mei 1915 te Sigli geplaatst. Later woonden
hij en zijn gezin te Langsa. In maart 1918 wisselde hij van standplaats en
werd hij van Atjeh bij de hospitaaldienst in Soerabaja overgeplaatst. In april
1922 werd Broertjes bij de Militair Geneeskundige Dienst bevorderd tot
officier van gezondheid eerste klasse en kreeg een verlof van een jaar naar
Nederland.
Broertjes promoveerde in februari 1924 aan de Universiteit van Utrecht tot
doctor in de geneeskunde op het proefschrift "Betekenis van de kunstmatige
vroeggeboorte bij bekkenvernauwing". Het jaar daarop, op 11 april 1925,
keerde hij per Prins der Nederlanden terug naar Batavia. Hij had inmiddels
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de actieve dienst verlaten en zich gevestigd als particulier arts maar werd gerekend vanaf 25
november 1926 benoemd tot reserve officier van gezondheid der eerste klasse.
Broertjes bleef in de jaren die daarop volgden zijn particuliere praktijk in Soerabaja met veel succes
uitoefenen (hij ontving zeer veel dankbetuigingen), specialiseerde zich in de gynaecologie en zette te
Darmo een kraamkliniek op. Hij werd in oktober 1934 ontslagen uit zijn rang van reserve officier van
gezondheid der eerste klasse en keerde terug naar Nederland, waar hij zich te Utrecht als arts,
uitsluitend voor tropische ziekten, vestigde. Hij specialiseerde zich daarnaast, bij de arts Kok, in de
radiologie.
Vanaf het einde van de jaren dertig was Broertjes verbonden aan de röntgenafdeling van het
Diaconessenhuis in Hilversum. Hij ontwikkelde diverse plannen voor na de oorlog. Hij hoopte onder
meer dat als Nederlands-Indië bevrijd zou zijn hij terug kon keren en zijn aandeel in de wederopbouw
leveren. In februari 1944 werd hij echter ziek (hij leed aan kanker) en overleed in maart 1945, zonder
zijn zoon Frits, die zich in het kamp Sachsenhausen, ( gelegen in de voormalige wijk Sandhausen van
Oranienburg nabij Berlijn) bevond, ooit weer terug te zien, op 56-jarige leeftijd.
Broertjes werd begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum. Hij was tijdens zijn leven lid van
veel medische tijdschriften en schreef artikelen voor onder meer het Geneeskundig tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Frits Broertjes
Broertjes werd op 13-jarige leeftijd, in 1928, door zijn vader naar Nederland gezonden en geplaatst bij
Marine-officier Jan Wichers (de uitvinder van de snuiver/snorkel voor onderzeeboten). Het gezin
Broertjes werd in 1932 in Nederland herenigd. Broertjes
behaalde in juni 1937 het eindexamen van de Bijzondere Hogere
Burgerschool ("De Munnick") te Utrecht en deed hierna de 21ste
cursus SROC.
Hij volgde de Cavalerieopleiding aan de Koninklijke Militaire
Academie te Breda (vanaf 1937) en trad in datzelfde jaar toe tot
het Eerste Regiment Huzaren. Hij werd, bij besluit van generaalmajoor N.J. Karstens, daartoe gemachtigd door de bevelhebber van de Duitse Weermacht in
Nederland, met ingang van 15 juli 1940, benoemd tot tweede luitenant der Cavalerie.
Broertjes was, ingedeeld bij de Regimenten, vanaf mei 1940, bij de Bereden Cavalerie gelegerd in de
Alexanderkazerne in Den Haag. Tijdens de Duitse aanval op Nederland trok hij met de Cavalerie te
velde en nam met zijn wapenbroeders in de duinen bij de Wassenaarse slag enige parachutisten
gevangen. De krijgsgevangenen werden ingescheept om naar Engeland getransporteerd te worden.
Toen de oorlog uitbrak woonde Broertjes in Hilversum. Nadat hij was benoemd tot tweede luitenant
werd hij ingedeeld bij de Marechaussee, waar hij, samen met zijn vriend, de latere eerste stalmeester
Willem Frederik Karel Bischoff van Heemskerck, assisteerde bij bewakingsklussen en hielp bij illegale
transporten van voedsel.
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Hij werd op 6 februari 1941 opgepakt, in Scheveningen in Einzelhaft gevangen gezet en door het
Marinekriegsgericht wegens gepleegde illegale handelingen veroordeeld tot een langdurige
tuchthuisstraf. Na vijf maanden werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort en drie maand later op
transport gesteld naar Kamp Sachsenhausen, waar hij op 24 oktober 1941 arriveerde en
kampnummer 39760 kreeg. In Kamp Sachsenhausen werd Broertjes ingedeeld bij het
Schaufelkommando, een schepcommando dat grind moest verplaatsen.
Broertjes werd in april 1945 door de Russen uit Kamp Sachsenhausen bevrijd en in Oranienburg
ondergebracht om voor de Russische bevrijder taken te verrichten. Van daar wisten Broertjes en zijn
vrienden Bisschoff van Heemskerck en Koch te ontsnappen door uit een vrachtauto te springen, naar
het door de Amerikanen bezette gedeelte van Berlijn te ontkomen en contact met de Amerikanen in
hun sector te maken. Broertjes werd in 1945
bevorderd tot eerste luitenant der Cavalerie bij
het Pantserwapen, volgde een opleiding in
Engeland en vertrok als oorlogsvrijwilliger met
het Eerste Eskadron Pantserwapens naar
Nederlands-Indië.
Het eskadron, waar Broertjes deel van
uitmaakte, was te Medan gelegerd aan de
Serdangweg en tijdens de Eerste Politionele
Acties toegevoegd aan de infanterie. De verschillende Pelotons namen deel aan strijdhandelingen bij
Arnhemia, Stabat en de spoorbrug bij Wampoe. Ook Bindjei, Banten II en Koeala werden aangedaan.
Op 28 juli 1947 werd onder meer opgerukt naar Tebing Tinggi en verder doorgestoten naar Pematang
Sianter en Brastagi.
Pas op 2 augustus keerde het eskadron terug naar Medan, waarna nog acties volgden te Tandjong
Poera en Tandjong Balei. Broertjes werd na afloop van de Eerste Politionele Acties overgeplaatst bij
het Vierde Eskadron op Java, bevorderd tot ritmeester en
benoemd tot tweede man van het Eskadron. Hij keerde op 11
september 1949 met de Waterman terug naar Nederland en werd
aldaar in Den Haag, als adjudant van de chef van de Generale Staf
(Bevelhebber Landstrijdkrachten), geplaatst. Achtereenvolgens
was hij adjudant van generaal H.J. Kruls en generaal B.R.P.F.
Hasselman. In 1953 werd
Broertjes teruggeplaatst bij
zijn wapen, eerst bij het Depot Cavalerie en vervolgens benoemd
tot commandant van het D (tankeskadron) 102 Verkbat. In 1956
werd hij in de rang van majoor, samen met ritmeester Heshusius,
benoemd tot hoofd sectie S3 bij de inspectie der Cavalerie.
Broertjes was van 1953 tot 1954 in de rang van ritmeester
commandant van het 2-101 Verkenningsbataljon van het
Regiment Huzaren van Boreel. Begin 1955 werd hij benoemd tot
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commandant van het dan nieuw te vormen Eskadron Desk 102 Verkenningsbataljon. Toen in 1961 de
Cuba-crisis uitbrak werden uit het 102 Verkenningsbataljon twee andere bataljons gevormd, namelijk
de 102 (commandant: Broertjes) en 103 Verkenningsbataljons. Deze bataljons werden ingedeeld bij
de 121ste Lichte Brigade, gecommandeerd door generaal J.A.C. Bartels, en elkaar afwisselend naar
Duitsland gezonden.
Broertjes was in 1959 een der oprichters van de Historische Collectie Cavalerie, Bernhard Kazerne in
Amersfoort. Later werd hij vicevoorzitter van deze stichting. Op 25 november 1966 was hij, samen
met kolonel R.O. van Manen en majoor jonkheer A. van der Goes, initiatiefnemer van de oprichting
van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte(s). Broertjes was intensief betrokken bij de realisatie van de
Prinsjesdagescortes.
Van 1966 tot 1982 maakte hij deel uit van de Stichting Ere-Escorte(s). Hij werd in 1971 (tot 18 april
1973) benoemd tot commandant van het opleidingscentrum der Cavalerie, tevens voorzitter van de
Historische Verzameling Cavalerie. Wegens zijn verdiensten voor de Stichting werd hij benoemd tot
erelid van het Stichtingsbestuur. Broertjes was in 1978 een der bouwers en bestuurslid van het
militaire ruitersportcentrum "Marcroix", gelegen naast de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort. Hij
was indertijd ook intensief betrokken bij het (tegenwoordig reünie) Trompetterkorps der Cavalerie.
Broertjes overleed in de leeftijd van 88 jaar te Baarn en werd op 29 januari 2004 op de
Noorderbegraafplaats te Hilversum begraven. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de
Zwaarden, bezat het Erekruis in de Huisorde van Oranje, het Oorlogsherinneringskruis met gesp mei
1940, was drager van het Verzetsherdenkingskruis en bezat het Ereteken voor Orde en Vrede met vier
gespen.
Izak Wessel
Izak Wessel (geboren te Goes op 25 oktober 1893 en te Hilversum overleden op 23 mei 1978) volgde
de Hogere Burgerschool te Goes en behaalde in juli 1911 zijn eindexamen. Hij ging vervolgens
geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog was Wessel actief als reserve officier van
gezondheid in de groep Woudrichem van de Hollandse Waterlinie.
Wessel slaagde in juni 1917 voor het eerste gedeelte van zijn
artsexamen en werd op 27 maart 1918 door de Geneeskundige
Staatscommissie bevorderd tot arts. In 1919 werd op voorstel van
Burgemeester en Wethouders besloten om een adjunct-directeur van
de Gemeentelijke - en Gezondheidsdienst aan te stellen en zij deden
twee aanbevelingen, namelijk Wessel en de arts P.A.I.J. Nuysink.
Uiteindelijk werd aan Wessel, die op 16 januari 1920 benoemd werd, de
voorkeur gegeven.
In deze tijd was hij daarnaast actief als geneesheer-directeur en
medeoprichter van het sanatorium "Hilversum". Wessel was eind jaren twintig als arts ook werkzaam
als medewerker van het Consultatie Bureau te Hilversum en daarnaast waarnemend geneesheer in
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de Inrichting voor Arbeidstherapie Zonnenstraal. In 1935 werd de functie van adjunct-directeur bij de
Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, die Wessels sinds 1920 bekleed had,
opgeheven.
Wessel was inmiddels, in 1936, actief als geneesheer van Huize Hebron, een rusthuis. In de
openingsvergadering van het congres der Nederlandse Maatschappij tot Bevordering de
Geneeskunde, dat in juli 1937 te Utrecht werd gehouden, werd hij benoemd tot hoofdbestuurslid.
Later was hij tevens lid van het Dagelijks Bestuur. In 1939 werd hij aangesteld als controlerend
geneesheer van de P.T.T., van de Nederlandse Spoorwegen en voor het Algemeen Ziekenhuis Opname
Fonds.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Wessel actief binnen het artsenverzet (onder meer Medisch
Contact). Hij protesteerde binnen het hoofdbestuur van de Maatschappij voor Geneeskunst tegen de
passieve houding van de Maatschappij tegenover de acties van de bezetter. In 1941 wist hij zijn
collega's van de afdeling Hilversum te mobiliseren door een scherpe nieuwjaarsrede te houden over
de ethische waarden, die door het Nationaal Socialisme vertrapt zouden worden. Hij werd afgevoerd
naar Kamp Amersfoort maar kwam al in augustus 1942 vrij.
De zoon van Wessel, Isaak (Ies) Wessel, werd in mei 1945 door de Duitsers doodgeschoten. Wessel
zelf trad na de oorlog op verzoek van de burgemeester toe tot het Hilversums comité Nationale
Oorlogsmonumenten en was verder (in 1954) onder meer actief als vicevoorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Centrale Vereniging tot de Bestrijding van Tuberculose.
Op 1 april 1954 stopte hij met als huisarts te praktiseren. Uit de opbrengst van de verkoop van het
Sanatorium Hilversum werd na de Tweede Wereldoorlog de Dokter Izak Wesselstichting opgericht.
Deze stichting steunt liefdadige doelen op medisch gebied. Wessel werd benoemd tot officier in de
Orde van Oranje-Nassau en op vrijdag 4 maart 1960 als ereburger ingeschreven in het Gulden Boek.
Hij was tot op hoge leeftijd nog actief bezig met de totstandkoming van het dan nieuwe
Diaconessenhuis, waar hij van 1955 tot 1965 geneesheer-directeur van was. Wessel overleed in mei
1978 en werd begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum, waar ook zijn schoonzoon, Frits
Broertjes, later werd begraven.
Ies Wessel
Wessel groeide op in Hilversum, waar hij het Hilversums Gymnasium
afdeling B volgde en in juni 1939 slaagde voor zijn examen. Hij ging
vervolgens rechten studeren aan de Universiteit van Utrecht, werd
lid van het corps en trad tijdens de oorlog toe tot het
studentenverzet. In 1943 werd die situatie te gevaarlijk en was hij
gedwongen onder te duiken bij de bevriende arts Kanters en zijn
gezin. Wessel werd in de ochtend van de 7de mei 1945 bij het
Rosarium bij het Wilhelminapark doodgeschoten.
Die ochtend had Prins Bernhard een waarschuwing doen uitgaan om
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in paniek geraakte Duitsers niet te ontwapenen omdat dit teveel risico's met zich mee zou brengen.
Wessel was echter al eerder met een aantal (elf) andere studenten, getooid met helm en oranje
band, op zoek gegaan naar Duitse militairen. De studenten hadden tijdens de oorlog allemaal
ondergedoken gezeten in een huis aan de Graaf Adolfstraat 8. Voor het huis van Anton Mussert
werden de jongens door zwaar bewapende Duitsers onder vuur genomen, waarbij tien op slag dood
waren en twee zwaar gewond raakten.
Een van de twee jongens die de schietpartij overleefden, was Hans van
Ameide. Hij gaf later een ooggetuigenverslag van het incident. In zijn
versie waren de jongens onderweg naar de Maliebaan toen de groep op
de hoek van de Koningslaan en de Nassaulaan acht Duitse soldaten, die
een kapotte legertruck in de richting van de Emmalaan duwden,
tegenkwamen. Volgens Van Ameide openden de soldaten in het
Wilhelminapark het vuur op het moment dat de studentengroep de
Duitse manschappen op de Koningslaan trachtte te ontwapenen.
Commandant Hans Muus werd neergeschoten nadat hij had geroepen
dat men moest stoppen met schieten. Paul van den Hurk raakte
zwaargewond (en neef Theo van den Hurk zou ook sneuvelen tijdens de schietpartij), maar Van
Ameide liet hem liggen om zichzelf in veiligheid te brengen achter een muurtje, gelegen voor het huis
van Anton Mussert. Intussen zag hij nog dat Paul Regout een schot in het voorhoofd ontving en in
doodsnood om zijn moeder riep. Van Ameide en Erich Buchman, een gedeserteerde SS'er, zouden
uiteindelijk de schietpartij overleven. De begrafenis van Wessel vond op 11 mei met militaire eer
plaats op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.
Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten flankeerden de groeve. Overste Scherk,
districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, citeerde enkele verzen van het
"Geuzenvendel op de thuismars". Hij verzocht daarna alle aanwezigen het "Prinsenlied" te zingen. In
Hilversum werd in 1955 de Wesselstraat naar Wessel vernoemd.
Prins Bernhard noemde jaren later tegenover de neef van Wessel, dan hoofdredacteur van de
Volkskrant, Pieter Broertjes de actie op de dag van de zevende mei "amateuristisch" en zei dat dit
nooit had mogen gebeuren. De ouders van Wessel, Izak Wessel en zijn echtgenote, zouden hierna
nooit meer Bevrijdingsdag vieren
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Waarom een burgemeester (Heijman, Bussum) tot ambassadeur der veteranen wordt
benoemd
Inleiding
Drs. Mr. Henk Heijman volgde in juli 2013
waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga op.
Hij studeerde van 1970 tot 1976 politicologie aan
de Universiteit van Amsterdam en van 1980 tot
1985 rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van
Utrecht.
Heijman was in diverse functies werkzaam
voordat hij in 2005 werd benoemd tot
burgemeester van Oost Gelre. Zo was hij onder
meer actief als hoofd afdeling bestuurszaken,
senior consultant bij KPMG en voorzitter van de
werkgroep openbare orde en veiligheid.
Heijman, lid van het CDA, werd begin juli 2013 door Johan Remkes beëdigd als burgemeester van
Bussum. Een van zijn eerste openbare optredens ten behoeve van veteranen was tijdens de
herdenking van de capitulatie van Japan, op 15 augustus 2013.
Introductie
Heijman ontving ons zeer hartelijk en vertelde dat zijn broer Wim een aantal jaren de opleiding op de
Koninklijke Militaire Academie te Breda had gevolgd. Later koos deze broer echter voor een geheel
andere loopbaan, studeerde economie en werd benoemd tot hoogleraar agrarische economie aan de
Universiteit van Wageningen.
Tijdens ons gesprek met Heijman kwam direct naar voren dat de burgemeester zeer veel affiniteit
met veteranen heeft, wat onder meer bleek uit alle activiteiten die hij in zijn eerdere functie als
burgemeester van Oost Gelre met veteranen
ontplooide.
Ambassadeur der veteranen in Oost Gelre
En zo kwamen wij ook op een interessante
veteraan, Aloys Roemaat, uit met wie Heijman
indertijd samen de veteranendag van Oost
Gelre opzette.
Roemaat vertelde in 2012 in een interview met
het Dagblad van het Noorden (3 september
2012): "Van de gemeente in het algemeen en
de burgemeester in het bijzonder ondervinden
wij veel ondersteuning. Daarom hebben wij
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hem vorig jaar ook benoemd tot ambassadeur van de in de gemeente Oost Gelre wonende
veteranen.” Kijk en dat horen wij graag: de nieuwe burgemeester van Bussum heeft aantoonbaar hart
voor veteranen en zij voor hem! Burgemeester Heijman was zelfs zo vriendelijk om ons de
mogelijkheid te bieden om met deze interessante veteraan in contact te komen.
Bussum en het veteranenbeleid
Wij vroegen aan Heijman wat zijn visie was op het veteranenbeleid in Bussum en verwachtten een
politiek (of diplomatiek) antwoord. Maar Heijman gaf ons geen standaard antwoord: hij zei
integendeel dat men beleid, in casu veteranenbeleid, niet van bovenaf moest sturen maar
integendeel van onderaf, vraag gestuurd, diende op te bouwen. Een andere zaak die in ons verdere
gesprek aan de orde kwam was de herdenking ter gelegenheid van de capitulatie van Japan, in
augustus jl., waar hij een toespraak hield.
Ons was indertijd opgevallen dat bij die plechtige gelegenheid maar weinig pers en vrijwel geen
toeschouwers waren. Datzelfde was ook bij de burgemeester niet onopgemerkt gebleven en hij
benadrukte dat instanties die dit soort herdenkingen organiseren te allen tijde contact met hem
konden opnemen zodat het evenement in breder kring bekend zou worden en aldus de aandacht
kreeg die dit soort bijeenkomsten verdienen.
Meer publiciteit voor herdenkingen en veteranendagen
Verder filosoferend merkte wij op dat de herdenking van 200 jaar Huzaren van Boreel, ons inziens
een landelijk evenement waardig, slechts voor een beperkte kring toegankelijk was. En tot onze schrik
bemerkten wij dat dit ook gold voor de regionale veteranendag van 't Gooi, die immers in 2013 ook
slechts voor genodigd publiek opengesteld was. Burgemeester Heijmans merkte op dat dergelijke
feestelijkheden natuurlijk een brede publiciteit verdienden en dat hij, waar het de veteranen in
Bussum aanging, naar binnen zijn vermogen lag, alles zou doen om hen de steun en publiciteit te
geven die zo hard nodig is.
Graag geven wij burgemeester Heijman, die getoond heeft zoveel hart te hebben voor onze
veteranen, de gelegenheid hier onder het woord tot de veteranen uit het Gooi te richten.
Persoonlijk woord van burgemeester Heijman
Er is vele jaren in Nederland weinig aandacht geweest voor onze veteranen. Zij werden eigenlijk aan
hun lot overgelaten. Gelukkig is er de laatste tijd veel veranderd. Veteranen hebben de plek gekregen
die zij verdienen. Een respectvolle plek in de samenleving. Er is een landelijke veteranendag en in vele
gemeenten is er ook een gemeentelijke veteranendag. Dagen van ontmoeting, herinnering en
herdenking. En ten slotte – het belangrijkste – is er zo nodig hulp en zorg bij de verwerking van de
wonden, die tijdens de militaire inzet kunnen zijn geslagen!
Ik draag alle veteranen een goed hart toe. Tijdens uw bijeenkomsten zal ik daar door mijn
aanwezigheid blijk van geven.
Hartelijke groet, Henk Heijman
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Huzaar van Sytzama burgemeester? Ontmoet Fons Hertog (Huizen)!
Bij de Huzaren
Alphonse Philip Hertog (Den Haag, 13 oktober
1947), advocaat, anno 2014 burgemeester van
Huizen, en eerder onder meer actief als
burgemeester van Velsen en de
Haarlemmermeer, vervulde zijn dienstplicht in
1972 als Cavalerist bij de Huzaren van Sytzama,
de zogenaamde Witte Huzaren, in de
Bernhardkazerne te Amersfoort.
In het logo van de Huzaren van Sytzama staat:
door het juiste te doen vreest gij niemand, en dat motto was Hertog op het lijf geschreven. In 1972
was men te Amersfoort bezig de manschappen te scholen in het omgaan met de Leopard(1)tank en
Hertog werd aldus benoemd tot wapenfourier.
Een sollicitatie bij baron van Till
Hertog was geen doorsnee rekruut en omdat hij zich wat verveelde besloot hij te gaan solliciteren
naar een meer actieve functie. Dat was zeer ongebruikelijk voor een
dienstplichtig soldaat in die tijd. Aldus vroeg hij aan Baron van Till: is er
nog een plek voor een dienstplichtig Huzaar? Deze zag wel iets in de
jonge Hertog en stelde hem te werk. Op deze wijze kwam Hertog te
werken aan de ontwikkeling van een ingenieus systeem, dat indertijd
veel kosten bespaarde.
Dat systeem bestond hieruit dat op de loop van een kanon een klein geweertje werd gemonteerd.
Net als bij de attractie op de kermis werden in front van het kanon kleine rubber tankjes van 10 cm.
grootte, gemonteerd op een rad, voorbij getrokken. Met hele kleine kogeltjes werd met het
geweertje op de minikanonnen geschoten. Dit nabootsen van werkelijke gevechtsscènes vereiste
nogal wat behendigheid maar was tevens zeer leerzaam en goedkoop wat materieel betreft. En de
rekruten leerden in ieder geval zeer snel schieten.
Kritische observatie der legerleiding
Hertog was even later belast met de uitgifte van de geweertjes toen het
opperbevel van de Bernhardkazerne, waaronder kolonel F.E.V.M. van
Bouwdijk Bastiaanse, zijn werkplek bezocht. De leiding had de eerder
beschreven experimenten geobserveerd en kwam nu de geweertjes
terugbrengen naar de plaats van afgifte. Hertog, ook toen al zeer
kritisch, stak zijn pink ter controle in de kleine loopjes en meldde zijn
bazen toen dat zij in gebreke waren gebleven deze goed schoon te
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maken.
Dit was een zeer interessante periode in het leven van Hertog; een plaats waar hij indertijd graag
kwam, achter de kazerne gelegen, was een grote manege, het Militair Ruitercentrum Marcroix, mede
opgericht door kolonel Frits Broertjes. Later zou hij met diens zoon, Pieter Broertjes, beiden dan in de
functie van burgemeester, respectievelijk van Huizen en Hilversum, veel contact hebben. De ijskoude
winter van 1972 bracht Hertog, in dienst van Volk en Vaderland, rillend in een legertentje op de dan
stijf bevroren heide door.

De zee over op een onderzeebootjager
In zijn latere functie van Gedeputeerde van de
Provincie Overijssel nam Hertog plaats op de
kruiser Overijssel, die hem van Rotterdam naar
Den Helder vervoerde. Naast de Overijssel
voer nog een andere onderzeebootjager mee;
onderweg werden een aantal oefeningen
gedaan, zoals een helikopterlanding op volle
zee en diverse andere manoeuvres.
Zo werd er een lijn gespannen tussen beide
schepen, waarop een bemanningslid van de
ene naar de andere boot werd overgebracht.
Henk Vonhoff, dan commissaris van de
Koningin van Groningen, gaf zich op als vrijwilliger en hing niet veel later als een worstje (woorden
van Hertog) tussen beide schepen en tot zijn knieën in het water te spartelen.
Marine aangelegenheden en bombardementen op vliegvelden
Hertog was later, in zijn functie van burgemeester van Velsen, onder meer betrokken bij het Marine
Hospitaal in Overveen (waar tussen haakjes de vader van Jaap
Boreel ooit werkzaam was) en had veel contact met de artsMarineofficieren die daar werkzaam waren. Hij was toen ook
voorzitter van het bestuur van Sail IJmuiden en tevens bestuurslid
van de organisatie van Sail Amsterdam. In IJmuiden zetelde ook
het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM); in de directie hadden veel
Marineofficieren zitting,
waarmee Hertog intensief contact had.
In de functie van Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de
provincie Overijssel was Hertog intensief betrokken bij
aangelegenheden van het Ministerie van Defensie. De
Legerplaats Steenwijkerwold (Johannes Postkazerne), waar hij
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bestuurlijk verantwoordelijk voor was, moest indertijd worden uitgebreid, wat veel direct contact en
overleg vergde. Een voordeel dat uit al deze contacten voortkwam was de uitnodiging van B.J.M.
baron van Voorst tot Voorst, commissaris van de Koningin in Limburg, tot het bijwonen van een
legerdag van de Luchtmacht. Op vliegveld Twente leerde Hertog hoe hij het beste vliegbases kon
bombarderen. Hij deed daar namelijk oefeningen met een vluchtsimulator, waarbij zijn doel gesteld
was op de verkeerstorens. De aanwijzing van zijn instructeur volgde hij strikt op: wij gaan nu die
verkeerstoren platschieten en vervolgens in de lucht tanken.
Aldus is burgemeester Hertog ook op Defensiegebied van alle markten thuis en zijn de veteranen van
't Gooi en Omstreken bij hem in zeer goede en bekwame handen.
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Zijn grootouders en zijn vader waren actief in het verzet en hij groeide op met
verhalen over de strijd in Nederlands-Indië. Ontmoet burgemeester van
Bochove van Weesp.
Inleiding
Bas Jan van Bochove (Ermelo, 3 oktober 1950) volgde in
april 2014 in diens functie als burgemeester van Weesp
Bart Horseling op, die met pensioen ging.
Van Bochove is de zoon van Jan Bastiaan van Bochove (10
oktober 1924).
Jan Bastiaan van Bochove
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de ouders van
Jan Bastiaan van Bochove actief in het verzet, waarbij
ook de kinderen werd ingeschakeld. Beide ouders werden opgepakt ("Hannibalspiel") en naar een
concentratiekamp (zijn moeder in Ravensbrück) in Duitsland overgebracht. Hun zoons
werden tewerk gesteld en eveneens naar het oosten afgevoerd.
Aldus kwam Jan Bastiaan te werken op de tekenkamer van Mercedes-Benz maar keerde
uiteindelijk, door pleuritis gedwongen, naar Nederland terug, waar hij zich bij de bezetter
diende te melden als hij weer gezond zou zijn. In plaats daarvan dook hij onder en trad toe
tot het verzet dat actief was op de Veluwe. In de periode van september 1944 tot het
einde van de oorlog was hij daarnaast lid van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Naar de Oost
Na de oorlog meldde Jan Bastiaan zich aan bij het
leger; zijn bedoeling was om daarmee als
bezettingsmacht naar Duitsland te gaan, waar hij hoopte zijn
moeder terug te vinden. Die was inmiddels echter alweer terug in
Nederland en de troepen vertrokken in plaats van naar Duitsland
naar de Oost; Bochove werd ingedeeld bij de militaire
administratie van het 1-8 R.I (Veluwebataljon) en verbleef tussen
1946 en 1948 in Nederlands-Indië.
Bij terugkeer in Nederland was hij de jongste sergeant binnen het Nederlandse leger. Terug in het
Vaderland zette hij zijn militaire loopbaan als vakofficier voort met plaatsingen in onder meer
Harderwijk, Kampen en Limburg en ging in de rang van kapitein in 1979 met functioneel
leeftijdsontslag.
Bas Jan van Bochove
Bas Jan van Bochove groeide op in Ermelo, volgde een opleiding tot onderwijzer en gaf hierna
gedurende vele jaren les. Tijdens zijn militaire diensttijd (10 juli 1973 tot 8 augustus 1974) was hij
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gelegerd te Ermelo, waar hij benoemd werd tot chauffeur bij het geneeskundig bataljon. Hij reed in
die tijd voornamelijk de compagniescommandant en deed verder het werk van een sergeant,
namelijk roosters opstellen en diverse andere administratieve
werkzaamheden.
Na zijn onderwijsloopbaan was Van Bochove actief als wethouder
van Lelystad en voor het CDA werkzaam als lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Sinds april 2014 is hij waarnemend
burgemeester van Weesp. Gezien zijn achtergrond heeft men, wat
de veteranen betreft, een zeer goede keuze gedaan.
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Topstukken uit de Nederlandse krijgsmacht
Ted Meines: hij moest van zijn vader burgemeester worden maar werd uiteindelijk de
nestor van het veteranenbeleid.
Jonge jaren
Tette (Ted) Meines (25 september 1921) groeide op te Huizum in een gezin van vier kinderen. Zijn
vader was actief als werkmeester bij de Nederlandse Spoorwegen, bij de Provinciale Politie en
daarnaast lid van de Gemeenteraad en de Provinciale Staten. Het streven van Meines senior was om
uiteindelijk het ambt van burgemeester
te bekleden maar die ambitie werd
nooit werkelijkheid.
Aldus hoopte hij dat zoon Ted zijn
droom zou realiseren. Hiertoe zorgde hij
ervoor dat deze bij de Gemeente kwam
te werken, waar hij de diverse diploma's
behaalde die nodig waren om
uiteindelijk eerste burger van het dorp
te kunnen worden. Maar de Tweede
Wereldoorlog gooide roet in dit eten.
Meines junior werd in 1939
opgeroepen voor de militaire dienst en geplaatst bij de veldartillerie.
Tweede Wereldoorlog
In 1942 werd Meines gedwongen onder te duiken omdat hij was aangewezen voor
een tewerkstelling in Duitsland. Daarnaast trad hij toe tot het verzet, waar één van
zijn taken bestond uit het veilig onderbrengen van Joodse families met kinderen,
die anders zouden worden gedeporteerd. Van de twintig jonge mensen, die samen
met Meines de verzetsgroep vormden, overleefden maar vier de oorlog.
Hijzelf werd opgepakt en ter ondervraging in een cel in een klein plaatsje bij
Hoensbroek geworpen in afwachting van deportatie naar een concentratiekamp. Meines werd tijdig
bevrijd door het Limburgse verzet, maar niet nadat hij bloedige vingerafdrukken op de tralies van zijn
cel had achtergelaten, in een vergeefse poging zichzelf eerder te bevrijden.
Hij dook hierop onder in Zuid-Limburg en kreeg een schuilnaam, Sjoeke Nutma en
een schuilfunctie, die van dominee, die preekte op de kansel. Pas in 1945 zou hij
zijn eigen naam weer terugkrijgen.
De oorlogsjaren vormden Meines. In deze moeilijke tijd ervoer hij de
aanwezigheid van God en nam hij zich voor om opnieuw te beginnen. Zodoende
zag het jaar 1945 een herboren Meines, die nu toetrad tot de Binnenlandse
Strijdkrachten en werd ingedeeld bij de Politieke Opsporingsdienst, die
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collaborateurs identificeerde en arresteerde.
Begin militaire loopbaan
Niet lang na de bevrijding, in januari 1946, meldde Meines zich als Oorlogsvrijwilliger om zijn
landgenoten in Nederlands Oost-Indië te helpen bevrijden. Zijn ambitieuze vader, die hem een post
toedacht van gemeentesecretaris in Sneek, meldde hij dat hij zijn
levensweg had herzien en misschien die functie zou overwegen
maar pas nadat hij terug zou komen uit Nederland-Indië.
Meines werd nu naar Engeland, naar Mill Hill (Wolverhampton),
gezonden, waar hij (tot zijn verbazing) werd aangewezen om de
officiersopleiding te gaan volgen. In januari 1947 werd hij
benoemd tot eerste luitenant. Eind 1947 keerde hij naar
Nederland terug, waar hij, tot zijn grote woede, van de Generale
Staf op de Julianakazerne hoorde dat hij niet naar de Oost zou worden gezonden maar diende, mede
vanwege zijn net genoten opleiding, mee te werken aan de wederopbouw van het Nederlandse leger.
Zijn aandeel hierbij diende hij te concretiseren als instructeur bij de Kaderschool der veldartillerie in
Tilburg.
Toch naar de Oost
Meines bood hierop zijn ontslag aan maar dit werd niet geaccepteerd omdat hij voor vijf jaar
getekend had. Uiteindelijk vertrok hij, ingedeeld bij de 43ste afdeling
veldartillerie, pas in mei 1948 met de Grote Beer naar Oost-Indië.
Aldaar werd hij als een der laatste officieren te Buitenzorg beëdigd tot
eerste luitenant en op Java in Bantam, standplaats Serang, bij het 432ste
Bataljon geplaatst.
Op deze plek werd Meines zich bewust hoe het was om de operationele
verantwoordelijkheid te hebben, terwijl hij ver van huis en ver van het militair oppercommando
(gelegerd te Buitenzorg) was. Hij leerde hier zelfstandig beslissingen te nemen en aldus kreeg op deze
plaats zijn beroepsofficierkern klank en kleur.
In december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht plaats en dienden de Nederlandse troepen naar
het Vaderland terug te keren. Omdat er echter gebrek aan
scheepsruimte was werden de manschappen voor enige tijd
geconcentreerd rond Batavia. Voor Meines en zijn jongens was
een depot nabij Bandoeng de aangewezen plaats. Meines had
echter zijn ouders moeten beloven dat hij goed voor de onder
hem geplaatsten zou zorgen.
Doordat Meines de kans kreeg in en rondom Buitenzorg enige
verkenningen te doen kon hij een beter onderkomen detecteren. Tussen Salek en Gedeh, aan de weg
naar Buitenzorg naar Soekaboemi, ontdekte hij hotel Lido, waar hij en zijn troep een goed
onderkomen konden inrichten. Niet veel later ontmoette hij zijn dan toekomstige echtgenote, Doreen
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de Veer, die in de functie van medewerker van de apotheek, actief was als lid van het Vrouwenkorps
van het KNIL te Bandoeng.
Terugkeer naar Nederland
Pas in december 1950 keerden Meines en De Veer met aparte schepen terug naar
Nederland, waar Meines zich opgaf voor een studie in Amerika. De Korea-oorlog
leek even een spaak in het wiel te steken omdat de Verenigde Staten bij de
opleidingsplaatsingen voorrang gaven aan manschappen uit Zuid-Korea. Intussen
werd hij geplaatst bij de School voor Reserveofficieren der Artillerie te Breda en
trouwde op 7 maart 1952 met De Veer. Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon
en een dochter.
Uiteindelijk kon Meines toch de opleiding te Fort Sill (Oklahoma) in de Verenigde Staten volgen en
aldus vertrok hij per Rijndam in die richting. Zijn tijd aldaar besteedde hij,
samen met zijn Nederlandse medestudent Cor de Jaeger (later chef van
de Defensiestaf), zeer nuttig.
Tijdens een kerkdienst op Paasmorgen ontmoette hij Martin Luther King,
die hem adviseerde "to be yourself, be good and tell it"; deze wijze les
nam Meines zeer ter harte. Terug in Nederland werd hij in de functie van
instructeur in augustus 1952 weer bij de School der Reserveofficieren der
Artillerie te Breda geplaatst (tot 1956). Hij ging toen wonen aan de
Cavaleriestraat, gelegen tegenover de Trip van Zoudtlandtkazerne.
Latere loopbaan
Een der veelbelovende pupillen van Meines indertijd was de latere Minister van Defensie Wim van
Eekelen, die een opleiding tot kanonnier volgde. Van 1956 tot 1957 volgde Meines een cursus
stafdienst aan de Hogere Krijgsschool, waardoor hij toegang kreeg tot de overige krijgskundige
studies aldaar en het brevet voor toetreding tot de Generale Staf behaalde. Hij werd toen, in de rang
van kapitein, overgeplaatst bij de sectie G4, legerkamp Apeldoorn, en in mei 1961 bevorderd tot
majoor.
In deze functie, en werkzaam bij de sectie operaties bij het hoofdkwartier van de landmacht, vloog hij
in 1966 samen met kolonel H. Franssen, commandant van de 101ste Geniegevechtsgroep, met een
troopship naar Pisa, waar brood en boeken werden afgeleverd voor de
Nederlandse militairen, die in Florence waterzuiveringsinstallaties hadden
ingericht. Franssen en Meines wilden zich persoonlijk op de hoogte stellen en
tevens grondpersoneel in Catania oppikken en deze naar Marinevliegkamp
Valkenburg overvliegen.
Half 1967 werd Meines bevorderd tot luitenant-kolonel en bij de staf van het
eerste legerkorps te Den Haag geplaatst. Vervolgens was Meines gedurende
langere tijd actief als plaatsvervangend commandant van de 42ste
Pantserinfanteriebrigade te Assen (vanaf 1971). In de rang van kolonel diende
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hij enige tijd te Seedorf, een locatie die hij zelf mede had helpen uitzoeken. Terug in Nederland werd
hij onder meer geplaatst als souschef van de dienst kwartiermeester generaal en bevorderd tot
brigade-generaal (1973). In 1976 verliet hij de dienst in de rang van generaal-majoor met pensioen.
Later werd hij titulair bevorderd tot luitenant-generaal.
De hartstichting
In 1950 had Meines al zijn opwachting gemaakt bij Prins Bernhard, die hij eerder in Engeland
(1947) had leren kennen, met het idee om, samen met Gerard Peijnenburg, een vereniging voor
Veteranen, Het Veteranen Legioen Nederland, op te richten, naar voorbeeld van de Royal
British Canadian Legion. Prins Bernhard droeg Meines op hier voorzitter van te worden, iets wat
uiteindelijk pas veel later (1986) zou gebeuren. Eerder vond Meines dat hij onvoldoende kennis der
menswetenschappen had en slechts in de materie goed onderlegd was.
Nadat hij met functioneel leeftijdsontslag was gegaan
benaderde de voormalige burgemeester van Den Haag, Hans
Kolfschoten, hem in 1977 om een belangrijke functie
(coördinerend directeur) binnen de Nederlandse Hartstichting
te gaan bekleden, daar deze tot dan toe slechts uit medici
bestond en men iemand nodig had die de zaken analytisch en
van enige distantie kon bezien. Aldus geraakte Meines van de
ene op de andere dag in de wereld der charitatieve instellingen.
Meines leidde vanaf mei 1980, toen er een conflict ontstond met een der directeuren, P.J.H. Kierkels,
die aftrad, het bureau van de Hartstichting. Hij werd op 1 juli 1984 in zijn functie van coördinerend
directeur opgevolgd door dr. E. Dekker, omdat hij toen toetrad tot het bestuur van de Hartstichting.
Onder Indonesische veteranen
In de tijd dat Meines zijn positie bij de Hartstichting bekleedde reisde hij hiervoor de gehele wereld
rond, gedurende welke tochten hij onder meer symposia visiteerde. Tijdens een van deze reizen
resideerde hij in Jakarta (1980), waar men een groot hartcentrum wilde opzetten; dit was logistiek
bezien geen goede keuze, reden waarom hierover een bijeenkomst was belegd. 's Avonds ontmoette
Meines toen voor het eerst Indonesische veteranen, de voormalige tegenstanders.
In 1988 werd hij, eerder al voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, de fusienaam van de sinds 16
mei 1967 samengevoegde Veteranen Legioen Nederland en de Nederlandse Bond van Oudstrijders, benoemd tot eerste voorzitter van de Veteranenstichting. Hier was een van zijn taken het
tot stand brengen van het Veteranenplatform, waarvan hij voorzitter werd. Met name in de
beginjaren was het een zeer moeilijke aangelegenheid om de diverse veteranengroepen bijeen te
brengen; later keek men minder afstandelijk naar elkaar.
Tot slot
Meines tracht, zelfs op zijn hoge leeftijd, nog immer de belofte die hij deed na de woorden op diens
sterfbed van Prins Bernhard, dat hij het niet meer kon maar dat Meines zijn taak voort moest zetten,
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te vervullen. Het borstbeeld dat men hem in 2013 schonk was hem te veel eer, immers het werk voor
veteranen was het werk van velen geweest.
De band tussen Meines en het Koningshuis is altijd warm
geweest. Tijdens een bezoek van Koning Willem-Alexander
aan Meines meldde de Koning dat hij zijn grootvader in de
afgelopen jaren zo erg gemist had en dat hij, als hij een opa
nodig zou hebben, hij graag Meines zou kiezen.
Hand in hand met de Koning gezeten sprak Meines de
woorden: "Ziet u mij maar als plaatsvervangend grootvader. En als uw moeder dat niet goed vindt...
dan moest u dat toch maar doen."
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Kan Huzarenbloed vloeien in een Marineofficier?
Soms. Ontmoet jonkheer Jaap Boreel
Familie Boreel
Kapitein-luitenant-ter-zee-arts Jhr Jaap Boreel
(1960) is een verre afstammeling van de
oprichter van het Regiment Huzaren van
Boreel, Jhr. Willem François Boreel (17741851), Luitenant-Generaal der Cavalerie en
ridder Militaire Willemsorde derde klasse.
Deze voerde zijn Regiment onder andere aan
tijdens de Slagen bij Quatre Bras en Waterloo
in 1815. De familie Boreel heeft echter meer
interessante persoonlijkheden voortgebracht.
Zo was Willem Boreel (1591-1668) actief als
advocaat van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, vervulde Jacob Boreel (1630-1697)
het ambt van burgemeester van Amsterdam en werd Jhr. Johan Jacob Boreel benoemd tot ridder in
de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen te Atjeh en Onderhorigheden.
Een van de betovergrootvaders van Boreel was Christoffel
Deykerhoff, Generaal-Majoor bij het Koninklijk NederlandschIndisch Leger, Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden (voor
zijn verrichtingen tijdens de tweede expeditie naar Atjeh in 18731874 benoemd tot ridder Militaire Willemsorde vierde klasse, in
1896 bevorderd tot de derde klasse). Boreel schreef over hem in
zijn eindexamenscriptie met betrekking tot de Atjeh-oorlog. Dat
was moedig van de jonge Boreel want in die tijd (jaren zeventig)
bestond het risico, dat een neutraal werkje over een dergelijk
controversieel onderwerp door een "andersdenkende" docent met een
onvoldoende werd beloond.
Overigens, de historische band tussen de Familie Boreel en het Regiment
Huzaren van Boreel bestaat nog altijd en Boreel heeft de afgelopen jaren
met veel enthousiasme opgetreden als de vertegenwoordiger van de familie
bij het Regiment. Jaarlijks verschijnt hij, tot enige hilariteit bij menig
cavalerist, immer getooid in zijn marine-uniform, bij diverse
regimentsaangelegenheden, zoals beëdigingen, reünies en Diners de Corps.
Recent is hij zelfs te paard aangetreden tijdens een beëdigingsceremonie
van jonge Huzaren en er wordt gefluisterd dat, hoewel van buiten
marineman pur sang, er Huzarenbloed door zijn aderen stroomt.
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Opleiding
De vader van Boreel, Kapitein-ter-zee-arts Jhr. Jacob Alfred Boreel (1932-2001) was als neuroloog en
psychiater, indertijd een bekende combinatie, werkzaam in het Marine Hospitaal te Overveen. De
zoon volgde het voorbeeld van de vader, studeerde tot 1990
Geneeskunde in Leiden en werd toen benoemd tot arts. Men
staat soms op een kruispunt in het leven en toevalligheden
bepalen dan de uiteindelijke richting. Zo was het ook met Boreel,
die al enige aanbiedingen om zijn loopbaan voort te zetten op
zak had, toen het Ministerie van Defensie hem onder de
wapenen riep. Brieven, waarin Boreel aandrong op uitstel van de
militaire dienstplicht, persoonlijk gericht aan Minister van
Defensie Relus Ter Beek, vonden nul op het rekest.
Het lot speelt soms vreemde spelletjes met ons, arme stervelingen. De te milde politiek van de
voorouder van Boreel, Generaal Deyckerhoff, werd te Atjeh gevolgd door de harde lijn van Generaal
Van Heutsz; de nazaat van de te zachte Deyckerhoff werd door de harde lijn van Minister Ter Beek,
die in zijn jeugd de nalatenschap van Van Heutsz wegens diens hardhandige lijn bekladde (hij plaatste
bij het standbeeld van Van Heutsz een bord met onder meer de tekst "Ontslapen onder het
hakenkruis; gesneuveld bij het uitmoorden van het 39ste Atjehse dorp; bij het verkrachten van de
79ste Atjehse vrouw"), de dienst in gedwongen.
Bij de Marine
Aldus werd Boreel eerst ingedeeld bij de Landmacht maar wist, tot enige teleurstelling bij de Huzaren
van Boreel, via een extra keuring voor de Marine, te bewerkstelligen dat hij bij de
Marine werd geplaats.
Hij was, naast zijn vader, niet de eerste Boreel die in dienst van de Marine trad;
Gerard Salomon Boreel (1855-1938), Luitenant-ter-zee der tweede klasse (later
burgemeester van onder meer Beverwijk), maar ook in de 20e eeuw Kapitein-ter
zee Willem Boreel (1895-1977) en Paul René Boreel (1922-?), geplaatst als
Matroos op Hr. Ms. de Ruyter, waren hem daarin voorgegaan.
Paul René Boreel
Tijdens de slag om de Javazee werd Boreels schip tot zinken gebracht en werd hij na enkele dagen
door de Jappen uit zee gevist, waarna hij in krijgsgevangenschap belandde. Daarop overleefde hij het
werk aan de Birma spoorlijn én, na latere deportatie naar Japan (Nagasaki), waar hij als
krijgsgevangene dwangarbeid moest verrichten in de mijnen, zag
hij de atoombom vallen.
Gewond afgevoerd richting de US overleefde hij vervolgens een
crash in zee met een Amerikaans vliegtuig en werd wederom uit
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zee gevist. Hierna kreeg zijn leven gelukkig een rustigere wending en heeft hij een leeftijd van ver in
de 90 bereikt.
Hr. Ms. Willem van der Zaan
"Onze" Boreel volgde de verkorte opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te Den
Helder en werd in de functie van "Officier van Gezondheid" (marine-scheepsarts) direct daarop
geplaatst op Hr. Ms. Willem van der Zaan, een indertijd (1991) nieuw fregat van de Karel
Doormanklasse. Tijdens vrije ogenblikken verdiepte hij zich, als jonge officier aan boord, in vele nietmedische facetten van het maritieme vak, en kreeg daarbij, meelopend tijdens de "Hondewacht" als
toegevoegd Officier van de Wacht, regelmatig de directe verantwoordelijkheid voor de navigatie en
het varen van het schip.
Jaren later, in 2006, werd de Willem van der Zaan verkocht aan de Belgen en Boreel ontmoette haar
onder de naam van Louise-Marie weer toen hij voor besprekingen in het zuiden vertoefde. Een
zeeman vergeet zijn primaire liefde niet en Boreel herkende haar, zelfs varend onder vreemde naam
en vlag, direct. Dat was niet zo vreemd omdat hij op de Willem van der Zaan waarschijnlijk voor het
eerst het gevoel kreeg dat iedere zeeofficier bevangt als hij een schip aan zijn bevelen kan doen
gehoorzamen.
Marine Vliegkamp Valkenburg
Niet lang na deze "Maiden Voyage" werd Boreel overgeplaatst naar de
ziekenboeg van Marine Vliegkamp Valkenburg, waar hij af en toe mee
mocht vliegen met de Lockheed PC-3 Orion (Marine-patrouillevliegtuig).
Tevens werd hij als Search-and-Rescue arts getraind en ingezet op de Lynxhelikopter ten behoeve van reddingsoperaties op zee. Door al deze
ervaringen geestelijk rijker en wijzer geworden en super enthousiast, besloot Boreel een aanvraag in
te dienen om van zijn tijdelijke functie als dienstplichtig Marinearts over te stappen naar de
beroepsdienst bij de Zeemacht.
Wanneer je je als vrijwilliger meldt dan GA je ook!
Niet lang nadat Boreel in beroepsdienst bij de Koninklijke Marine was getreden (begin 1992), gingen
er geruchten dat Nederland deel zou gaan nemen aan een VN-vredesmissie naar Cambodja, de
United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). In een moment van jeugdig
enthousiasme meldde de jonge Boreel zich aan, er ook op anticiperend dat de Marine voor een
eerste shift toch wel eerst de meer ervaren artsen zou aanwijzen en hij dan wel daarna in de 2de of
3de shift van een uitzending van 6 maanden zou worden aangewezen.
Naarmate de tijd verstreek vergat hij dit echter weer en met eenzelfde soort geestdrift zei hij "ja" op
een uitnodiging om als arts mee te gaan met een trans-Atlantische zeilrace op Hr. Ms. Urania, het
opleidingszeilschip van de Marine. Deze Tall-ships race werd gehouden ter ere van de, dan 200 jaar
geleden plaatsgevonden, ontdekkingsreis van Columbus en een jonge enthousiaste arts konden ze
voor deze reis goed gebruiken. Het motto van de Urania zou men naar wij menen ook Boreel op het
lijf kunnen schrijven, namelijk "Caveo non Timeo" (waakzaam maar niet bevreesd).
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Echter, een week voordat Boreel zich op de Urania zou inschepen, kwam het bericht dat niet de
oceaan maar Cambodja en de Mariniers voorlopig zijn levenspad zouden bepalen. Dit leverde toen
tevens de eerste wijze marine-les voor Boreel op; wanneer je je
als vrijwilliger aanmeldt, dan GA je ook!
Naar Cambodja
Cambodja verkeerde toen al sinds tientallen jaren in een
burgeroorlog, waarbij het land gedurende lange tijd
geterroriseerd werd door de Rode Khmer onder leiding van de
beruchte Pol Pot. Miljoenen Cambodjanen vonden ten gevolge van Pol Pot's schrikbewind de dood. In
1990 werd in Parijs uiteindelijk een VN-akkoord ondertekend door alle strijdende partijen en werd
overeengekomen, dat de VN zou assisteren in het organiseren van democratische verkiezingen.
Eind 1991 besloot de Nederlandse regering om aan deze VN-missie deel te nemen en het Korps
Mariniers werd aangewezen om deze missie uit te voeren. Boreel werd direct overgeplaatst naar de
Mariniers en eer hij van dit bericht bekomen was bevond hij zich met de Bravo-Compagnie in de
Cambodjaanse jungle in plaats van op de golven van de Atlantische Oceaan. Als onderdeelsarts was
hij met een kleine mariniers-verkenningseenheid First-in en verbleef vervolgens 7 maanden in de
jungle.
Omsingeld door de Rode Khmer
De compagnie van Boreel, als onderdeel van een mariniersbataljon, bevond zich geheel geïsoleerd in
de jungle, in een gebied omsingeld door de Rode Khmer, een van de strijdende partijen in Cambodja.
Enige uitweg vormde een vlucht per helikopter, of een lange tocht via een slecht onderhouden en,
vanwege mijnengevaar, riskante weg, naar Thailand, waar zich een groot vluchtelingenkamp bevond.
Er zat niets anders op voor de marinierseenheid, dan maar eerst enige oerwoudreuzen te vellen, een
primitief kamp op te bouwen en te starten met het maken van patrouilles om daarmee de veiligheid
in het gebied te garanderen. Boreel nam regelmatig deel aan deze patrouilles, die niet zonder risico
waren, en begon samen met zijn Sergeant en Korporaal ziekenverpleger (respectievelijk Jan Dingler
en Goof v.d. Corput) met de geneeskundige zorg voor de Mariniers én voor Cambodjanen, die de
plotselinge aanwezigheid van enige medische zorg fluks hadden opgemerkt.
De zorg voor patiënten in het oerwoud
Aanvankelijk had Boreel vanuit Nederland de instructie
meegekregen in principe alleen medische zorg te
verlenen aan eigen VN-troepen en alleen eerste hulp en
levensreddende maatregelen toe te passen ten behoeve
van ernstig zieke of gewonde "locals". Echter, wat Boreel
al verwacht had, gebeurde en al rap dienden zich na
voltooiing van het kamp de eerste Cambodjaanse
patiënten aan. Voor de lokale bevolking bleek in dat deel
van Cambodja in geen velden of wegen enige vorm van
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medische zorg te bestaan. En wat kan een arts, die naast zijn militaire eed, ook ooit de eed van
Hippocrates heeft gezworen? Zeker als hij zich realiseert, dat diverse ernstig zieke patiënten, veelal
kleine kinderen, zonder zijn medische interventies een wisse dood staat te wachten?
Vanuit het gezichtspunt van de Cambodjanen, inclusief de Rode Khmer, was de komst van de
Mariniers zeker een verheugende ontwikkeling en de stroom van bezoekers aan de ziekenboeg,
voornamelijk malarialijders, nam snel in omvang toe. Hoewel het niet in de bedoeling lag van UNTAC
om een permanent hospitaal te vestigen op deze locatie, werd het door Boreel cum suis opgebouwde
noodhospitaaltje in de rimboe op dat moment een onverdeeld succes. Nadat Boreel hierover
onderhandeld had met de VN, werd het plan opgevat om dit junglehospitaaltje aan het einde van de
anderhalf jaar durende VN-vredesmissie over te dragen aan UNHCR (United Nations High
Commisioner of Refugees). Zodoende zou de continuïteit van het hospitaalproject kunnen worden
gewaarborgd, zelfs als de VN-missie zou eindigen en de Nederlandse militairen zouden terugkeren.
Het werk in het hospitaaltje
Boreel huurde ook een paar Cambodjaanse verpleegkundigen in, die tevens als tolk konden dienen.
Overigens slaagde hij al gaande weg er aardig in om met combinatie van gebarentaal en een redelijk
woordje Khmer met zijn patiënten te communiceren. Het idee was tevens om de Cambodjaanse
verpleegkundigen zodanig te trainen, dat ze steeds zelfstandiger hun geneeskundige zorgtaken
konden uitvoeren en het hospitaaltje uiteindelijk zelfstandig zouden kunnen runnen.
Het hele project kende evenwel een tragisch einde toen enige tijd
later, nadat de VN-eenheid vanuit die locatie onverwachts moest
verplaatsen naar elders, de Rode Khmer het lokale gebied, inclusief
het hospitaaltje, overviel en veel omwonenden de jungle in moesten
vluchten, of brutaalweg vermoord werden. Later, inmiddels
teruggekeerd in Nederland, vernam Boreel, dat zijn Cambodjaanse
medics dit drama gelukkig overleefd hadden. Of dat ook kan worden
gezegd van de vele Cambodjanen, die Boreel en zijn
ziekenverplegers aanvankelijk het leven redden, is maar de vraag.
Behandeling van leden van de Rode Khmer en andere patiënten
Zover was het echter nog niet. Boreel en zijn team deden onder zeer
primitieve omstandigheden alles wat zij konden om hun patiënten,
"vriend" of "vijand", in leven te houden. In een goed geoutilleerd ziekenhuis in Nederland zou het al
een hele klus zijn geweest patiënten, zoals Boreel die te zien kreeg, in leven te houden. Maar in het
oerwoud leek het wel alsof, met de afwezige regelgeving en de toegenomen isolatie, de inventiviteit
van het medisch team toenam. Zo werd er op een nacht een ernstig ziek klein kindje met een
dodelijke vorm van hersenmalaria binnengebracht. In Nederland zou een dergelijk patiëntje zeker
direct op de Intensive Care zijn gelegd, onder de zorg van een heel team van specialisten, artsen en
verpleegkundigen.
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Boreel en zijn twee medics stonden er echter alleen voor. Omdat een infuus aanleggen bij een zo
tenger wezentje moeilijk ging, voerde Boreel, met zaklantaarn bijgelicht door zijn Sergeant, een
venasectie uit (operatief een buisje in een bloedvaatje aanbrengen) om zo medicatie in de bloedbaan
te kunnen voeren. Hoewel de kans op overleven slechts klein werd geacht, werd het kindje hiermee
toch een kans op overleven geboden.
De volgende morgen leefde het kindje nog maar indien niet snel verder werd ingegrepen zou het
einde niet lang op zich hebben laten wachten. Ernstige bloedarmoede, een bekende complicatie van
malaria, dreigde het kind fataal te worden. Omdat Boreel wist dat de meeste Cambodjanen
bloedgroep 0 positief hadden besloot hij de gok te wagen en zijn eigen bloed (bloedgroep 0 positief)
en dat van zijn Sergeant en Korporaal, aan het doodzieke kindje te schenken. Nog was het leed niet
geleden want bloederige diarree, waarschijnlijk veroorzaakt door een parasiet, deed zijn dodelijke
intrede en dreigde aan de behandeling weer een voortijdig einde te maken. Boreel en zijn team
wisten echter door continue improvisatie, onorthodoxe maatregelen en kunst-en-vliegwerk, de dood
op een afstand te houden en het meisje kon na een week geheel genezen het primitieve hospitaaltje
verlaten.
Kleine mensjes en muisjes hebben soms verrassende staartjes; aangezien het kindje een telg bleek
van een hoge Officier van de Rode Khmer (het hoofdkwartier van Pol Pot lag slechts op enkele
kilometers afstand van het Nederlandse kamp!), werd niet veel later een ossenwagen vol mango's,
papaya's en ananassen afgeleverd om Boreel en zijn medics te belonen voor hun daad. Ook was er
vanaf dat moment gedurende enige tijd sprake van een aanzienlijk verbeterde goodwill van de Rode
Khmer jegens de VN missie, waardoor ook Boreel’s commandant, de Majoor der Mariniers Peer
Grootendorst, zeer tevreden kon zijn.
Wijze levenslessen
Het kindje in boven beschreven casus overleefde maar andere
kinderen, en ook volwassenen, deden dat, tot Boreel’s droefheid,
niet altijd. Ook hij moest soms, net als velen voor hem, erkennen
dat de realiteit hard is en het leven betrekkelijk. Soms kon er
gewoon niets meer voor een ernstig zieke gedaan kon worden en
Boreel werd gedwongen om te leren om te gaan met machteloze
situaties en leerde zich snel te harden tegen toekomstige
tragische situaties. Hij leerde echter ook doorzetten waar anderen geneigd waren op te geven, de
neiging om geluk met rijkdom te associëren te relativeren en te onderkennen dat het beter was
onorthodoxe maatregelen toe te passen, dan niets te doen.
Om Boreel letterlijk te citeren: "Het is beter om te werken met de zaken die je wel hebt dan te
vloeken over dingen die je niet bezit". Bovenstaand illustreerde Boreel ook door indertijd onder
primitieve omstandigheden, gebruikmakend van een gewone timmermanszaag, een been te
amputeren van een Cambodjaan die enkele dagen daarvoor op een antipersoneelsmijn was gestapt.
Zijn maten hadden hem dagenlang door de jungle gesleept om hem bij de ziekenboeg van de Bravo
Compagnie af te leveren. Zonder Boreel's ingreep zou de arme man zeker zijn overleden aan
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gasgangreen ("koudvuur"). Echter, zijn "Can-Do" mentaliteit wordt, naar wij menen, ook geïllustreerd
door al het vrijwilligerswerk dat hij verricht en zijn liefde voor die bezigheden. De warmte die hij voelt
voor zijn activiteiten op velerlei gebied is, wanneer men hem daarover hoort spreken, haast tastbaar.
Nederland en Haïti
Boreel keerde, na een verblijf van bijna zeven maanden in de Cambodjaanse jungle, terug naar
Nederland en werd aldaar geplaatst bij de Centrale Ziekenboeg in Den Helder. Een paar jaar later,
weer opnieuw geplaatst bij de Mariniers in Doorn, volgde hij de zogeheten "koud-weer" training in
Noorwegen en de "bergtraining" in Schotland. Inmiddels was het jaar 1995 aangebroken en had de
Nederlandse regering besloten tot deelname aan de United Nations Mission in Haïti (UNMIH). Het
doel van deze missie was om het land te assisteren met het houden van vrije verkiezingen, nadat Haïti
zich van een jarenlang dictatorschap had ontdaan, maar een nieuwe dictatuur dreigde.
Boreel nam als arts, met een detachement Mariniers (150 man), een half jaar deel aan deze
vredesmissie en begeleidde daar, naast de medische zorg voor eigen VN-troepen, onder meer
projecten ter verbetering van het lokale hospitaal in het kuststadje Jacmel. Ook was hij samen met
een groep Amerikaanse chirurgen initiator van een Disaster Preparedness & Response Exercise ten
behoeve van de Haïtiaanse autoriteiten en hulpverleningsdiensten. Hij ontving hiervoor van de
Special Representative of the UN Secretary General, Mr Lakhdar Brahimi, een United Nations
Certificate of Appreciation.
Een paar jaar later werd hij, inmiddels weer terug in Den Helder, ten derden male overgeplaatst naar
de Marinierskazerne in Doorn, waar hij in de functie van
Commandant van de Geneeskundige Compagnie
verantwoordelijk werd voor de medische zorg ten behoeve
van de voltallige Groep Operationele Eenheden Mariniers
(GOEM); deze positie beviel hem goed doordat hij daar zowel
zijn leidinggevende als curatief-medische capaciteiten ten
uitvoer kon brengen. Na enige tijd werd Boreel op een dag bij
de Commandant der Operationele Eenheden Mariniers, de
Kolonel der Mariniers Patrick Cammaert (later Generaal-majoor) ontboden om een speciale taak te
verrichten.
Op jacht naar oorlogsmisdadigers
Boreel kreeg opdracht om ter medische ondersteuning deel te nemen aan een speciale missie tot het
arresteren van oorlogsmisdadigers in Bosnië; het Internationaal Joegoslavië Tribunaal had een lijst
samengesteld aan de hand waarvan de actie, uitgevoerd door een eenheid speciaal daartoe getrainde
Mariniers, plaats zou vinden. De gehele voorbereiding op de operatie en de inzet zelf vond in het
diepste geheim plaats, zodat Boreel zelfs gedwongen werd zijn echtgenote, vrienden en collegae om
de tuin te leiden en hen smoezen te vertellen over zijn activiteiten en de plaatsen waar hij zich zou
gaan bevinden.
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Zijn aanwezigheid als arts bij de missie bleek geen overbodige luxe, niet alleen omdat volgens
inlichtingenbronnen een der verdachten een hartpatiënt zou zijn, maar ook omdat de missie niet
zonder risico’s was en de Mariniers zelf ook gewond zouden kunnen raken. Tijdens de actie raakte
een der verdachten in paniek en begon te schieten, waarop de mariniers uit zelfverdediging terug
moesten vuren; gelukkig (voor de statistieken van het Internationaal Joegoslavië Tribunaal) kon de
man, zij het met meerdere schotwonden - Boreel kon dus meteen als arts aan de bak - met een
kompaan, levend worden ingerekend. De twee van oorlogsmisdaden verdachte Bosniërs waren
Kupreskic en Furundzjia, die beiden na hun berechting inmiddels (2014) weer op vrije voeten zijn.
In de gevangenis in Vught
We zouden bijna schrijven dat Boreel nu de smaak van de jacht op misdadigers te pakken kreeg.
Omstreeks kerst 1999 meende men, op grond van inlichtingenbronnen, dat er door zware criminelen
een gewelddadige uitbraakpoging uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught (een speciale
gevangenis voor grote criminelen) zou zijn voorbereid; men vreesde dat deze poging, mede door de
verwachte zogenaamde Millenniumproblematiek, zonder de voorzorgsmaatregelen, die men
voorbereidde in de periode tussen kerst en de jaarwisseling, alle kans van slagen zou kunnen hebben.
Aldus bracht Boreel, samen met de BBE (Bijzondere Bijstands Eenheid), een speciale antiterreur
eenheid van het Korps Mariniers, ter preventie van een ontsnappingspoging de nacht van de
Millenniumwisseling in deze gevangenis door.
Tot de tanden toe bewapend, werden de oliebollen in de gevangenis genuttigd. Toen de klok 12 sloeg
en zich een nieuw Millennium aandiende, hoorde Boreel via zijn radioverbinding de commandant’s
gedempte stem; "Alpha-alpha, gelukkig Nieuwjaar!” En zo schudden de zwaar gewapende
gemaskerde, in kogelwerende vesten gehulde, mariniers elkaar de hand en wensten elkaar een
gelukkig Millenniumjaar! Hoewel er die nacht verder niet echt iets gebeurde of gezien was, werd er
wel een unidentified contact waargenomen op de radar. Er is nooit duidelijk geworden of dit een door
criminelen ingehuurde helikopter kon zijn geweest die bijtijds geland was en zodoende niet meer op
de radar gevolgd kon worden of dat er iets anders aan de hand is geweest. In ieder geval kan Boreel
bogen op de twijfelachtige eer, dat hij de Millenniumnacht in de gevangenis heeft doorgebracht!
Vervolgstudie aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine
Niet lang na deze gebeurtenis kreeg Boreel, op zijn eigen verzoek, van de
Marine de gelegenheid (van 2000 tot 2001)
om een Masters opleiding aan de London
School of Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM; Universiteit van Londen) te volgen.
Tijdens zijn voorgaande carrière als arts had hij, met name door zijn
ervaringen met diverse uitzendingen naar tropische gebieden, een sterke
interesse ontwikkeld op het gebied van tropische infectieziekten, met
name de preventieve aspecten daarvan.
De LSHTM is een van de meest vooraanstaande academische
opleidingsinstituten ter wereld op gebied van public health,
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epidemiologie en tropische geneeskunde en het doel van Boreel was om zich hierin verder te
bekwamen (hij volgde de Mastersopleiding "Control of Infectious Diseases").
De studie in Londen was zeer intensief, waarbij naast het volgen van colleges en praktica, onder
andere door Boreel ook aan een field trip naar Gambia werd deelgenomen met als doel het landelijke
gezondheidszorgsysteem te bestuderen; Boreel zag alles, van het Universiteitsziekenhuis in de
hoofdstad Banjul tot en met de traditional healers ver in de binnenlanden van Gambia. Aan het einde
van de Masters-opleiding in Londen reisde hij in het kader van zijn Thesis weer naar Afrika. Daar deed
hij in de binnenlanden van Tanzania onderzoek bij jonge kinderen naar het effect van
malariapreventie door middel van klamboes.
Al met al bleek de studie zeer divers en leerde Boreel niet alleen heel veel
ten aanzien van infectieziekten-epidemiologie, entomologie
(insectenleer) en diverse tropische ziekten, maar bouwde hij ook een
groot internationaal netwerk op. Met zijn 30 klasgenoten, bestaande uit
maar liefst 15 verschillende nationaliteiten, heeft hij ook nu, 13 jaar later,
nog regelmatig contact.
Na een druk, maar voor het hele gezin geweldig jaar in Londen, kwam hij in Nederland terug als
kersverse Master of Science in Control of Infectious Diseases. Iets wat hem de rest van zijn medische
loopbaan, tot de dag van vandaag, van pas is gekomen.
Den Haag, Londen en Kabul
Na terugkeer in Nederland werd Boreel als Plaatsvervangend Hoofd Operationele Geneeskunde
geplaatst bij de Marinestaf op de Admiraliteit in Den Haag. Hij werd in deze functie onder meer
betrokken bij het organiseren van diverse grote multinationale maritiem/amfibische oefeningen,
evenals bij de voorbereidingen en verkenning voor de inzet van het Korps Mariniers in Irak in 2003.
Twee jaar later keerde hij met zijn gezin terug naar Londen, waar hij op het Maritieme NAVOhoofdkwartier in Northwood (nabij Londen) werd aangesteld als de Medical Advisor van dit
hoofdkwartier.
Hij hield zich hier onder meer bezig met risicoanalyses voor
maritieme oefeningen en missies, evenals planning en
coördinatie van de medische ondersteuning daarbij. Vanuit zijn
NATO-functie in Londen werd hij in 2004 voor 4 maanden
uitgezonden naar Afghanistan. Deze keer niet ingezet als curatief
arts bij een eenheid, maar op het NATO/ISAF Hoofdkwartier in
Kabul, als Deputy Medical Advisor van de Force Commander van
de internationale ISAF troepenmacht (International Security
Assistance Force) in Afghanistan.
De ISAF-missie in Afghanistan
In deze tijd was de missie in Afghanistan nog relatief klein en kon men zich, naar omstandigheden,
nog relatief veilig bewegen buiten het ISAF Hoofdkwartier. Iets wat Boreel dan ook, voor zover zijn
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bezigheden en de veiligheidssituatie hem dat toelieten, naar hartenlust deed. Tijdens zijn verblijf
aldaar organiseerde hij onder andere een Disaster Preparedness Course voor de lokale Politie,
Brandweer en Ambulancediensten. Enkele weken later deed zich een werkelijke rampsituatie voor,
waarbij een vleugel van een Hospitaal in Kabul totaal instortte. Hierbij raakte een 30-tal arbeiders, die
daar net met renovatiewerkzaamheden bezig waren, bedolven onder het puin.
Tijdens deze ramp trad Boreel, niet zonder gevaar voor eigen
veiligheid, als medisch coördinator op en nam op verzoek van de
Afghaanse Minister van Volksgezondheid, de directe leiding over
de hulpverlening ter plaatse op zich. Gelukkig kon hij constateren
dat de hulpdiensten wat van de eerdere cursus hadden
opgestoken en kwam de hulpverlening, naar omstandigheden,
adequaat op gang.
Helaas konden slechts een paar slachtoffers nog levend onder het puin vandaan worden gehaald, de
meesten waren op slag dood en konden pas dagen later onder het puin vandaan worden gehaald.
Voor zijn actie ontving Boreel later uit handen van de ISAF Force Commander, Major-General Rick
Hillier (CAN), de ISAF Commanders Commendation.
Northwood, de Kaap Verdische eilanden en Den Haag
Weer terug in het NAVO Hoofdkwartier in Northwood, werd Boreel onder andere betrokken bij de
planning van de NATO Response Force (NRF), toentertijd een nieuw concept binnen de NAVO. Samen
met zijn Logistieke collega, Kapitein-luitenant-ter-zee Hugo Blom, stond hij aan de basis van de
conceptuele ontwikkeling en het in praktijk brengen van de Joint Logistic Support Group (JLSG), als
logistiek commando-element van de NRF.
In 2006 nam hij als Medical Advisor van deze JLSG deel aan de
eerste grote oefening van de NRF en mocht hij 2 maanden
bivakkeren op de Kaap Verdische Eilanden om daar de
geneeskundige zorg en afvoer voor zo’n 6000 NAVO militairen te
coördineren. Na terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk in 2007
werd hij overgeplaatst naar de Directie Militaire Gezondheidszorg
te Den Haag, waar zijn taken vooral op medisch beleidsgebied
lagen. In 2008 werd hij tevens werkzaam bij de Directie Operaties
van het Ministerie van Defensie.
Een van zijn taken daar was het plannen van de operationeel militaire gezondheidszorg in alle
gebieden waar Nederlandse militairen worden ingezet. Deze
functie was zeer interessant voor hem omdat bij de Directie
Operaties alle (mogelijke en toekomstige) missies werden
gepland, voorbereid en getoetst op medische risico's, medische
omstandigheden en inschatting van de noodzaak voor
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bijvoorbeeld het inzetten van een veldhospitaal of andere medische middelen.

Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid
In 2012 reisde Boreel voor een verkenning naar Rwanda en Oeganda om daar een medische
verkenning uit te voeren. Hij zei dat het hem opviel dat de ogenschijnlijke rust en orde die in Rwanda
heerste bepaald onnatuurlijk aandeed en dat er nog steeds iets lijkt te broeien tussen de Hutus en de
Tutsis. Men zou het dus enigszins kunnen vergelijken met de rust die heerst vlak voor het onweer losof de vulkaan uitbarst. Als een man met zoveel opgedane ervaring in crisisgebieden zijn bemerkingen
doet, is het verstandig te luisteren en aldus alert te blijven.
Boreel werd in juli 2013 geplaatst bij het Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid
(CEAG) in Doorn, alwaar hij recentelijk samen met een aantal collega's aan de basis stond van de
zogenaamde Force Health Protection (FHP) Cel, als nieuw onderdeel van dit expertise centrum. Deze
FHP-cel functioneert als een soort loket en hotline ten aanzien van benodigde expertise binnen het
domein van Force Heath Protection en levert desgevraagd 24/7 expertise over een groot scala aan
geneeskundige expertisegebieden, met name gericht op risicoanalyse en ziektepreventie.
Zo worden onder andere gezondheidsrisicoanalyses en preventieve adviezen geleverd aan de Directie
Operaties van de Defensiestaf en aan eenheden in het veld, wordt kennismanagement uitgevoerd en
worden medische inlichtingen verzameld, geanalyseerd en gedistribueerd.
Particuliere activiteiten
Naast zijn professionele loopbaan is Boreel eigenlijk zijn hele
leven al actief op sportief gebied. In zijn middelbare schooltijd
was hij al een enthousiast hockeyer, tijdens zijn studententijd
een succesvol wedstrijdroeier en rugbyer; in totaal liep hij in de
afgelopen jaren 9 marathons. Sinds enkele jaren beoefent hij op
fervente en gepassioneerde
wijze de militaire ruitersport en is naast het rijden zelf tevens
Secretaris van de Militaire Ruitersport Vereniging “te Paard”.
Enkele jaren geleden zwom Boreel, samen met 13 vrienden, de
Hellespont over, een zeestraat van 6 km breed, die de Bosporus
verbindt met de middellandse Zee. Zij deden dit niet alleen
vanwege de sportieve
uitdaging, maar ook om geld in te zamelen voor de Stichting
ALS, waarbij hun grootste drijfveer en motivatie werd gevoed
door het ellendige lot dat een van hun vrienden, Weert-Jan
Weerts, inmiddels overleden ten gevolge van ALS, had getroffen.
Sedertdien is Boreel, samen met een selecte groep prettig
gestoorde vrienden, ook verknocht geraakt aan het zwemmen in
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open water, hetgeen hij en de groep het hele jaar door trachten vol te houden.
Iedere zondag zwemmen zij in de Maarseveense Plas een afstand tussen de 2 en 4 kilometer, in de
winter bij water van 3 tot 4 graden, dan weliswaar wel gehuld in wetsuits; "Weer of geen weer, we
gaan altijd en laten ons alleen tegenhouden als 't ijs te dik is om doorheen te zwemmen", zegt Boreel
met een brede grijns! Gekoppeld aan hun zwemactiviteiten zijn deze zwemmende vrienden ook de
initiatiefnemers van de inmiddels beroemd geworden Amsterdam City Swim1.
Los van de sportieve zwemuitdaging (2 kilometer door de Amsterdamse grachten) wordt met dit
evenement ook geld ingezameld ter bestrijding van de ziekte ALS. In 2012 was prinses Máxima de
bekendste deelneemster aan het Amsterdam City Swim evenement. Naast deze charitatieve
activiteiten is Boreel op charitatief gebied ook actief bij de Militaire Hospitalen Orde van St. Lazarus
en Jerusalem, een eeuwenoude ridderorde, die zich het lot heeft aangetrokken van de zieken en
minder bedeelden in onze maatschappij.
Jaap Boreel is getrouwd met Sophie en heeft twee, naar
zijn zeggen, prachtige dochters, Maxime (1999) en Juliet
(2004). Sinds het moment dat zijn dochters de
hockeysport zijn gaan beoefenen treedt hij wisselend op
als coach van een van de teams waarin zij spelen.
Daarnaast mag hij in zijn vrije tijd graag lekker koken voor
het gezin en besteedt hij samen met het gezin graag tijd
aan avontuurlijke en sportieve vakanties.
Tot slot
Het overkomt ons zelden dat wij zo lang en zo geïnteresseerd naar een persoon hebben zitten
luisteren. Op onze vraag of Boreel ook lezingen geeft of plannen heeft een en ander op schrift te
stellen kregen wij niet helemaal een bevredigend antwoord.
Dus rustte op ons, op dit moment althans, de zware taak om deze bijzondere man, uit een roemrijk
geslacht, voor u te schilderen zoals wij hem zagen: een levend compliment voor de militaire stand.

1

Zie laatste pagina.
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De realiteit van politiek en militaire inzet: maak kennis met Ton van Ede
Inleiding
Van Ede werd op 9 februari 1958 te Ede
geboren en volgde van 1970 tot 1976 het
Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs op
het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Zijn vader
was makelaar. Tijdens zijn middelbare schooltijd
leek voor hem de toekomst duidelijk. Het pad
zou via een studie economie in Groningen
leiden naar het bedrijf van zijn vader.
Een klasgenoot dirigeerde hem echter naar een
heel andere bestemming. Van Ede ging in de
paasvakantie van 1976 mee naar de keuring
voor de Mariniers omdat hij toch niets beters te
doen had. Hij wilde zien hoe hij medisch in
elkaar stak. In tegenstelling tot zijn klasgenoot,
die zich al snel met jas en tas bij de portier kon
melden, kwam Van Ede door alle keuringen heen.
Een dag later ontving hij thuis een telegram namens de Minister dat hij kon rekenen op een
aanstelling tot adelborst der Mariniers. Hij besloot op dit aanbod in te gaan, althans tijdelijk. Zo kon
hij op een leerzame manier zijn dienstplicht vervullen en daarna alsnog economie gaan studeren.
Opleiding bij de Mariniers
Na een introductieperiode van zes weken bij het Koninklijk Instituut voor de Marine gingen de
Mariniers naar Doorn, waar de 10 maanden durende Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers
(POTOM) wachtte. Dit was een fysiek en mentaal pittige training die veel overeenkomsten vertoonde
met de commando-opleiding, aangevuld met leiderschapselementen. De ontberingen,
leermomenten, kameraadschap en voldoening van deze opleiding waren zodanig dat Van Ede besloot
daadwerkelijk beroepsofficier der Mariniers te willen worden.
De vervolgopleiding bij het Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM) duurde twee jaar, waarna Van Ede op 1
juni 1979 werd benoemd tot tweede luitenant. In de
zomervakantie trad hij in het huwelijk maar voor een
huwelijksreis was geen tijd en overigens ook geen geld.
Direct daarna volgde het 4e jaar van de opleiding, dat
wederom praktisch van aard was. Van Ede volgde eerst
de commando-opleiding bij de Royal Marines en de
para-opleiding bij de Royal Air Force. Na de Kerst deed
hij de zes weken durende Allied Officers Winter Warfare Course in Noorwegen en aansluitend een
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stage bij het Mariniersbataljon op wintertraining. Na deze praktische "morale boosters" moest op het
KIM de wetenschappelijke opleiding worden afgerond. Van Ede studeerde in 1981 af met een scriptie
over "Energiebeleid bij Defensie".

Leren in de praktijk
In de rang van eerste luitenant werd Van Ede benoemd tot commandant van de bootgroep op Texel.
Deze eenheid beschikte over zowel snelle aanvalsboten als landingsvaartuigen en het personeel om
die in te zetten. Van Ede was er de enige officier. De focus lag op het versterken van de tactische
inzetbaarheid van de eenheid, ook op het land in de omgeving van het strand. Van Ede leerde er
luisteren naar zijn onderofficieren en specialisten. Hij leerde op deze plaats vooruit denken en
plannen, om de eenheid en ondergeschikten tijdig in
staat te stellen hun rol te nemen.
Van de student die vooral voor zichzelf zorgde werd hij
dienend leider. Indien men namelijk de
verantwoordelijkheid krijgt, moet men vooral leiding
geven en niet meer dan nodig de leiding nemen. Ook de
intensieve samenwerking met de Royal Marines droeg
bij aan de goede leerschool die deze periode voor Van
Ede vormde.
Na vier jaar amfibische training werd hij in 1985 overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij fungeerde als
mentor bij de opleiding voor onderofficieren. Hij bleef hier werkzaam tot 1987, toen hij werd
benoemd tot adjudant van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, indertijd Dr. René Römer. Dit
was voor hem een boeiende periode, dicht bij de vertegenwoordiger van de Kroon, in een
dynamische Caribische omgeving.
Plaatsing bij het United States Marine Corps
Deze relatief rustige tijd duurde tot juli 1989, toen Van Ede, in het kader van een uitwisseling, werd
geplaatst bij het United States Marine Corps. De 4th Marine Expeditionary Brigade (4th MEB), waar
hij ging werken, beschikte over 17.000 mariniers en eigen gevechtsvliegtuigen, helikopters,
luchtverdediging, artillerie, tanks, genie en andere ondersteuning.
Voor het amfibisch optreden waren grote helikoptercarriers beschikbaar. Dat alles bood een
"eenvoudige" marinier uit Nederland een steep learning curve. In november 1989 liep Van Ede met
zijn collega’s mee in de Marine Corps Marathon in Washington. Het gevoel dat hij als enige
ambassadeur van zijn land en Korps wat moest laten zien aan die Amerikanen gaf hem daarbij extra
kracht.
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Met het USMC naar Irak
Op 2 augustus 1990 vond de inval van Irak in Koeweit
plaats. De Verenigde Staten brachten vanaf 8 augustus,
op verzoek van bedreigde Arabische landen, troepen
naar het gebied (Operatie Desert Shield). Van Ede ging
mee met 4th MEB. Hij was twee weken onderweg op het
Amerikaanse schip USS Guam toen het bericht kwam dat
hij eraf moest en zou worden teruggevlogen naar de VS.
Ook de latere brigade-generaal Dick Swijgman, die zich
als uitwisselingsofficier op een ander schip bevond,
diende terug te keren.
Het Nederlandse parlement bleek niet akkoord te gaan met inzet van de Nederlanders. Britse
uitwisselingsofficieren op dezelfde schepen bleven wel aan boord. Dit was voor Van Ede een bittere
ervaring op dat moment en een les in de realiteit van politiek en militaire inzet. Na terugkeer in de VS
bleek dat er nog wel een nuttige rol vervuld kon worden.
De Amerikaanse mariniers moesten namelijk het concept van de Norway Air-Landed Marine
Expeditionary Brigade (NALMEB) nog testen. Van Ede werd ingezet om een brigade van reservisten
(2nd MEB) klaar te stomen voor deze bijzondere winteroefening in Noorwegen (winter 1991). In het
voorjaar kwam zijn eigen 4th MEB terug. Deze eenheid was acht maanden een belangrijke factor
geweest voor de kust van Irak, maar van een daadwerkelijke landing was het niet gekomen. Het riep
bij Van Ede achteraf twijfels op of de gedwongen terugkeer vanaf USS Guam naar de VS dan
misschien toch ook voordelen had. Voor zijn verrichtingen voor 2nd MEB kreeg Van Ede de Navy
Commendation Medal toegekend.
Een nuttige les
In deze periode voerde zijn vader de druk verder op om zijn bedrijf over te nemen. Van Ede besefte
dat hij als Marinier al heel veel mooie dingen had gedaan, waarbij het vervolg zich wel eens vooral in
de bureau- en stafomgeving zou kunnen afspelen. Daarom besloot hij op de suggestie van zijn vader
in te gaan. De toezegging dat de deur van het Korps voor hem nog wel even open zou blijven staan
maakte die beslissing minder moeilijk. Naast zijn werk als makelaar en verzekeringsagent in de
praktijk studeerde Van Ede tot in de kleine uurtjes voor het makelaar diploma, dat hij dan ook haalde.
Na enkele maanden vernam hij dat de Nederlandse Mariniers deel zouden gaan uitmaken van een
missie naar Cambodja (UNTAC/UNAMIC). Het gemis van de mariniersomgeving was inmiddels zo
sterk dat Van Ede zich meldde om te zien of hij als compagniescommandant mee kon naar Cambodja.
De sabbatical van negen maanden maakte Van Ede wel een ervaring rijker. Dit was een periode
geweest die nuttige leermomenten had opgeleverd en daarnaast het besef hoe bijzonder het was om
Marinier te mogen zijn.
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In Cambodja met de Mariniers
Na een gedegen opwerkperiode vertrok Van Ede in juni 1993 met de
India-compagnie naar Cambodja. Daar waren de verkiezingen net
afgerond en de eenheid richtte zich op het creëren van een stabiele
omgeving en de ondersteuning van de opbouw van de Cambodjaanse
veiligheidsorganisaties. De registratie, ontwapening en betaling van
Cambodjaanse militairen vergde in die tijd veel aandacht.
De spanningen tussen de verschillende Khmer facties waren ook nog steeds aanwezig. Maar de
bereidheid om samen met UNTAC invulling te geven aan de opbouw van het land overheerste. Na zes
weken inzet in de Nederlandse sector 1 werd de India-compagnie aangewezen om sector 2 van het
Bengaalse bataljon over te nemen. De commandopost kwam in Siem Reap, bij de tempels van Angkor
Wat.

De "wisseltrofee"
Bij de verplaatsing naar sector 2 reed een van de
eerste konvooien op 25 juli 1993 op een explosief, dat
werd afgezet door tegenstanders van UNTAC. Het was
ongetwijfeld bedoeld als een signaal om de
Nederlandse troepen af te schrikken. Alleen de
chauffeur, Ben van Dijk, kwam ongedeerd uit de zwaar
beschadigde Landrover met affuit. De drie andere
inzittenden, Rodney de Vries, Hendrik van de Wetering en Raymond Cohen, raakten alle drie ernstig
gewond.
De nummerplaat van de betreffende auto is bewaard gebleven. Bij een reünie in 2013 spraken de vier
manschappen en hun voormalige commandant, Van Ede, af om elkaar regelmatig te blijven
ontmoeten en bij die gelegenheden de nummerplaat als een soort "wisseltrofee" aan elkaar door te
geven. Dit is kameraadschap die de tijd overstegen heeft.
Geleerde lessen
Tijdens inzet, waarin doden en gewonden kunnen vallen, worden de meest waardevolle lessen
geleerd en karaktereigenschappen verder ontwikkeld. In de praktijk blijken aanslagen en incidenten
bij militairen niet te leiden tot twijfel over de wenselijkheid van de missie, maar tot een nog grotere
vastberadenheid om die missie te laten slagen. Het is
voor hen het belangrijkste dat hun kameraden niet voor
niets zijn gesneuveld of gewond zijn geraakt.
Wat Van Ede in Cambodja ook leerde was dat de
verschillen tussen mensen in diverse culturen niet zo
groot zijn als ze op het eerste gezicht lijken. Vooraf had
het Koninklijk Instituut voor de Tropen de mariniers
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hierop mede voorbereid.
Ja, de mensen in Cambodja en andere missiegebieden hadden inderdaad vaak een ander uiterlijk en
andere gewoontes. Maar zij bleken net als wij, Nederlanders, te hechten aan een veilige omgeving,
aan eten voor hun gezin, scholing voor de kinderen en het perspectief op een betere toekomst als het
een tijd tegenzat.
Het overgrote deel van de bevolking was oprecht blij dat UNTAC er was om te helpen. Van Ede heeft,
terugkijkend, een goed gevoel over de bijdrage die zijn compagnie in Cambodja kon leveren, ook al
raakten Mariniers daarbij gewond. Voor hemzelf vormde de uitzending het bewijs dat hij de goede
keuze had gemaakt door terug te keren naar het Korps. De niet aflatende inzet, loyaliteit en
saamhorigheid van zijn mannen versterkten bij hem het gevoel dat leidinggeven uiteindelijk een
groot voorrecht is.
UNMEE: Ethiopië en Eritrea
Na terugkeer uit Cambodja bekleedde Van Ede diverse posities bij de Marinierseenheden en volgde
daarnaast de Hogere Krijgskundige Vorming. In 2000 werd hij als commandant van het 2e
mariniersbataljon aangewezen om een Nederlands-Canadees bataljon (NECBAT) te formeren voor
inzet ten behoeve van de VN in Ethiopië en Eritrea (UNMEE). Helikopters van de luchtmacht, genie
van de landmacht, een breed samengestelde logistieke eenheid en een veldhospitaal werden aan het
bataljon toegevoegd.
Personeel van de Marechaussee en een amfibisch schip van de Marine ondersteunden de missie. Dat
gold ook voor de Apaches, die op aanwijzing van de Tweede Kamer beschikbaar waren gesteld en in
Djibouti werden gestationeerd. Dat generaal der mariniers Patrick Cammaert Force Commander van
UNMEE was voelde als een belangrijke bonus.
Taken van UNMEE
Na een bloedige strijd tussen Ethiopië en Eritrea werd in de zomer van 2000 een wapenstilstand
gesloten tussen de partijen. UNMEE moest zorg dragen voor een Tijdelijke Veiligheidszone van 25 km
in het grensgebied. NECBAT ontplooide als lead battallion in de centrale sector, die ongeveer 300 km
breed was.
Het hoofdkwartier en de Bravo-compagnie werden vanwege de balans in de missie in Ethiopië
geplaatst (Adigrat). De andere compagnieën van het bataljon werden in Eritrea gestationeerd. Rond
de loopgraven in Eritrea lagen nog duizenden lichamen van gesneuvelde Ethiopische militairen.
Resultaten van de missie
Gedurende de ruim zes maanden dat NECBAT actief was in UNMEE trokken de Ethiopische en Eritrese
troepen zich terug, keerden dorpshoofden, politie en vluchtelingen terug naar de dorpen in de
veiligheidszone en werd nauw samengewerkt met hulporganisaties om de wederopbouw te
ondersteunen. Ook de lichamen van de gesneuvelde strijders werden uiteindelijk op een respectvolle
wijze teruggebracht naar Ethiopië. Het overleg tussen de strijdende partijen verliep echter moeizaam.
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Beiden bleken trots en niet bereid de eer aan de ander te gunnen. Dat gold ook voor de locatiekeuze
van het overleg.
Daarom vond het overleg regelmatig plaats boven de
grensrivier de Mereb, die in een gedeelte van de
centrale sector de grens vormde. De brug die gebruikt
werd was een oude Bailly brug, die door Nederland
werd geschonken en geplaatst. Prins Willem Alexander,
Minister-president Kok, ministers, Kamerleden en
andere hoogwaardigheidsbekleders bezochten de missie
en het personeel.
Maar de eerste bezoeker, direct na aankomst van de kwartiermakers groep, was de secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Bij deze gelegenheid schonk Van Ede hem een
marinierspetje met de woorden: “Wij dragen de baret van de Verenigde Naties, maar u komt hier in
de brandende zon zonder hoofddeksel; daarom bied ik u
een pet van de Nederlandse Mariniers als bescherming”.
Een foto daarvan werd in vrijwel alle Nederlandse
kranten gepubliceerd.
Helaas is het de strijdende partijen en UNMEE niet gelukt
om de positieve ontwikkelingen en resultaten, die bereikt
werden in de eerste periode, door te zetten. Daarnaast
was ook het overlijden van sergeant eerste klasse Karel
Groeneveld in Eritrea een trieste smet op de uitzending. Toch vindt Van Ede het terugkijkend zeer de
moeite waard dat Nederland een bijdrage leverde aan UNMEE. Door de snelle ontplooiing werd rust
gebracht en een nieuwe escalatie van de strijdende partijen voorkomen. Meer foto's van deze missie
kunt u zien in het fotoalbum en meer informatie kunt u lezen in het verslag dat Van Ede hier zelf over
schreef. Na terugkeer in Nederland werd Van Ede in september 2001 als kolonel benoemd tot Hoofd
Operaties van het Defensie Crisisbeheersingscentrum (DCBC).
Een nieuwe realiteit vanaf 11 september 2001
In september 2001 was het crisis in de wereld en in Nederland. Nadat terroristen eerst met
vliegtuigen diverse aanslagen in de Verenigde Staten hadden gepleegd werden in Rotterdam (Botleken de Beneluxtunnel) en Amsterdam (Coen- en Zeeburgertunnel) tunnels gesloten wegens dreiging
van nieuwe aanslagen. Van Ede kon aldus direct aan de slag in zijn nieuwe functie.
De samenleving was in rep en roer. Amerikaanse eenheden in Duitsland trokken via Nederland en
Rotterdam naar Afghanistan. Vanwege de hogere dreiging ondersteunde Defensie op veel locaties de
politie bij de beveiliging van objecten en personen, moest een antwoord worden gevonden op de
dreiging met Antraxbrieven en tegelijkertijd gingen ook de ontwikkelingen op de Balkan gewoon door.
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Hoofd Operaties van het Defensie Crisisbeheersingscentrum
Uit hoofde van zijn positie bezocht Van Ede in de jaren
die volgden vrijwel alle missiegebieden en zag daar dat
Nederland een waardevolle en alom gewaardeerde
bijdrage leverde. Oude normen werden opzij gezet. F-16
vliegers sliepen in Manas in Kirgizië in tenten naast de
startbaan in plaats van de hotels die ze gewend waren.
De eerste compagnie in Afghanistan kreeg grote vrijheid
van handelen en de samenwerking tussen onderdelen
van de krijgsmacht werd onder de druk van de omgeving
nog beter.
De voorbereiding en uitvoering van de inzet in Irak sloot hier goed op aan. Het bezoek, samen met
minister Kamp, aan het oude paleis van Saddam Hoessein, staat Van Ede nog goed bij, alsmede de
gevoerde discussies over de uitzendduur en het ontbreken van luchtwaarneming. Wat Van Ede´s
werkomgeving bij het DCBC voor hem extra motiverend maakte was de afwezigheid van bureaucratie.
Als het nodig was waren de Chef Defensiestaf en Minister direct beschikbaar voor besluitvorming. De
resultaten van het werk waren vrijwel dagelijks ook “prime news” in de media. De invloed van het
kleine team van DCBC was groot. De samenwerking tussen personeel van de verschillende
krijgsmachtdelen werkte uitstekend en was inspirerend. Dat gaf veel voldoening. Van Ede geeft aan
dat deze periode leidde tot vriendschappen en relaties die tot op de dag van vandaag zeer hecht zijn.
In 2004 werd Van Ede benoemd tot Chef-Staf van het Korps Mariniers met standplaats Rotterdam.
Zijn taak was onder meer het opheffen van het hoofdkwartier en de integratie daarvan binnen het
nieuwe gezamenlijke Marinehoofdkwartier. Op 1 februari 2005 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en benoemd tot plaatsvervangend directeur Gereedstelling van de Defensiestaf. In deze
functie werkte hij nauw samen met Rob Bertholee (Landmacht en de latere Directeur AIVD) en Hans
Wehren (luchtmacht). Ook hier bleek weer hoe inspirerend de samenwerking tussen collega’s van
verschillende krijgsmachtdelen kon zijn. Alle drie hielden ze van hardlopen en gezamenlijk liepen ze
de marathon van New York in 2006. De vriendschap van toen, inclusief de partners, is gebleven.
Uit de comfort zone
Van Ede werd niet lang hierna op aandringen van Commandant Der Strijdkrachten Dick Berlijn
benoemd tot plaatsvervangend hoofddirecteur personeel (van december 2006
tot januari 2010). Hij leerde van oude rot Hans Leijh de kneepjes van het vak.
Samen met vele betrokkenen gaf Van Ede het Veteranenbeleid een sterkte
impuls. Staatssecretaris Van de Knaap
benoemde hem niet lang hierna tot
Project-Generaal Werving en Behoud met
als taak om de 8.000 vacatures die er
waren te vullen.
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Achteraf constateert Van Ede dat het een heel goed besluit was om hem min of meer tegen zijn zin uit
het operationele functiegebied te halen en hem in te zetten in het personeelsveld. In 2010 werd hij
aangesteld als plaatsvervangend commandant der Zeestrijdkrachten. In die rol hield hij zich vooral
bezig met een grootschalige reorganisatie van de Marine. Ook de piraterijbestrijding stond in deze
periode centraal. Minister Hillen benoemde Van Ede in november 2012 tot Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht. In die rol is hij tevens Inspecteur der Veteranen. Hij kan er al zijn ervaring als
operationeel commandant, bestuurder en personeelsdeskundige goed gebruiken.
Op 30 april 2013 droeg Van Ede het Rijksvaandel bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Een
bewijs van de bijzondere band die de IGK traditioneel heeft met het Koningshuis en die Van Ede ook
zo voelt.
Tot slot
Van Ede is een man met een brede interesse, veel energie, een opgewekt karakter en een grote
passie voor de krijgsmacht en vooral zijn Korps Mariniers. Wij hopen dat Van Ede, als hij medio 2014
met leeftijdsontslag gaat, zijn capaciteiten en ervaring ook zal inzetten in de civiele wereld. Als er
iemand is die de noodzakelijke verbinding tussen de samenleving en de krijgsmacht kan versterken,
dan is hij het wel.
Zelf geeft hij aan nog helemaal niet aan rust toe te zijn. Om
met zijn eigen woorden te spreken: "Ik ben onder de indruk
van onze militairen en veteranen. Zij verdienen erkenning,
waardering en zorg vanuit de samenleving. Met de
Veteranenwet van 2012 is een flinke stap in de goede
richting gezet. Maar er liggen nog uitdagingen. Daar wil ik
me graag voor blijven inzetten. Als ik nog een jonge vent
was zou ik me direct weer melden bij de Mariniers. En dit
keer weloverwogen!”
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Hij combineert de delicate kunde van kroniekschrijver met veel strategische kennis:
Erik Jellema
Inleiding
Erik Jellema (1961) is in de rang van luitenant-kolonel als hoofd van de sectie G2 Inlichtingen en
Veiligheid werkzaam bij de Luchtmobiele Brigade. Hij nam aan diverse missies deel en schreef over
die in Srebrenica in 1996 een boek, First in. Jellema wist toen hij 13 jaar was al wat hij wilde worden,
namelijk beroepsofficier bij het Korps Mariniers.
Of dat kwam door zijn voor die leeftijd meer dan gemiddelde interesse in de krijgswetenschap of
door zijn familie laten wij even in het midden. In ieder geval was een ver familielid van Jellema's
moeder RMWO Joost Dourlein en werd de vader van Jellema opgeleid tot Marinier bestemd voor de
dienst in Nederlands-Indië. Later volgde deze in de avonduren het gymnasium en eindigde zijn
loopbaan in de functie van referendaris bij het Ministerie van
Defensie.
Opleiding
Jellema volgde het Stedelijk Gymnasium in Amersfoort (met
wiskunde) en meldde zich op zijn zeventiende bij de Marinekeuring
aan. Omdat men daar op dat moment al voldoende mensen had
wendde hij zich, hoewel goedgekeurd voor de dienst, toen tot de
Koninklijke Militaire Academie in Breda, waar hij aangenomen werd
(vanwege zijn Gymnasium B opleiding) bij de opleiding tot
artillerieofficier. Hij volgde(vanaf 1980) aldaar de studie
wapentechniek maar had eigenlijk meer liefde voor de infanterie.
Zijn verzoek (VRA) om een rekest te mogen schrijven tot
overplaatsing werd echter afgewezen.
Jellema studeerde in 1985 af en werd toen geplaatst bij de
luchtdoelartillerie; na een plaatsing in Duitsland in de functie van
pelotonscommandant en een diensttijd van twee jaar als
commandant Verzorgingspelotons (luitenant logistiek) volgde hij in de rang van kapitein alsnog een
speciale militaire opleiding van een jaar tot infanterist in Harderwijk. Hierna werd hij bij het elfde
pantserinfanteriebataljon Garde Grenadiers, gelegerd in Arnhem in de Saksen Weimar kazerne,
geplaatst en volgden nog vele andere functies en diverse uitzendingen.
Loopbaan
Jellema nam onder meer als commandant van de Bravo-Compagnie
(Dutchbat 1) deel aan de missie naar Srebrenica (1995), was in 2001
in het kader van de Joint Commission Observers in Banja
Luca(Bosnië en Herzegovina) en in 2002 en 2005 met de ISAF
(International Security Assistance Force) in Kabul (Afghanistan), de
laatste keer als planningsofficier. In 2009/2010 was hij actief als
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commandant van de Nederlandse Special Operations Task Group (Task Force 55) in Kandahar. In 2000
haalde Jellema op 38 jarige leeftijd zijn Groene Baret. Over de eerstgenoemde missie in Srebrenica
schreef hij het boek First In. Dat werk is ons inziens bijna verplichte literatuur voor een ieder die het
leger een warm hart toedraagt en meer wil weten over de werkzaamheden, de moeilijkheden die
overwonnen worden en de kracht die een mens
kan tonen in moeilijke omstandigheden.
Jellema was ook actief tijdens het Partnership
for Peace Programma, waar hij in 1998 in
Letland compagniescommandanten opleidde bij
het Baltische trainingsbataljon. Zijn werk bij de
Joint Commission Observers (JCO)(2001) was
die van een als het ware onafhankelijke stem uit
het veld, die de stemming die in het land
heerste peilde, en de bevindingen rapporteerde
aan de commandant, een Amerikaanse generaal
van de SFOR. JCO werd uitgevoerd door Special
Forces vanwege solitair optreden in gevaarlijk gebied. Jellema maakte hierbij de opmerking dat
generaal Bernard Montgomery al tijdens de Tweede Wereldoorlog in de 21ste legergroep die hij
commandeerde, bij iedere Amerikaanse divisie kapiteins aanstelde, die ongefilterde informatie
persoonlijk rapporteerden aan de Britse Legercommandant. Goed voorbeeld deed dus later goed
volgen.
Op missie
Een man als Jellema schittert ons inziens in met name twee
omstandigheden: als hij tijdens een missie in de pioniersfase kan
optreden en wanneer hij zijn kennis en kunde overbrengt op
willekeurig welk publiek dan ook (militair dan wel burger). Hij heeft
een voorliefde voor het begin van een missie, wanneer de regels der
kazerne nog niet ingetreden zijn en men naar eigen eer en geweten
zijn werk kan uitvoeren (eerlijk en betrouwbaar zijn overigens ook de leidmotieven tijdens de
Commando-opleiding). Een tijd waarin de vrijheid heerst om het persoonlijke
verantwoordelijkheidsgevoel ten volle tot uitdrukking te doen komen.
Indien men, zoals Jellema,
beschikt over een zeer
uitgebreide strategische
kennis, die hij combineert
met veel operationele
ervaring, dan kan men zich
voorstellen dat tijdens een
eerste missie, zonder de al
te knellende banden van
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veel regels, de uitdagingen als het ware voor het opscheppen kunnen liggen. Jellema voegde er aan
toe dat men daarbij de valkuil moet proberen te vermijden om teveel als wereldverbeteraar op te
treden omdat dan de daarbij behorende onvermijdelijke teleurstellingen direct toeslaan.
Lessons learned
Jellema leerde ons veel over de toegevoegde waarde van het deelnemen aan een missie voor de
soldaat. Zo is het tijdens een missie mogelijk om divers en intensief operationeel met het vak bezig te
zijn, veel meer dan in Nederland tijdens de dienst het geval zal zijn. Men heeft bovendien de
wetenschap dat tijdens elke missie een verschil kan worden gemaakt, indien men niet teveel
gefixeerd is op (te) hoge doelen. Jellema wees ons ook op het belang van de persoonlijkheid
(karakter, intuïtie, ervaring) van de commandant op het slagen of falen van een (deel van) een missie
of strijdhandeling.
Daarop voortbordurend lijkt het ons van wezenlijk belang dat daarbij politieke of onvoldoende
gefundeerde benoemingen uit den boze moeten zijn. Helaas geeft de werkelijkheid in ieder geval de
schijn dat dit nog lang niet altijd het geval is. Met betrekking tot het falen of slagen van
strijdhandelingen: bij de bepaling daarvan speelt vaak nog de (latere) beeldvorming, door politiek en
publiek, een belangrijke rol. Jellema noemde enige voorbeelden uit de geschiedenis die bij het
grotere publiek bekend werden als mislukkingen terwijl, bezien in de context van de tijd, dat lang niet
altijd het geval was geweest.
De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst (Bomans)
Jellema zou ons inziens les in de krijgsgeschiedenis moeten gaan
geven aan de Koninklijke Militaire Academie (colleges liefst ook
toegankelijk voor politici en andere burgers). Zijn kennis van de
militaire historie is zeer groot en hij wist die zeer beeldend en
boeiend uit te dragen, waarbij hij de parallellen met hedendaagse
strijdperken treffend aantoonde. Hij hekelde de eenzijdige wijze
waarop bepaalde militaire "mislukkingen" voorgesteld zijn en
nuanceerde de berichtgeving over officieren die heden ten dage
door de pers als berucht afgeschilderd worden(zoals bijvoorbeeld luitenant-kolonel
G.J. Schüssler en kapitein R. Westerling).
Jellema pleitte er voor om ervaringen opgedaan tijdens uitzendingen direct
theoretisch te koppelen aan episoden uit de krijgsgeschiedenis zodat er een dubbele
uitkomst wordt verkregen, namelijk de "lessons
learned" uit de missie en nieuwe lessen die
geleerd kunnen worden door parallellen te
trekken met het verleden. Hij wees op de verschillen in
eigenschappen tussen bijvoorbeeld Britse Para's en Britse
Mariniers en de reden waarom (vaak de wijze van oprichting) en
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op welke manier die soms historisch gegroeid zijn. De militaire ethos die heerste bij oprichting klonk
ook later nog steeds door.
Dit was bijvoorbeeld tijdens de Falkland oorlog pijnlijk zichtbaar. Britse para’s deden eerst
shocktroops en dachten pas achteraf, waar de Britse Mariniers eerst nadachten en dan militair sound
opereerden. Dat is zeer interessant omdat men deze verschillen en eigenschappen als vaststaand
aanneemt terwijl het veel leerzamer is om naar de ontstaansgeschiedenis in het licht der
krijgshistorie te kijken en eventuele knelpunten op te sporen.
Lessen leren van docenten met ervaring
In het kader van het continue met het militaire vak bezig zijn haalde Jellema generaal Rupert Smith
aan, die eens (in zijn boek War amongst people) heeft gezegd dat men zelf in een mensenleven
onvoldoende mee kan maken om een goed officier te zijn en dat daardoor de geleerde lessen
(overwegingen) van anderen uit het verleden onontbeerlijk zijn. Wij willen daaraan toevoegen dat om
liefde en respect voor de (geschiedenis van de) militaire stand te krijgen een gesprek met of een
college volgen van Erik Jellema zeer waardevol kan zijn.
Helaas heeft Jellema door tijdgebrek als gevolg van zijn drukke werkzaamheden, die hem privé ook al
zware offers hebben gekost, te weinig tijd voor lezingen of rondleidingen langs plaatsen waar zich
belangrijke strijdhandelingen hebben afgespeeld. Tussen de bedrijven door gelukt het hem slechts
zo’n 10 keer per jaar ergens een Battlefield Tour te houden of te verkennen. Wij hopen echter dat de
interesse van velen in Jellema en zijn verhaal door onze summiere weergave is opgewekt en dat ook
en wel met na mede Koninklijke Militaire Academie hem ooit de plaats geeft, die hem ons inziens van
harte toekomt, namelijk als docent aldaar.
Ten slotte
Het gegeven dat op het moment in Nederland de
krijgsgeschiedenis, waarbinnen missies gezien kunnen worden als
bouwstenen, als het ware een ondergeschoven kindje is en er
nauwelijks les gegeven wordt door mensen uit de praktijk mag
geen reden zijn om in de toekomst beide omissies niet recht te
zetten.

90

Wat is de zin van sneuvelen tijdens een oorlog of missie? Mart de Kruif geeft hierop
een antwoord
Inleiding
De Kruif werd op 1 september 1958 te
Apeldoorn geboren, waar zijn vader indertijd
directeur van de Sociale Dienst was. Hij stond na
de middelbare school in dubio wat hij voor
vervolgopleiding zou kiezen: een academische
studie geschiedenis, de sportacademie of de
Koninklijke Militaire Academie. Bij de laatste
nam hij deel aan de selectiedagen, waar hij als
enige overbleef en met de woorden "dat De
Kruif wel een geschikte kandidaat leek"
aangenomen.
Zijn keuze voor de infanterie werd ingegeven door de sportieve combinatie van sport, buitenlucht en
actie ("buiten spelen, sportiviteit en gaten graven"). Enige tegenstand ondervond hij bij deze keuze
echter wel van een kerkelijke voorganger in zijn omgeving, die vond
dat men geen militair en Christen tegelijkertijd kon zijn. De Kruif
volgde de Academie van 1977 tot 1981 en was daarna negen jaar
lang in verschillende functies binnen een infanteriebataljon
(standplaats Arnhem) actief.
Voor- en nadelen van de dienstplicht
De Kruif werkte indertijd veel met dienstplichtige jongens die hij, omdat zij min of meer gedwongen
waren het werk te verrichten, als mens, officier en vakman moest
motiveren. Later, toen de dienstplicht afgeschaft en De Kruif
inmiddels in Seedorf actief was, ontstond bij hem het besef dat het
opheffen van de dienstplicht niet per se als een verlies beschouwd
hoefde te worden. De dienstplicht vormde inderdaad maar hij
bemerkte toch ook een kwaliteitsverschil met het beroepsleger
waarin hij zelf werkzaam was.
Aan mensen die hieraan twijfelden vroeg hij of zij hun zoon of dochter, als die gewond zou raken
tijdens een missie, liever door een dienstplichtige hospik, in drie maanden tijd opgeleid, of door een
professioneel soldaat die een geduchte training had gevolgd, zouden laten verzorgen. De focus van
een beroepsleger lag zijns inziens meer op kwaliteit terwijl de dienstplicht indertijd op massa
(kwantiteit) gericht was. Met name tijdens missies in oorlogsgebied zouden fouten, door een gebrek
aan kennis en kunde ontstaan, grote consequenties kunnen hebben op het verloop van de actie,
vandaar dat De Kruif een voorkeur kreeg voor een hoog gekwalificeerd beroepsleger.
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Plaatsingen en militaire opleidingen
Na negen jaar dienst werd De Kruif bevorderd tot kapitein en volgde in die rang in 1991 een zes
maanden durende hogere militaire vormingscursus van de stafdienst. In deze tijd twijfelde hij of hij
het parate leger wel wilde verlaten om "stukken te gaan schrijven", zoals hij het werk voor de
stafdienst omschreef. Hij bleef nog enige jaren in Duitsland werkzaam, waar hij onder meer de
Pantserzware Brigade omvormde tot een Lichte Brigade en de twee jaar durende opleiding aan de
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg voltooide.
Terug in Nederland, waar hij in 1996 werd bevorderd tot luitenant-kolonel, werd De Kruif te werk
gesteld bij de Directie Operaties van de Landmachtstaf. In 1999 werd hij in de functie van
commandant van het
Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers
in Seedorf geplaatst. Met deze eenheid
(KFOR 11) vertrok hij eind 2001 voor een
half jaar naar Bosnië.
Missie naar Bosnië in 2001-2002
Aldaar vond De Kruif het schokkend om te
zien en in alle contacten te voelen hoeveel
haat daar nog tussen de bevolkingsgroepen
heerste. Dat maakte de taak van zijn eenheid
in Bosnië, die onder meer bestond uit het
toezien op de naleving van het vredesakkoord, er niet gemakkelijker op.
Tot dan toe was de situatie redelijk stabiel maar om de vijandschap, ontstaan tijdens de eerdere
oorlogshandelingen, te doen verminderen waren volgens De Kruif nog vele generaties nodig.
Absolute voorwaarde, zegt De Kruif, is economische ontwikkeling, waardoor vooral de jeugd weer
toekomst ziet, de migratiewens stopt en er "licht aan het einde van de tunnel" wordt geboden.
US Army War College
Terug in Nederland werd aan De Kruif gevraagd of hij interesse had om voor een tijd naar de
Verenigde Staten te vertrekken om daar de opleiding aan het US Army War College, gevestigd te
Carlisle, te gaan volgen. Aldus vertrok hij
met zijn echtgenote en kinderen naar
Amerika; de kinderen zouden uiteindelijk
twee keer gaan huilen; toen ze uit
Nederland vertrokken en toen ze weer
naar Nederland zouden terugkeren. In
Carlisle betrok het gezin een huurhuis;
voor de kinderen van De Kruif was dit een
ideaal moment om na de uitzending van
hun vader weer met het gezin in verband
te komen. De Kruif kende nu namelijk, in
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tegenstelling tot eerder, normale "kantoortijden" en kon zodoende veel tijd met hen doorbrengen.
De opleiding (Masterniveau) op het US Army War College leerde De Kruif onder meer hoe hij als
militair op hoger politiek niveau moest communiceren. Daarnaast verbreedde hij zijn oriëntatie en
vergrootte zijn militaire en strategische kennis. In de klassen waren vele rangen en nationaliteiten
tegenwoordig zodat zijn relationele kring zich gestadig uitbreidde.
Want naast Nederland waren veertig andere landen in de vorm van een student aanwezig, wat een
uniek inzicht gaf in de diverse uitgangspunten en inzichten op politiek-militair niveau. Maar ook voor
de kinderen was dit een verrijking van hun leven!
Plaatsvervangend directeur operaties van de landmachtstaf
Na terugkeer uit Amerika vervulde De Kruif diverse functies. In 2006 werd hij benoemd tot
plaatsvervangend directeur operaties van de landmachtstaf, standplaats Apeldoorn. Dit was de tijd
waarin de Nederlandse operatie Task Force Uruzgan, als onderdeel van de ISAF (International Security
Assistance Force), werd ingezet in Afghanistan.
De Kruif was in die tijd dag en nacht bezig met de organisatie van de logistieke aansturing der
operaties. Een nog zwaardere taak was het opvangen van de gewonden en gesneuvelden.
Commandant van de 43ste gemechaniseerde brigade in Havelte
De Kruif werd in 2007 bevorderd tot brigade-generaal en kreeg datzelfde jaar bericht van generaal
van Uhm, dan Commandant der Landstrijdkrachten, waarin deze hem meldde dat hij was aangesteld
tot commandant van de 43ste gemechaniseerde brigade.
Gedurende de tijd dat hij de 3000 mannen en vrouwen van deze brigade onder zijn bevel had
sneuvelden in een jaar tijd zes Nederlanders in Afghanistan. Tot de zware taak van De Kruif behoorde
het regelen van de nazorg aan de familie van de overleden manschappen, die hij allen persoonlijk
gekend had. Hij zei dat er dan nog maar één basis was die voor hem telde, namelijk dat hij zelf ook
vader is.
Commandant ISAF Regional Command South
De Kruif werd in 2007 benoemd tot Commandant ISAF Regional Command South en verbleef in de
gehele periode 2008-2009, behoudens twee keer een kort verlof, in Afghanistan, waar hij leiding gaf
aan 40.000 militairen. In Afghanistan vielen, onder
de ISAF-troepen tot 2010, 258 doden en liepen
meer dan 600 militairen Life Changing Wounds op.
In een interview dat werd gepubliceerd in De
Nederlandse Krijgsmacht in Afghanistan (2010,
bladzijde 161) zei hij over de beslissingen op leven
en dood die hij moest nemen: Je moet vertrouwen
op je vakmanschap, je specialisme en dat van de
mensen om je heen. Als ik een besluit neem dan is
het voor mij op dat moment ook klaar. Ik weet dan
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zeker dat ik er alles aan gedaan heb. Ik ben absoluut verantwoordelijk. Ik voel mij er niet schuldig
onder, maar wel verantwoordelijk.
Dit zijn de consequenties van het leiden van een Land Force in een dergelijke omgeving, zei De Kruif.
Het was volgens hem de harde realiteit van het militaire beroep, maar ook een unieke en
onvergetelijke ervaring.
Huidige positie
De Kruif werd in begin 2010 daadwerkelijk Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en op
25 oktober 2011 benoemd tot Commandant Landstrijdkrachten. Hierbij is de grootste uitdaging de KL
te reorganiseren, terwijl het werk gewoon doorgaat en de missies in aantal toenemen.
De Kruif is onder meer commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden en Officier de la
Légion d'honneur.
De vraag: "waarom"?
De Kruif gaf op deze vraag het volgende uitgebreide antwoord. Iedere militair stelt zich vroeger of
later de vraag: "waarom is een bepaalde militair gesneuveld" en ook: "heeft het zin gehad?". En toch
weet iedere militair op missie dat dit gevaarlijk kan zijn en dat, als er geen gevaar is, men geen
soldaat behoeft te sturen. Als alles veilig zou zijn dan kan iedere
burgerlijke instantie de taken net zo goed en misschien zelfs beter
uitvoeren.
Militairen vechten slechts daar waar alle andere middelen gefaald
hebben. Het geeft geen zin om steeds te vragen naar de zin als
men rondloopt op een erebegraafplaats van de
Oorlogsgravenstichting. De wereld wordt namelijk niet een betere plaats als de goede mensen thuis
blijven zitten en niets doen. Op de vraag of de missie in Afghanistan zin heeft gehad gaf De Kruif het
antwoord: dat weet ik ook niet. Je moet gewoon je eigen principes volgen.
De meeste militairen die op missie zijn geweest komen daar volgens de Kruif beter van terug. Zij
hebben meer zelfvertrouwen, opgedaan onder moeilijke omstandigheden, en een groter
relativeringsvermogen. Dat relativeringsvermogen betreft onder meer de huidige crisis in Nederland,
die in hun ogen, vergeleken met de toestand in Afghanistan, eerder welvaart laat zien dan de
armoede zoals die in Afghanistan veelvuldig wordt aangetroffen. Nergens in Nederland behoeft men
immers 20 kilometer te lopen om enige medische zorg te vinden.
Tot slot
Een van de meest waardevolle eigenschappen die men volgens De Kruif in tijdens de militaire dienst
tegenkomt is de verregaande kameraadschap die ervoor zorgt dat een ieder erop vertrouwen kan
nooit gewond of in de vuurlinie achtergelaten te worden.
Daarnaast is een zeer belangrijk motief voor hem om te dienen dat hij een bijdrage kan leveren om
de wereld een betere plek te maken.
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Jeroen van Egmond werkt bij Computer Begeleiding:
veteranen helpen veteranen
Opleiding
Jeroen van Egmond (Alkmaar, 24 januari 1979) volgde na de
middelbare school een MBO opleiding mechanische -en
electrotechniek en was hierna gedurende vijf jaar werkzaam bij de
firma Schuuring in Harderwijk. Dat was onder meer in de functie van
monteur sterkstroom en installatie.
De firma Schuuring voerde diverse opdrachten van het Ministerie van
Defensie uit, waardoor Van Egmond de kans kreeg nader kennis te
maken met het leger. Hij besloot op 24-jarige leeftijd bij Defensie zijn
loopbaan te vervolgen, werd getest en uiteindelijk bij de
verbindingsdienst geplaatst.
Loopbaan in het leger
Van Egmond hield zich aldaar bezig met ICT-gerelateerde
vraagstukken; hij werd geplaatst bij het 101 CIS (Communicatie
Informatie Systemen) bataljon met als standplaats Garderen. Inmiddels was hij benoemd tot soldaat
der tweede klasse en binnen twee jaar volgde zijn bevordering tot korporaal.
Omdat het leger wel iets zag in deze jonge ambitieuze soldaat werd hij naar de Koninklijke Militaire
School gezonden, waar hij na 14 maanden werd bevorderd tot onderofficier (sergeant) en vervolgens
geplaatst bij het Duits-Nederlandse legercorps, afdeling satellietcommunicatie. Aldaar kreeg Van
Egmond als taak om de satellietcommunicatie van het inzetgebied (waar een missie plaats vond) naar
Nederland goed te regelen.

Acties in Afghanistan
In november 2008 werd Van Egmond op eigen verzoek
uitgezonden naar Afghanistan en werd hiertoe gekoppeld aan de
luchtmobiele brigade. In Afghanistan was hij werkzaam als
commandant van het communicatiecentrum en verantwoordelijk
voor alle communicatiesystemen binnen de uitzending (de
missie). Zijn groep bestond uit zijn plaatsvervanger en 18
soldaten-korporaals.
Tijdens de ruim vier maanden dat Van Egmond in Afghanistan
actief was ging hij diverse keren vrijwillig mee op patrouille; dat
was onder meer omdat de mannen en vrouwen van zijn groep op
buitenposten waren geplaatst en hij via direct contact wilde zien hoe de zaken verliepen. Eenmaal
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reed een auto van de colonne, waarin Van Egmond zich bevond, op een Improvised Explosive Device
(bermbom) maar gelukkig bevond hij zich niet in het getroffen voertuig, waarvan een wiel sneuvelde.
Direct na de aanval vond er een vuurgevecht plaats, waarbij onze soldaten van drie zijden beschoten
werden.
Van Egmond over missies
Wij vroegen Van Egmond wat hij van de Nederlandse deelname aan vredesmissies vond. Hij
antwoordde dat deelname aan een missie tot een verrijking van zijn mentale en fysieke
eigenschappen had geleid en dat hij door zijn ervaringen had leren doorgaan met functioneren, waar
anderen al gestopt zouden zijn.

Bij Defensie maar ook in Afghanistan werden zijn eigenschappen als discipline, structurering en
doorzettingsvermogen verder ontwikkeld. Als laatste vermelden wij hier nog dat Van Egmond de rode
baret droeg en naast zijn werkzaamheden in Afghanistan ook de missie in Bosnië, tijdens een
werkbezoek, heeft bezocht.
Tegenwoordige werkzaamheden
Van Egmond is (helaas voor ons leger) van plan om per 1 maart 2014 uit dienst van Defensie te
treden. Hij is tegenwoordig actief bij Computer Begeleiding, een bedrijf dat onder meer
gespecialiseerd in het begeleiden van de oudere computergebruiker.
Zijn capaciteiten zullen hem zeker ook van pas komen als hij aldaar veteranen gaat helpen met meer
digitaal te worden en wij zijn er dan ook van overtuigd dat hij in zijn nieuwe functie veel voor
Computer Begeleiding kan en zal gaan betekenen.
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Nawoord

Nawoord, door luitenant-generaal b.d. en Erevoorzitter Veteranenplatform Ted Meines

Iedere krijgsmacht veteraan heeft in de uitoefening van zijn of haar
actieve dienst bijdragen geleverd aan het krijgen en bestemmen van
vrede, vrijheid en veiligheid. Zij hebben dat allen op een andere manier
gedaan, maar ik weet zeker dat dit gebaseerd was op drie pijlers:
Ten eerste zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen kan niemand iets
presteren. Ten tweede vertrouwen in de medemens. Daar schort het vaak
aan maar wat is een krijgsmacht zonder vertrouwen in de medemens?
Ten derde ga ik als oud-verzetsdominee Godsvertrouwen niet uit de weg.
Want we zeggen wel vaak dat de meesten van ons het deel: “Mijn Schilt
ende betrouwen, Sijt ghy, o Godt mijn Heer, op u soo wil ick bouwen,
Verlaet mij nimmermeer” van ons Volkslied kennen, maar de vraag is of een ieder zijn of haar leven in
Gods handen weet.
Als voortrekker in de veteranenwereld is het mij een voorrecht maar bovenal een groot plezier om
nog dagelijks met mijn veteranen geconfronteerd te worden. Laten wij elkaar goed vasthouden,
lijfelijk dan wel figuurlijk en ik bid u Gods Zegen toe.
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Amsterdam City Swim

O

p 7 september 2014 nemen wij weer een duik in het diepe samen met 2000 enthousiaste
zwemmers en leggen wij een afstand van 2000 meter af door de Amsterdamse grachten
tijdens de Amsterdam City Swim. Als één van de 14 initiatiefnemers van dit grootse
spektakel, heb ik uiteraard ook de eerdere 2 edities meegezwommen en daarmee geld ingezameld
voor de strijd tegen die verschrikkelijke rotziekte ALS! Wij werden gestimuleerd door de ongelofelijk
dappere wijze, waarop onze vriend Weert-Jan Weerts, gesteund door zijn vrouw en zoontje, de ziekte
droeg. Inmiddels is ook hij helaas afgelopen december aan de ziekte bezweken, evenals die 500
overige ALS-patiënten, die ieder jaar sterven.
Maar in zijn nagedachtenis gaan wij door! Door, zowel met onze zweminspanningen, als met geld
inzamelen. Vanuit de overheid en de farmaceutische industrie is er weinig animo om in research naar
ALS te investeren. Er is daardoor nog veel tijd en geld nodig om een remedie tegen deze dodelijke
ziekte te ontwikkelen, maar alle kleine beetjes helpen! Het geld dat wordt ingezameld, wordt
aangewend om verschillende researchprojecten in Nederland te helpen financieren. We hopen, dat
er dan ooit een oorzaak zal worden gevonden en er een afdoende behandeling kan worden
ontwikkeld.
Mocht u meer willen weten over de Amsterdam City Swim, of op 7 september willen komen kijken,
dan kunt u informatie vinden via www.amsterdamcityswim.nl/nl/jaap-boreel
Mocht u een donatie willen doen, dan zou dat prachtig zijn. U kunt online doneren via dezelfde
webpagina, of d.m.v. het storten van een bedrag op:
rek nr NL09 RABO 0113476507
t.n.v. Stichting Amsterdam City Swim
o.v.v. “Zwemsponsoractie Jaap Boreel”
Mede namens al onze onfortuinlijke medemensen en hun
gezinnen, die door deze rotziekte worden getroffen, HEEL
VEEL DANK!

Jaap Boreel
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Computerbegeleiding voor veteranen
Veteranen digitaal
Een
groot
aantal
veteranen, met name
hen die deelgenomen
hebben
aan
de
oorlogen en missies in
Nederlands-Indië, Korea en in mindere mate andere missies, hebben problemen met digitaal actief te
zijn. Dat is erg jammer want juist voor hen is internet het medium om in contact te komen met
andere veteranen en met websites die informatie verschaffen over de missiegebieden
en veteranenzaken.
Computer Begeleiding is opgericht om juist ook deze doelgroep hulp te bieden. Wij begrijpen dat
veteranen graag ook digitaal actief willen zijn maar hierbij kunnen aanlopen tegen diverse problemen
die met computergebruik gepaard kunnen gaan.
Serviceverlening
Computer Begeleiding kunt u altijd bellen als u, als veteraan, besluit digitaal te gaan maar opziet
tegen de problemen waartegen u aan denkt te kunnen lopen. Wij hebben een standaard uurtarief
voor begeleiding van €35. Voor uw informatie volgen hieronder de tarieven die wij rekenen voor veel
voorkomende werkzaamheden:








Aansluiten en instellen nieuwe PC € 35,00
Aansluiten ADSL, glasvezel of kabelinternet € 35,00
Software
(Her)installatie Windows 70,00
Installatie software (Office, etc.) € 35,00
Backup en restore van uw data € 35,00
Netwerk: aanleg netwerk, per uur € 35,00 (exclusief bekabeling en apparatuur)

Extra aandacht voor veteranen
Onze medewerkers weten hoe lastig het is om digitaal actief te worden en hoe moeilijk het soms is
om computerproblemen de baas te worden. Wij helpen u graag en met veel geduld, zodat u straks
probleemloos uw oude makkers op internet of via email terug kan vinden en weer contact op kan
nemen.
Wij vinden geen enkele vraag vreemd en onze grootste voldoening bestaat hieruit dat wij u op de
best mogelijke manier van dienst zijn geweest. Neem eens vrijblijvend contact met ons op! U kunt
gratis bellen met telefoonnummer 0800 456 5555. Als u al enigszins digitaal actief bent dan kunt u
meer
informatie
over
ons
vinden
op
onze
website,
http://computerbegeleiding.nl/diensten/veteranen/
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Jeroen, onze eigen veteraan
Bij ons computerbegeleidingsteam is Jeroen van Egmond actief; Jeroen is een
veteraan die actief is geweest in onder meer Afghanistan. In dit boekje is ook een
interview met hem te lezen.

100

