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Net als vorig jaar organiseren wij de Hoornse Veteranendag,

speciaal voor alle veteranen én hun partners die in de

gemeente Hoorn wonen. De  Veteranendag is heel

belangrijk, niet alleen voor onze veteranen maar ook voor

onszelf. We realiseren ons dan weer hoe broos dingen –

vrede, veiligheid, grondrechten - zijn die vanzelfsprekend

lijken. Mensen zijn in het buitenland actief geweest, hebben

gevochten en gediend voor het handhaven van die waarden.

Zij zijn voor het leven getekend. En daar mogen we met z’n

allen echt wel stil bij staan en diep respect voor opbrengen.

Als ik denk aan Veteranendag, moet ik altijd een beetje denken
aan D-Day. Ik hoop dat nog heel veel mensen weten wat deze
dag inhoudt. Op Decision Day, 6 juni 1944, vielen de
geallieerden het fascistische Europa aan om ons te bevrijden. Als
dat niet gebeurd was, zouden wij niet leven zoals we nu leven. 

De landelijke Veteranendag is een mooi initiatief, maar niet
iedereen heeft de mogelijkheid om daar bij te zijn. Bovendien
moeten juist dit soort dagen ook in je eigen omgeving
plaatsvinden. Je moet er bij zijn, het kunnen voelen, wil je het
echt begrijpen en je respect daarvoor tot uiting brengen. Vorig
jaar heb ik de gesprekken met veteranen als heel bijzonder
ervaren. Ze geven je een beeld van hoe het er toen aan toe ging.
Hoe ze weggingen en hoe ze weer terugkwamen. Je krijgt er zo
als het ware stukjes levens bij. Niet zelden voelen veteranen zich
weggestopt en afgescheept. Met de Veteranendag krijgen ze
terecht erkenning en waardering voor wat ze voor ons gedaan
hebben.

Of ze nu in Indië, Libanon, voormalig Joegoslavië of Afghanistan
hebben gediend, al die verschillende generaties hebben wat
met elkaar gemeen. Ze hebben hun werk gedaan in
levensbedreigende situaties. Op de Veteranendag praten jong
en oud met elkaar en dat is waardevol en ook mooi. Ik hoop dat
er dit jaar nog meer veteranen komen dan de vorige keer!

Onno van Veldhuizen
Burgemeester van Hoorn
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Sinds 2005 eert Nederland jaarlijks op

29 juni, de verjaardag van wijlen Zijne

Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard,

de tienduizenden jonge en oude

militaire veteranen die sinds de

Tweede Wereldoorlog in opdracht van

de regering zijn ingezet in oorlogs-

omstandigheden of in daarmee

vergelijkbare situaties. De Nederlandse

Veteranendag is geen herdenking, geen reünie, maar een

eerbetoon. Het is een dag waarop inwoners van Nederland

hun erkenning en waardering voor het werk van de

veteranen kunnen uitdrukken. 

WIE IS VETERAAN? Het Ministerie van Defensie verstaat onder
veteranen: alle gewezen militairen met de Nederlandse
nationaliteit die het koninkrijk hebben gediend in
oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties,
inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk
wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig
koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

OUDE EN JONGE VETERANEN Nederland heeft een groot
aantal militaire veteranen. De ruim honderdduizend nog in leven
zijnde oude veteranen, militairen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog of daarna zijn ingezet in voormalig Nederlands-
Indië, Korea of Nieuw-Guinea. Maar ook de snel groeiende groep
jonge veteranen. Dit zijn oud-militairen die hebben
deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals
in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Afghanistan
en Irak. Ruim vijftigduizend van hen zijn inmiddels afgezwaaid
en nu dus veteraan.
Of het nu gaat om oude veteranen of jonge veteranen, het is
duidelijk dat alle Nederlandse veteranen begrip, erkenning en
waardering verdienen van de Nederlandse samenleving en van

de overheid. De overheid laat dit ook
blijken in haar beleid. Zo is de verbetering
van de immateriële zorg voor de
Nederlandse veteranen sinds de jaren
negentig van de vorige eeuw tot prioriteit
verheven. Dat heeft geleid tot een aantal
initiatieven, zoals de instelling in 2003 van
de Commissie Nederlandse Veteranendag.
Deze commissie heeft als taak te kijken

hoe de maatschappelijke erkenning van veteranen kan worden
vergroot en ingevuld. Op advies van de commissie is de
Nederlandse Veteranendag in het leven geroepen. 

COMITÉ NEDERLANDSE VETERANENDAG In februari 2004 is
het Comité Nederlandse Veteranendag geïnstalleerd in
aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje. De kroonprins is ook beschermheer van het comité dat
zorg draagt voor een goede en gepaste invulling van deze dag.
Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard is gekozen voor 29 juni, de geboortedag van de prins.
Op 29 juni 2005 vond de Nederlandse Veteranendag voor de
eerste keer plaats. Dit jaar vindt de Veteranendag plaats op 28
juni, omdat 29 juni op een zondag valt.

NATIONAAL EVENEMENT De ministerraad heeft in 2006
besloten om aan de Nederlandse Veteranendag nationale
betekenis toe te kennen. Dat betekent dat op deze dag de
Nederlandse driekleur mag worden gehesen. De landelijke
manifestatie vindt plaats in Den Haag. Op tal van plaatsen in het
land worden lokale of regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.veteranendag.nl. 

DE NEDERLANDSE VETERANENDAG
EEN EERBETOON AAN ALLE   

NEDERLANDSE VETERANEN

NEDERLANDSE VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2008
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De vijftigjarige Peter Bossers werd twee keer achter elkaar

uitgezonden naar Libanon. De eerste keer als hospik binnen de

geneeskundige dienst, de tweede keer als stukscommandant

op een antitankapparaat. “Daar had ik de ballen verstand

van, en nu nog steeds niet”, zegt Bossers lachend. Eenmaal

terug in Nederland ging hij aan het werk in de verpleging.

Dat ging goed, totdat zijn hulp ingeschakeld werd bij de

Bijlmerramp. “Ik heb toch iets te veel ellende gezien”. 

GEPOETSTE SCHOENEN Als twintigjarige vertrok Bossers voor
de eerste keer naar Libanon. “We werden daar ook ingezet voor
de burgerbevolking. Logisch, want als je er toch bent, kun je de
burgers ook meteen helpen toch? Tijdens een slechte periode
werden de vluchtelingenkampen regelmatig beschoten. Op een
gegeven moment dacht ik: het is dweilen met de kraan open,
blijft dit zo?” Drie maanden na zijn terugkeer in Nederland, werd
Bossers opnieuw uitgezonden naar Libanon. Vond hij dat niet
vervelend? “Ik had wat aanpassingsproblemen toen ik terug was
op de kazerne. Als ik door mijn meerdere werd aangesproken over
het feit dat mijn schoenen niet gepoetst waren, dacht ik: Ja, en?
Kan ik zonder gepoetste schoenen mijn werk niet doen? Ik
snapte er niets meer van. Dus ik vond het allang best om weer
terug te gaan, weg van die stoffige kazerne.”

ZIEK Na zijn definitieve thuiskomst verlengde Bossers zijn
contract bij het leger niet. “Het lukte gewoon niet meer. Ik ging
de verpleging in en dat ging prima. Totdat ik als vrijwilliger van
het Rode Kruis het Rampenidentificatieteam ging helpen om de
slachtoffers van de Bijlmerramp te identificeren. Hierna ben ik
ziek geworden en het is nooit meer goed gekomen. Na de
uitzending heb ik me nooit meer echt lekker gevoeld en ik
snapte niet hoe dat kwam. Na de Bijlmerramp vielen de puzzel-
stukjes op hun plaats. Toen realiseerde ik me dat ik toch iets te
veel ellende gezien heb. Vooral aan die eerste uitzending heb ik
een flinke posttraumatische stressstoornis overgehouden.”

KINDERARMPJE Achteraf weet Bossers heel goed wat voor hem
de bottleneck is geweest. “Na die ellende in de vluchtelingen-
kampen werd ik naar een dorp gestuurd waar een bombardement
was geweest. Het eerste wat ik zag toen ik het voertuig verliet,
was een kinderarmpje. Dat lag daar in het zand. Ik heb de deur
van de pantserwagen dichtgesmeten en gezegd: ‘Ik ga naar huis,
ik doe het niet meer’. Dat heeft mij de das omgedaan denk ik.
Toen ik op Schiphol Oost, tijdens de Bijlmerramp, kinder-
lichaampjes in kisten moest doen, kwam alles weer terug.”

GELEERD Of hij zich ooit weer beter gaat voelen, betwijfelt
Bossers. “Die illusie heb ik laten varen. Elke dag dat ik me goed
voel is er één, en daar probeer ik van te genieten. Toen ik
terugkwam in Nederland en eens om me heen keek, dacht ik:
Waar maakt iedereen zich toch zo druk om? Je drukt op een
knopje en je hebt licht, je draait aan de kraan en er komt water
uit. Wat ik wel geleerd heb van mijn tijd in Libanon, is dat je het
leven moet waarderen.”

LIBANONVETERAAN PETER BOSSERS:
“NA DE BIJLMERRAMP VIELEN DE PUZ-

ZELSTUKJES OP HUN PLAATS”

NEDERLANDSE VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2008
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Toen Leo Hartog uit Blokker als negentien-

jarige jongen vrijwillig richting Libanon

vertrok, had hij niet kunnen vermoeden

wat hem allemaal te wachten stond. Het

beeld dat hij van de uitzending had,

kwam totaal niet overeen met de

werkelijkheid. “We kregen tijdens de

voorlichting leuke filmpjes te zien. Van

mensen die gezellig thee dronken met elkaar, en zelfs van

een surfer. Daar klopte niets van. Ik heb het gevoel dat ik

daar onder valse voorwendselen naartoe ben gelokt.”

BESCHOTEN Een half jaar is Hartog in Libanon geweest, in de
periode 1980/1981. “Het was een slechte tijd, ik heb te veel
dingen gedaan en gezien die wat met je doen. Het ergste wat ik

heb meegemaakt is dat de vrachtwagen die ik
bestuurde, beschoten werd. De ramen vlogen
eruit, de deuren vielen eruit, maar ik ben
helemaal niet geraakt. Ik heb toen heel veel
geluk gehad.” Eenmaal thuis ging het ‘normale’
leven weer verder. “Je bent je jeugd kwijt als je
terugkomt, dat vind ik het ergste.”

NOOIT MEER DE OUDE Hartog is één van de vele militairen die
door hun uitzending lijden aan een posttraumatische
stressstoornis (PTSS). “Ik ben nooit meer de oude geworden.
Toen ik terug was raakte ik steeds meer vrienden kwijt, maar ik
dacht: dat zal wel bij het leven horen. Later bleek dat ik toen al
ziek was, maar op dat moment weet je dat niet.” Hartog is nu 46
jaar en weet pas sinds vijf jaar dat hij PTSS heeft. “Mijn huidige
vrouw zei op een gegeven moment: ‘We gaan naar de dokter,
want het gaat niet goed met jou’. 

Toen kreeg ik te horen dat het PTSS was. Daar liep ik op dat
moment dus al zo’n 22 jaar mee rond. Toen ik daarna alle
symptomen bij elkaar optelde, klopte het allemaal. In augustus
stop ik met werken want het gaat gewoon niet meer. Dat is een
hard gelag hoor, op je 46ste.”

BESTE THERAPIE Sinds vier jaar krijgt Hartog professionele
hulp, maar moest daarvoor wel eerst een drempel over. “Ik had
eerder nooit behoefte aan hulp. Ik dacht altijd: het is al zo lang
geleden, ik ben toch zeker geen mietje?” Contact met
medeveteranen blijkt voor hem de beste therapie te zijn. “Sinds
ik ziek ben ga ik vaak naar de BNMO toe, een heel goede
instelling voor veteranen. Daar ontmoet ik veel andere
veteranen, niet alleen uit Libanon maar ook uit andere gebieden.
Zo was ik laatst nog bij een veteraan in Hoensbroek, in het
zuidelijkste puntje van Limburg ongeveer. Een hartstikke leuke
gozer, die ik ook bij de BNMO heb ontmoet. Daar heb ik veel aan,
want je hebt toch hetzelfde meegemaakt.”

GOEDE VRIEND Hartog zit in het Comité Veteranendag Hoorn.
Volgens hem is ook de Veteranendag een goede manier om
waardevolle contacten op te doen. “Vorig jaar was er voor het
eerst een Veteranendag in Hoorn. Een belangrijke dag, want je
ziet iedereen genieten. Het is goed dat deze mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Iedereen heeft zo’n beetje hetzelfde
meegemaakt, of ze nu in Libanon, Korea, Bosnië of Afghanistan
zijn geweest. Dat schept toch een band. Ik heb er zelfs een heel
goede vriend aan overgehouden. En dat is goud waard.”

LIBANONVETERAAN LEO HARTOG:
“JE BENT JE JEUGD KWIJT, 

DAT IS HET ERGSTE”

NEDERLANDSE VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2008
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EEN KORTE TERUGBLIK 
De Oosterkerk is goed gevuld als op de
avond van 29 juni 2007 de viering van
Hoorns eerste Veteranendag begint.
Alle in Hoorn, Blokker en Zwaag
geregistreerde veteranen hebben een
uitnodiging ontvangen; velen geven
daaraan gehoor, samen met hun
partner. Vanavond spreekt de lokale
samenleving  voor het eerst officieel
haar grote waardering uit voor de
Hoornse mannen en vrouwen die namens ons land hebben
deelgenomen aan gewapende conflicten. 

Burgemeester Van Veldhuizen spreekt namens de Hoornse
gemeenschap zijn respect en erkenning uit voor veteranen. Het
is de hoogste tijd dat ook op lokaal niveau aandacht wordt
besteed aan al die militairen – jong en oud – die onder
oorlogsomstandigheden en vergelijkbare situaties zoals
vredesmissies hun leven in de waagschaal hebben gesteld. 
Nadat de “Hoornse Rhapsody”, uitgevoerd door De Herleving
o.l.v. dirigent Gerard Houter en het Westfries Mannenkoor heeft
geklonken, is het woord aan de veteranen zelf.

Indië-ganger Abe Agema brengt
iedereen tot absolute stilte met zijn
aangrijpende relaas over zijn
ervaringen in de Oost en zijn
thuiskomst zo’n vijftig jaar geleden.   

Cees Beemster laat een ander geluid
horen over zijn detachering in Bosnië
in 1995 onder het motto: “Ieder zijn
waarheid”. Cees’ uitzending was een
bewuste keuze waarvoor hij goed is

betaald. Ook hij stond versteld van het onbegrip bij zijn
thuiskomst. Mirjam Hartog gunt de aanwezigen een blik in haar
en haar partners leven na de terugkeer uit Libanon. Zij en haar
levensgezel Leo ervaren de oorlog nog iedere dag. Allen houden
één minuut stilte en zingen staande het “Wilhelmus”. 

De ontmoeting daarna krijgt gaandeweg het karakter van een
reünie. De uitwisseling van zeer uiteenlopende ervaringen, van
diepgevoelde emoties en teleurstellingen en van blikken op de
toekomst geven de avond een warme sfeer van herkenning en
de wens om herhaling. Met het enthousiast gezongen slotlied
“We’ll meet again” onderstrepen de aanwezigen deze wens. 

Nederland kent geen echte veteranencultuur zoals de

landen om ons heen. Toch telt ons land ruim 150.000

veteranen en dat aantal groeit met de dag. Het is tijd voor

een doorleefde inhaalslag. De ministerraad heeft dan ook in

2006 besloten om aan de Nederlandse Veteranendag

nationale betekenis toe te kennen. De landelijke

manifestatie vindt plaats in Den Haag. 

Op 3 april 2007 heeft de gemeenteraad van Hoorn het college
unaniem verzocht steun te verlenen aan de organisatie van een
jaarlijks terugkerende veteranendag. Het verzoek wordt
ondermeer onderbouwd met de opmerking dat veel veteranen –
bijvoorbeeld tijdens deelname aan VN- en NAVO-missies –

ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt die zij bij
thuiskomst moeten verwerken. Daaraan wordt toegevoegd dat
de begeleiding van de veteranen weliswaar een taak is van
Defensie, maar dat veteranen ook baat hebben bij een dag
waarop de samenleving waardering en respect toont. 
Na deze volmondige steun is een organisatiecomité
samengesteld dat in samenspraak met de gemeente jaarlijks de
Hoornse Veteranendag organiseert. Dat comité van vrijwilligers
is als volgt samengesteld:
• Mirjam Hartog: partner van een veteraan en initiatiefnemer 
• Leo Hartog: Libanonveteraan; die elders in deze krant is

geïnterviewd
• Lex Siero: vertegenwoordigt de Hoornse politiek en doet dat

samen met Alex Flameling: gemeenteraadslid
• Phil van Dijk lid van het comité ’40-‘45
• Ton van Weel vertegenwoordigt het maatschappelijk

middenveld
• Matthijs van der Horst, beleidsmedewerker bij de gemeente

Hoorn.

Eind 2006 heeft Mirjam Hartog, vrouw van veteraan Leo Hartog
contact gezocht met Lex Siero van de PvdA Hoorn. Zij wees hem
erop dat er in Hoorn nog geen Veteranendag was. Beide hebben
toen het initiatief genomen om de Hoornse politiek warm te
krijgen voor het organiseren van de Veteranendag.

29 JUNI 2007: 
HOORNS EERSTE VETERANENDAG

ONTSTAAN
HOORNSE VETERANENDAG

NEDERLANDSE VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2008
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Vanuit de Hoornse samenleving is als burgerinitiatief het

idee naar voren gekomen om in de stad een nieuw

monument op te richten voor alle Nederlandse veteranen en

gesneuvelde militairen ter herinnering aan en uit

waardering voor hun inzet.    

Hoorn is rijk aan monumenten die ons doen herinneren aan het
verleden, of dat nu heldhaftig was of niet. Prachtige
zeventiende-eeuwse gebouwen sieren de stad; daar zijn later
eigentijdse juweeltjes bij gekomen. De  herdenkingsplaquettes
(Italiaanse Zeedijk, Jeudje, Grote Oost) houden het verleden
levendig. De vier bronzen beelden aan de route van de jaarlijkse
‘stille tocht van 4 mei’ waarschuwen tegen onrecht en tegen het
gevaar van oorlog. 

WAAROM EEN NIEUW MONUMENT ? ER IS TOCH AL
ZOVEEL. Dat nieuwe monument wil blijvend uitdrukking geven
aan ons gevoel van respect voor alle mannen en vrouwen, oude

en jonge, die voor ons land hebben gestreden in oorlogen en
vredesmissies. Hun inzet met gevaar voor eigen leven mogen wij
niet vergeten. Zij hebben recht op ons begrip en onze
waardering, hoe politiek gevoelig dat soms ook blijkt te liggen.
In die zin voegt het iets toe aan wat er tot nu toe niet was.  

Het idee is afkomstig van de 82-jarige heer J.O. Schaafsma die
elders in deze krant is geïnterviewd. De burgemeester heeft het
idee omarmd en hem in contact gebracht met het
veteranencomité. Beiden kwamen tot de conclusie dat er op de
allereerste plaats in de Hoornse samenleving daadwerkelijk
steun dient te zijn voor de uitvoering. Dat is de reden waarom zij
gezamenlijk besloten te komen tot een z.g. burgerinitiatief. Zo’n
initiatief, gericht aan de raad van Hoorn, dient vergezeld te gaan
van minstens 50 handtekeningen. Eerst dan krijgt het voorstel
een plaats op de agenda van de gemeenteraad. Het comité acht
dit zinvol en noodzakelijk. Op deze wijze wordt pas een beeld
van de ware steun voor het initiatief verkregen. 

WILT U ALS INWONER VAN HOORN UW STEUN BETUIGEN AAN DIT
INITIATIEF, VULT U DAN ONDERSTAANDE BON IN. 
Ja, ik verleen mijn steun om te komen tot een algemeen veteranenmonument in Hoorn. 

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres

Geboortedatum                                                                 Handtekening 

Verstuur de bon in een ongefrankeerde envelop aan: Gemeente Hoorn, t.a.v. het Veteranencomité, Antwoordnummer 98, 1620 VB Hoorn

Hoorn viert dit jaar op zaterdag 28 juni haar Veteranendag

opnieuw in de Oosterkerk. Hiermee wordt wederom

aandacht gevraagd voor alle in Hoorn, Blokker en Zwaag

woonachtige veteranen. Iedere geregistreerde veteraan

heeft de schriftelijke uitnodiging ontvangen; ook nu weer

zijn de partners van harte welkom. We verwachten een nog

grotere opkomst dan vorig jaar! 

In essentie is het programma hetzelfde gebleven: muziek en
sprekers wisselen elkaar af. Centraal staat dit keer de muziek,
o.l.v. Feico de Leeuw, van vlak voor, tijdens en na de tweede
wereldoorlog. Het zijn dit keer vooral de jonge veteranen die
plaats nemen achter het spreekgestoelte. 

De genodigden zijn vanaf 19.00 uur welkom. Een stand van de
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
staat opgesteld in de kerkruimte. De veteranen krijgen allen een
witte anjer als symbool van waardering uitgereikt. Het officiële
programma start om 19.30 uur. Ook nu weer is de meeste tijd
ingeruimd voor het belangrijkste doel van de avond: elkaar
informeel ontmoeten.

Bent u een Hoornse veteraan en hebt u geen uitnodiging gehad,
dan kunt u zich alsnog bij de gemeente aanmelden!

EEN NIEUW INITIATIEF: 
EEN MONUMENT VOOR VETERANEN IN

HOORN

HOORNS VETERANENDAG 2008
EEN JONGE TRADITIE

NEDERLANDSE VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2008
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De 34-jarige Miriam Hoorenman vertrok in 1994 naar Bosnië,

haar vader Willem (58) werd drie jaar later uitgezonden naar

hetzelfde land. Hoewel ze deze ervaring delen, praten ze er

niet zo vaak over met elkaar. “Maar als het een keer ter

sprake komt, dan begrijpen wij elkaar wel”, zegt Willem.

GEK GEWORDEN? Miriam, tegenwoordig lerares Duits in het
voortgezet onderwijs, was negentien toen ze als korporaal eerste
klas vrijwillig met een herstelcompagnie naar Bosnië ging. Daar
zorgde ze voor de bevoorrading en de levering van onderdelen
voor kapotte voertuigen. “Ik werd eerst in Duvno geplaatst, dat
ligt halverwege Split en Lukavac. Daar zaten we in een
staalfabriek, in een grote lege hal. Hierin hadden we boogtenten
opgezet en een bunker gemaakt met zandzakken. Als enige
vrouw zou ik apart in een tent moeten slapen. Toen heb ik
gezegd: ‘Zijn jullie nou helemaal gek geworden?’ Ik heb mijn
bedje gewoon bij de jongens in de tent geplaatst. Als we
moesten plassen, moesten we dat maar even achter de loods
doen. Voor een grote boodschap moesten we vijf minuten rijden
naar de Engelsen, die in een school zaten. In het begin aten we 
’s ochtends met hen mee, maar dat zware Engelse ontbijt waren
we niet gewend. Dus reserveerden we elke avond een paar
broden en lieten we hagelslag en pindakaas overkomen uit
Nederland.”

ANGSTIGE MOMENTEN Na haar
verlof van drie weken werd
Miriam in Lukavac geplaatst. “In
Duvno zaten we op een vreselijk
verlaten plek met het slechtste
weer dat je kunt hebben. Ze
hadden in Lukavac al

tropenroosters en wij zaten nog in de sneeuw. Dus ik was
blij dat we in Lukavac geplaatst werden. Eigenlijk heb ik een heel
fijne tijd gehad daar. Je had daar echt een
gevoel van saamhorigheid, precies zoals ik
het me voorstelde toen ik in dienst ging.
Natuurlijk waren er wel angstige
momenten. Het eerste moment dat ik echt
bang was, was toen ik op wacht stond bij
de poort en een granaat hoorde fluiten. De
granaat viel achter op het kamp bij de
brandstoffenopslag, maar ging gelukkig
niet af. Ook werd er heel veel geschoten in
de buurt. Daarom gingen we eigenlijk
nooit van het kamp af.”

INDRUKWEKKENDE ERVARING Vader
Willem ging in 1968 in dienst en zwaaide
in 2003 af. Hij zat onder andere op de
kazerne in Seedorf. Het gezin Hoorenman
moest maar liefst negen keer verhuizen
wegens overplaatsing. De uitzending naar

Bosnië in 1997 was zijn eerste en laatste uitzending. “De
uitzending is voor mij natuurlijk de meest indrukwekkende
ervaring.” In tegenstelling tot dochter Miriam, zag Willem juist
heel veel van het verscheurde Bosnië. “Ik werkte op het
hoofdkwartier van de SFOR en moest vanuit mijn functie bij het
National Support Element het hele land door.” Bosnië heeft
indruk gemaakt op Willem, vooral door de staat waarin het land
verkeerde. “Alles was kapot. Als je in het Servische deel kwam,
waren alle huizen van moslims kapot en andersom.
Ongelooflijke verwoesting. 
En bijna iedereen had een wapen thuis. Ook zoiets geks. Ik was
een keer bij iemand die zelf een mijnenveld in zijn voortuin had
aangelegd. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer.”

VETERANENDAG Vader en dochter
Hoorenman gaan allebei naar de
Veteranendag in Hoorn. “Miriam houdt dan
een lezing en dat mag ik natuurlijk niet
missen!”, zegt Willem trots. 

VADER EN DOCHTER HOORENMAN
EEN GEDEELDE ERVARING
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Negentien jaar jong was hij toen hij 

in 1945, na een onderduiktijd in

Winterswijk, naar Indië vertrok. 

Als jonge vent zat hij bij het Gezags

Bataljon Indië (GBI), de eerste

oorlogsvrijwilligers voor Indië. De heer

Schaafsma is inmiddels 82 jaar, maar

kan zich alles nog heel goed

herinneren. De lange reis naar Indië, de

prachtige omgeving daar, maar ook de

niet ongevaarlijke patrouilles. 

HINK-STAP-SPRONGEN Kun je
tegenwoordig binnen één dag in
Indonesië zijn, destijds ging dat heel
anders. “We kwamen in Indië met hink-
stap-sprongen. Eerst gingen we naar
Engeland, vervolgens naar Australië en met een ander schip naar
Penang. Op Port Dickson werd ik ingedeeld bij de Tijgerbrigade.
Begin maart 1946 kwamen we eindelijk op de plaats van
bestemming aan: Semarang. We hebben dus het genoegen
gehad om op rijkskosten maanden onderweg te zijn”, zegt
Schaafsma met een lach. “Tijdens de reis naar Australië die ruim
vier weken duurde, kregen we Maleisische les van een KNIL-
officier die met ons meereisde. De sfeer tijdens de reis was heel
goed. We zaten aan boord met achthonderd man van het GBI en
tweeduizend Australiërs die weer naar huis gingen.”

LICHTGEWOND Schaafsma zat bij de inlichtingen- en
veiligheidsdienst. “Ik ging mee op de grotere patrouilles en
verhoorde de gevangenen die meegenomen werden. Daarnaast
was er altijd een heleboel bureauwerk. Bij de voorbereidingen
van de eerste politionele actie zijn we drie dagen en nachten
niet uit de kleren geweest. Ik heb in die tijd geleerd hard te
werken.” Op een dag na een patrouille reed de weaponcarrier
waar Schaafsma in zat, op een mijn. Hij raakte lichtgewond. “Dat
was geen pretje natuurlijk, maar het mag niet echt een naam
hebben”, zegt Schaafsma bescheiden.

VRIENDEN VOOR HET LEVEN Veel tijd om te
genieten van de omgeving was er niet. Daarom
is Schaafsma nog twee keer teruggegaan,
samen met zijn vrouw. Met een Indonesisch
echtpaar werden ze vrienden voor het leven.
“Hij was arts in het Indonesische Nationale
Leger, de TNI, en was beroepsmilitair geworden.
Zij was een dochter van de regent van
Semarang en zat in het bestuur van een
organisatie voor meervoudig gehandicapten.
Omdat we zelf een gehandicapte dochter gehad
hebben, kende ik het wereldje. De omstandig-
heden waren daar heel primitief. Ik heb toen
voor een aanzienlijk bedrag materiaal
verzameld en die kant op gestuurd.” Nog steeds
is hij actief op dit gebied. Hij is al veertig jaar
secretaris van stichting Zonnewende, een fonds

dat vakanties voor gehandicapte kinderen mogelijk maakt.

NO HARD FEELINGS
Wat Schaafsma bijzonder vindt, is dat er totaal geen haat en nijd
is onder de Indonesische militairen en de bevolking. “Ik ben
achttien jaar voorzitter geweest van het BNMO-Woonoord, een
wooninstelling voor militaire oorlogsslachtoffers in Doorn. In die
functie had ik altijd heel vriendschappelijke contacten met de
afgevaardigden van de LVRI, de Indonesische veteranen-
organisatie.” Zo herinnert hij zich ook nog een leuke ontmoeting
met een Indonesiër. “Tijdens mijn tweede bezoek aan Indonesië
was ik op een bruiloft. Ik viel natuurlijk op, want ik ben een stuk
langer dan de meeste mensen daar. Een heel dik mannetje van
mijn leeftijd kwam naar me toe, maakte een gebaar alsof hij een
mitrailleur in zijn handen had en zei: ‘Ik skiet jou’. Waarna hij zijn

armen uitstak en mij omhelsde”, lacht
Schaafsma. Heel symbolisch is dan ook
het veteranenspeldje van de TNI dat
Schaafsma tijdens zijn bezoek ontving.
“Dat heb ik bewaard als herinnering. Het
is bijzonder dat je met mensen
problemen hebt gehad op politiek vlak
maar dat er van beide kanten no hard
feelings zijn.”

INDIËVETERAAN SCHAAFSMA:
“IK HEB IN DIE TIJD GELEERD 

HARD TE WERKEN”
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De Nederlandse Veteranendag is een dag voor iedereen. Een

dag voor herinnering, maar ook een dag waarop we ons

realiseren dat de militairen namens ons allemaal worden

ingezet in dienst van de vrede. Op veel manieren en op veel

plaatsen staat Nederland deze dag stil bij de inzet van

Nederlandse militairen in het verleden en in het heden. In

Den Haag vindt traditiegetrouw het nationale programma

plaats. Een programma met ruimte voor ceremonie,

verschillende manifestaties en natuurlijk voor feestelijke

optredens. 

HET OFFICIËLE GEDEELTE De dag gaat van start met een
plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal. Daarbij is Zijne
Koninklijke Hoogheid prins Willem-Alexander aanwezig. De Prins
heeft zelf zijn dienstplicht vervuld bij de Koninklijke marine en is
adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit. Bovendien
is hij beschermheer van het Comité Nederlandse Veteranendag.
In de Ridderzaal zullen premier mr.dr. J.P. Balkenende en de
secretaris-generaal van de NAVO, drs. J.G. de Hoop Scheffer het
woord voeren. 
Op het Binnenhof ontvangt vervolgens een vijftigtal militairen
een herinneringsmedaille voor hun inzet bij vredesoperaties. De
medaille wordt hun uitgereikt door veteranen. 
Aansluitend neemt de Prins van Oranje een defilé af waaraan
ruim 3500 veteranen en 1000 actieve militairen deelnemen.
Dertien militaire muziekkorpsen en een selectie voertuigen

begeleiden de parade. In de lucht, over de Hofvijver, voert de
Koninklijke Luchtmacht ondertussen een spectaculaire fly-past
uit met verschillende soorten vliegtuigen en helikopters. 

MANIFESTATIE OP HET MALIEVELD De feestelijke
manifestatie op het Malieveld vormt het centrale gedeelte van
de Veteranendag. Van 9.30 tot 17.30 uur bruist het hier van de
activiteiten. De manifestatie op het Malieveld is gratis
toegankelijk. 
Naast een static show van legervoertuigen die bij de missies
gebruikt zijn, vindt u hier onder meer een Activity Park, stands
van defensiemusea en verschillende organisaties en een
kinderprogramma. De hele dag door zijn er verschillende
demonstraties. Een speciale fototentoonstelling biedt inzicht in
de achtergrond van de inzet van veteranen in heden en
verleden. 
‘Kent u een veteraan’ is dit jaar het thema van de Veteranendag.
Op het Malieveld krijgt u op veel punten de kans een veteraan te
ontmoeten. Juist die ontmoetingen tussen veteranen en het
publiek maken deze dag zo waardevol. Ook voor schoolkinderen
en andere jongeren is van alles te beleven. Ze kunnen onder
meer in een speciaal ingericht klaslokaal luisteren naar verhalen
van veteranen. 
De hele dag door is er een gevarieerd muzikaal programma met
optredens van militaire orkesten. Het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht ‘Bereden Wapens’ begeleidt optredens van onder
meer Wieteke van Dort als Tante Lien, Erik Hulzebosch en Edsilia
Rombley. 
Naast het officiële gedeelte en de manifestatie op het Malieveld
zijn er de hele dag door activiteiten op Het Plein. 

KOMT U OOK NAAR DEN HAAG?
Denkt u dan even aan het volgende: 
Niet 29 juni, maar zaterdag 28 juni is dit jaar de dag waarop de
Nederlandse Veteranendag plaatsvindt.

13.30 tot 14.10 uur Defilé door de binnenstad van 
Den Haag

13.25 uur Fly-past over de Hofvijver
9.30 tot 17.30 uur Manifestatie op het Malieveld
De hele dag Activiteiten op Het Plein 

Het volledige programma van 28 juni vindt u op
www.veteranendag.nl. U kunt daar ook de folder downloaden. 

In verband met de verwachte drukte is het raadzaam met het
openbaar vervoer te komen. Kijk voor de meest actuele
informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2008
ZATERDAG 28 JUNI IN DEN HAAG
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Onafscheidelijk waren ze, prins Bernhard en zijn witte anjer.

Vanaf zijn studententijd tot aan zijn dood in 2004 droeg de

prins elke dag een witte anjer in zijn knoopsgat.

Waarschijnlijk omdat hij dat nu eenmaal mooi vond. Maar hij

heeft niet kunnen vermoeden dat ‘zijn’ witte anjer tot op de

dag van vandaag zo’n belangrijke betekenis zou hebben. In

de Tweede Wereldoorlog als symbool van verzet, vandaag de

dag als teken van waardering voor onze veteranen. 

DE EERSTE ANJERDAG Het was 29 juni 1940, de verjaardag
van prins Bernhard. Nederland was bezet door Duitsland. De
Nederlandse vlag hing niet uit die dag, dat had de bezetter
verboden. Maar er waren wel veel bloemen te zien, vooral anjers.
Openlijk en demonstratief vierden mensen op tal van plaatsen in
het land de verjaardag van de prins. En er heerste een uitgelaten
sfeer alsof het Koninginnedag was. 29 juni groeide uit tot
Anjerdag. Door een anjer te dragen liet je duidelijk zien dat je
tegen de bezetter was, of je nu voor het Koningshuis was of niet. 

VADER VAN DE VETERANEN Na de oorlog ontstond een
speciale band tussen prins Bernhard en de veteranen. Eerst met
de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, vervolgens ook met
die van latere missies. De prins droeg de veteranen een warm
hart toe en nam traditioneel het Veteranendefilé in Wageningen
af. Velen zagen hem als de ‘vader van de veteranen’. 

Bij de begrafenis van
prins Bernhard in
december 2004
stonden veel
veteranen als
erewacht en cordon
langs de weg. Tijdens
de voorbereiding van
de uitvaart ontstond

bij twee Libanonveteranen het idee om bij het jaarlijkse defilé in
Wageningen op 5 mei 2005 een witte anjer te dragen als
eerbetoon aan de prins. Dat is ook gebeurd. Net als op
Veteranendag van dat jaar en de volgende jaren. Het Comité
Nederlandse Veteranendag besloot het idee te ondersteunen en
doet dat ook dit jaar. In 2007 werd de introductie van de anjer
nog gezien als een ambitieus initiatief. Direct na Veteranendag
werd duidelijk dat het symbool een succes was, zowel bij de
politiek als bij de bevolking. 

DUBBEL SYMBOOL De witte anjer als waardering voor de
veteranen heeft een dubbele betekenis. De anjer verwijst naar
Anjerdag als symbool van verzet en solidariteit en is voor
veteranen een verwijzing naar prins Bernhard. Anjerdag 1940
was een actie van de bevolking, het dragen van de anjer op
Veteranendag moet dat ook zijn. 

DE VLAG UIT OP DE
NEDERLANDSE
VETERANENDAG!
Het kabinet heeft in 2006 beslist: Nederlandse Veteranendag is
voortaan een nationaal evenement. Op die dag hangt de
Nederlandse vlag dan ook uit bij de overheidsgebouwen. Wilt u
ook uw waardering laten blijken voor de veteranen? Laat dan op
zaterdag 28 juni ook aan uw huis de Nederlandse driekleur
wapperen.

VLAGINSTRUCTIE 
Als u het helemaal goed wilt doen, moet u zich bij het vlaggen
aan de volgende voorschriften houden. 
• De vlag mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang

worden gehesen, tenzij de vlag aan beide kanten verlicht is. 
• De vlag mag de grond niet raken. 
• Wanneer er meerdere vlaggen worden gehesen, krijgt de

Nederlandse vlag de belangrijkste plaats. 
• Op de vlag hoort geen versiering of toevoeging te worden

aangebracht. 
• Alleen op Koninginnedag en de verjaardagen van leden van het

Koninklijk Huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. 
• Op zondag en officiële christelijke feestdagen wordt de vlag

niet gehesen. 

DE WITTE ANJER
TEKEN VAN WAARDERING
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