
 

 

 

 

 

 

In dit blad: 

 Het was weer ouderwets gezellig  op de bijeenkomst  van 18-02-2011. 

 Er was weer een woord spelletje en wie het biertje heeft gewonnen is mij een grote 

vraag. Afijn diegene die het heeft gewonnen, gefeliciteert. 

Ik hoop dat jullie het blaadje leuk 

genoeg vinden om er mee door te 

gaan, aan mij ligt het niet. 

Voor suggesties sta ik altijd open.                                            

Foto :  

Hr.Ms."Walrus" naar en rond Nieuw-

Guinea in 1962 

                                    → 
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Info : De komende tijd 

E-mail adres 

 Zo dit is  een nieuwe uitgave van  het  2 maandelijkse blaadje voor  veteranencafé de liemers.  

Het eerste nummer was om  jullie kennis te laten maken met het nieuwsblad.  

In dit nummer staat de nodige info en  eventuele nieuwtjes omtrent het Veteranen gebeuren in Zevenaar, 

 en niet te vergeten de omstreken.   

In dit blad kunnen jullie zelf ook wat vertellen over jullie uitzending of wat andere dingen die jullie willen laten weten. 

Daarvoor moeten jullie contact per e-mail maken met het bestuur ,of met mij.  

Als hier behoefte aan is, vinden jullie het e-mail adres op de laatste pagina van dit nieuwsblad. 

Hou de verhalen kort en probeer niemand op een of andere manier te krenken. 

Ik behoudt mij het recht om de eventuele verhalen in te korten als dit nodig is,  jullie kunnen ook foto’s insturen 

mits deze digitaal verzonden zijn ( jpeg bestand ). 

Ook zal ik deze uitgave via de mail gaan versturen maar dan in PDF  file’s, jullie moeten dan wel  adobe reader op de 

pc hebben. 

Voor de rest…. Veel lees plezier                                                                                           paul meekhof 
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                                   O O R D E E L  Z E L F .  
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Een belangrijk punt nu de Nederlandse militairen steeds meer en meer met geweldsituaties geconfronteerd worden. Tijdens de 

voorbereidingen betreffende de uitzending naar Libanon en later naar Cambodja en Bosnië werd er al behoorlijk aandacht gege-

ven aan voorlichting en militaire voorbereiding betreffende het gebied waar men naar toe gezonden werd. Deskundige en goede 

nazorg kwamen pas echt op gang na de uitzending naar Cambodja en volgende missies. 

Er is geen uitzending met elkaar te vergelijken en de geschiedenis leert ons steeds meer en meer professioneel op te treden met 

ook steeds geraffineerder materiaal. 

In het voormalige Nieuw-Guinea  liep je met lichte wapens rond. Na een gevechtspatrouille dronk je  dan een lekker  biertje met 

elkaar en als er middenin de nacht alarm was omdat er weer een landing was gesignaleerd van vijandelijke eenheden, goot je wat 

koud water over je heen en dan maar weer op pad. Dat zijn tijden van weleer en is zeker niet verglijkbaar met deze tijd. 

In Libanon was onze tweede VN missie. Korea was de eerste maar Libanon was een specifieke vredesmissie ( peace keeping )

waar het mandaat erg matig was en men ook vaak niet wist waar men aan toe was. Patrouilles van de verschillende partijen 

moest je traceren en ontwapenen als ze door het VN gebied trokken en twee dagen daarna werden de wapens weer aan de des-

betreffende partijen teruggegeven. Een redelijk militair denkraam raakt hiervan nogal van slag. 

In Cambodja waren de partijen wat duidelijker en ter voorbereiding van de verkiezingen waren er duidelijke afspraken gemaakt. 

Maar ook daar was het niet veilig en als je naar een andere locatie moest werd je vaak verplaatst met een heli,omdat er soms 

i.v.m. de veiligheid en afstanden geen andere mogelijkheid bestond. Meestal vlogen we dan met de Russische heli’s en die vlogen 

vaak dwars over het Rode Khmer gebied heen en dat leverde soms hachelijke situaties op. 

Een keer zijn we beschoten met een antitankraket die de heli gelukkig miste, maar na de landing zagen we wel een aantal kogel-

gaten in de staart zitten en ik vond na dat ik uitgestapt was het niet zo’n geweldig succes. De Russische piloten haalde hun 

schouders op en plakte de gaatjes wel weer dicht.  

De Nederlandse piloten echter vlogen met de Franse Allouette III  en die vlogen i.v.m. de veiligheid wel om het Rode Khmer ge-

bied heen. Zorgvuldigheid en veiligheid moeten zeker een hoge prioriteit hebben. Mensenlevens zijn kostbaar en als we menen 

een land weer veiligheid en eigenwaarde te willen geven, moeten we  de uitgezonden mensen deskundig en zorgvuldig voorberei-

den en uitrusten. Laten we alsjeblieft niet voor een dubbeltje altijd op de eerste rij willen zitten. 

Onvoldoende uitrusting in Nieuw-Guinea: verschillende van ons peloton hadden Indonesische schoenen en kleren aan, omdat er 

niets meer was. Nou ja’ in Manokwari, was achteraf nog voldoende voorraad. We aten in de jungle aardknollen en bananen van 

de Papoea’s,omdat de gevechtsrantsoenen alleen voor tijden van nood beschikbaar waren. Wanneer dit dan was wist niemand. 

In Libanon hadden we enorme  problemen met het wagenpark en daardoor weinig vervoer en de aalmoezenier had om die reden 

een brommertje aangeschaft om zo toch nog op bezoek te gaan bij de verschillende eenheden. 

We zijn nu al heel wat missies verder en 

ook is er leergeld betaald. Laten we ons 

blijven inzetten voor grote zorgvuldig-

heid en veiligheid tijdens de missies  

opdat onze jongens en meisjes hun 

taak goed kunnen uitvoeren en weer 

veilig thuiskomen. 

 

Met dank aan: D.S: Henk van den Born    

Foto :                           → 

04-08-1947  Ned Indië  

Tijdens   de Eerste Politionele 

Actie 

Een patrouille van 3-2 RI na 

de Eerste Politionele Actie 

langs een vernielde weg bij 

Tasikmalaja     
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Tot voor kort hield de missie in Irak de Nederlandse gemoederen erg bezig. Zo zeer zelfs dat we bijna zijn vergeten dat er ook eerde-

re missies waren, zoals de Nederlandse deelname aan de UNIFILmissie in Libanon jaren van november 1978 tot september 1980. 

In 1975 was er een burgeroorlog uitgebroken in Libanon. In het zuiden namen de Palestijnse rebellen ook nog eens de wapens op 

tegen Israël. Om het gebied enigszins te stabiliseren, werd er besloten tot oprichting van een VN-troepenmacht, waaraan ook Neder-

land ging deelnemen. Het zou een vredesmissie worden en daardoor dachten veel Nederlanders dat het een gemakkelijke missie 

was. Dat deze missie echter verre van gemakkelijk was getuigt het boek “Alleen kinderen huilen” van Ron de Vos, zelf een voormalig 

UNIFIL-militair. Als dienstplichtig militair diende hij in Libanon van juli ’80 tot eind januari 1981 in Libanon, de periode, die ook in 

zijn boek centraal staat. 

Officieel dateert het boek van 2007 en het genoot/geniet onder de Libanon-veteranen grote bekendheid. Nu ook vanuit de burger-

bevolking steeds meer interesse ontstaat voor de Nederlandse veteranen, vond uitgeverij Lemmens het tijd worden om dit boek ook 

bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. En dit boek verdient die extra aandacht zeker, omdat het niet alleen een ver-

slag is van een missie, maar omdat het vooral dieper inzicht geeft in de menselijke psyche, dat niet alleen bepalend is voor de Liba-

non-veteranen, maar die ook op veteranen van andere missies van toepassing is. 

“Alleen kinderen huilen” omvat een aantal verhalen van de infanterie-eenheid, die gelegerd was op post 7-12 te Rishknanayah in 

Zuid-Libanon. Gek genoeg een post, die recht tegenover een stelling van de PLO ( het Palestijnse Bevrijdings Leger)was gelegen. De 

eenheid zelf bestond uit 22 man en hun verhalen zijn opgetekend door hun commandant, de toen 19-jarige Ron de Vos. Bevorderd 

tot sergeant kwam hij aan het hoofd te staan van deze groep mannen, die door het boek heen steeds vertrouwder worden voor de 

lezer. De Vos brengt de buitenlandse missie een stuk dichterbij door verslag te doen van hun dagelijkse gebeurtenissen en ergernis-

sen, zoals over hun problemen op de post: gebrek aan voorzieningen, de honger en soms dagen zichzelf niet kunnen wassen we-

gens patrouilles. De auteur schrijft openhartig over deze patrouilles, die soms langer duurden dan noodzakelijk was en waar angst 

en spanning dikwijls de overhand hadden. Maar ook de ervaringen tijdens hun omgang met de lokale bevolking worden de lezer niet 

onthouden. 

Wat dit boek echter weer zo actueel maakt, is de bijzondere aandacht, die schrijver heeft voor de psychische ontwikkelingen die zijn 

mannen doormaken als gevolg van deze missie. Missies als deze in Libanon- maar dat geldt evenzeer voor andere missies- verste-

vigde de onderlinge band tussen de mannen. Dat blijkt uit de aangrijpende wijze, waarop de auteur beschrijft hoe de dood van één 

van zijn mannen, Christiaan, een onuitwisbare indruk op hem en op zijn medewapenbroeders maakte, wat hen voorgoed verander-

de. Maar ook individueel onderging iedereen een ingrijpende verandering in zijn persoonlijkheid door verschillende gebeurtenissen. 

Een bijna schokkend verhaal, wat hiervan het voorbeeld is, vormt het relaas van ondergeschikte van der Vlugt. Door verwarring als 

gevolg van de taalbarrière raakte hij met zijn geweer een kleine jongen nogal flink. Even later zag hij dat de vader van de jongen 

zwaar gewond was, zijn arm was verbrijzeld geraakt. De militair raakte in paniek en liet de man bloedend achter. Uit het boek 

spreekt duidelijk de wanhoop, die er heerst onder de militairen. Terwijl ze hun best deden om de rust te helpen bewaren, werden ze 

toch beschoten door de PLO. De schrik van de beschieting leidde bij één militair zelfs tot een stotterprobleem. Het leidde tot verwar-

ring onder de manschappen over het nut van hun aanwezigheid daar.Maar de Vos laat het in zijn boek niet bij de ervaringen tijdens 

de missie alleen. Hij besteedt ook aandacht aan de tijd na hun thuiskomst. De moeite, die zowel hij als de andere mannen hebben 

om de oude draad van hun leven weer op te pakken. De ervaringen in het buitenland heeft hen rijker gemaakt, maar ook veel meer 

volwassen. Ze zijn zich bewust geworden van de betrekkelijkheid van het leven en meer nog hun eigen persoonlijke tekortkomingen. 

Alleen zijn die veranderingen voor een buitenstaander nauwelijks te bevatten en behalve aan elkaar kunnen ze hun frustraties en 

hun angsten dan ook met niemand delen. Ron de Vos voelde het daarom als een soort van verplichting om deze verhalen op te 

schrijven, vooral ook als eerbetoon aan zijn boezemvriend en wapenbroeder Hans, naar wie hij altijd opgekeken had, maar die na 

zijn terugkeer uit Libanon zijn leven niet meer op de rails had weten te krijgen en dat is zeker de grote waarde van dit boek. 
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“Alleen kinderen huilen” is een zeer goed geschreven boek, waarbij de auteur zich op gelijke voet stelt met zijn manschappen. 

Hij gedroeg zich niet stoerder of minder kwetsbaar dan de anderen. Voor iedereen waren de omstandigheden immers hetzelfde. 

Hoewel het boek op het eerste gezicht een boeiend verslag lijkt te zijn, is het geen boek dat je in één keer uitleest. Daarvoor zijn 

een aantal verhalen te indrukwekkend voor de buitenstaander. Toch is het boek geen aanklacht tegen de staat, al bekent de 

Vos wel dat zijn militaire opleiding tekort geschoten is voor deze taak. Voor de lezer ontstaat na het lezen van dit boek des te-

meer het besef hoe diep de psychische verwondingen zijn, die de militairen tijdens hun missie oplopen. Of zoals de ondertitel al 

aangeeft: “Oorlog hoeft niet te doden om een leven te nemen”. 

Voor diegene die  iets meer willen weten over de missie in Libanon,  is dit boek een goede weergave  over wat er  op de posten 

in zuid Libanon gaande was. 

Het boek kun je bestellen  onder andere: 

   via Bol.com 

  Via  Bruna .nl  

. Lemmens, Uitgeverij 

  ISBN:          9789077490198 

  ISBN10           9077490191 

                                                                                                                                                                         

 

Maar ook:  www.veteranenshop.nl   

Artikelcode: UNIFIL— Z007 

Ik hoop dat jullie  hier genoeg informatie   

aan hebben. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Paul 
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 Voor de maand april hebben we , om de kas te spekken een loterij of bingo.Als er onder jullie nog sobats zijn die op zolder  

 of in de kast nog een prijsje hebben liggen, houden wij ons aanbevolen. 

Ook  is de vraag gesteld als jullie andere veteranen of oudgediende kennen, om ze een keer  mee te nemen naar het veteranen 

café  ( meer zielen meer vreugd ). 

Dan krijgen we de maand mei: 

Allereerst  4 mei de Dodenherdenking  en op 5 mei het bevrijdingsdefilé te Wageningen. Wij hopen op een grote opkomst 

bij deze ceremoniële gebeurtenissen.  Het programma voor de dodenherdenking op 4 mei ziet er als volgt uit:   Om 19.00 aanvang 

van de plechtigheid in het Musiater in Zevenaar. Medewerking wordt o.a verleend door het Hooge Bongert koor,rond 19.30 opstel-

len voor de stille tocht naar het Oorlogsmonument de Vier Tamboers op het Raadhuisplein, met een toespraak door de Burgemees-

ter , na de 2 minuten stilte kranslegging en daarna napraten in de Burgerstraat van het Stadhuis.     

Wat mij zelf betreft, ik ben op 4 mei op de erebegraaplaats in Loenen aanwezig en ga naar deze plechtigheid door naar  

de post kazerne te Havelte waar ons monument staat. 

Op 5 mei ben ik bij het defile te Wageningen, ik hoop jullie daar te zien. 

Hieron-

der 

een aan-

tal fot-

o’s van 

4 en 

5 mei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Meekhof 

     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

        D E  K O M E N D E  T I J D  

             4 Mei te Loenen                                               4 Mei te Loenen                                              4 Mei te Loenen 

      5 Mei te Wageningen                                     5 Mei te Wageningen                                     5 Mei te Wageningen 


