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BOXTET - De datum z7 september
zor4 stond bij een aantal vetera-
nen uit Haaren omcirkeld op de
kalender. Hun lokale veteranen-
dag werd dit jaar niet zoals ge-
woonlijk op de laatste zaterdag
van juni, maar op de laatste zater-
dag van september gehouden. Bo-
vendien moesten zezich niet bii
het gemeentehuis van Haareq
maar in gemeenschapshuis De
Rots in Boxtel melden.
De oud-striiders uit Haaren en
Boxtel vierden dit iaar voor de eer-
ste keer veteranendag met elkaar.
,,Ik begriip het wel", zegt veteraan
Gerard Verburg uit Haaren. ,,|e
zagde club bij ons elk jaar slin-
ken. Oud-burgemeester Frans
Ronnes zei enkele iaren geleden
al dat er iets moest gebeuren met
onze lokale veteranendag. De
groep werd te klein. Veel vetera-
nen die in de TWeede Wereldoor-
log of in Nederlands-Indië heb-
ben gevochten zijn inmiddels
overleden."
,,Bii de veteranendag in Haaren

kende iedereen elkaarl', zegtVer.
burg die in de jaren'6o soldaat
was in Nieuw Guinea. ,,Hièr lo-
pen voor mii nog veel vreernde
mensen rond." De z3-koppige af-
vaardiging uit Haaren zit er in de
ochtend tijdens de toespraken
nog wat onwennig bij.
,,Misschien liikt Boxtel wat ver
weg voor onze gasten uit
Haaren", zegt de Boxtelse burge-
meester Mark Buiig ,;Daar àls ik
hoor waar u allemaal in de wereld
bent geweest tiidens uw missies,
dan is Haaren - Boxtel maar een
klein stukje. Het gaat volgens mij
niet om de plek waar we ziin",
vervolgt Buijs. ,,Het thema vetera-
nendag moet oÍls binden. Dat heb-
ben jullie allenaal gemeen."
,,De gasten uit Haaren moeten
hier in Boxtel misschien nog even
wennen aan een andere omge-
ving", zegt voorzitter Theo Raaij-
makers van de Stichting Vetera-
nen Boxtel even later. ,,Maar dat
gaat vanzelf"
,,Veteranen hebben allemaal een
bepaalde lotsverbondenheid. Of
ie nu 9o of3o bent, ofdat ie uit

De gezaÍnenliike veteranendag van
Haaren en Boxtel kan een leuke
toekomst hebben, bleek zaterdag.

Haaren of Boxtel komt. We ken-
nen als veteraan allemaal de erva-
ringen van lange tiid van huis
zijn" heimwee, je maatjes verlie-
zen, onmacht en geweld om je
heen. Die diepe gevoelens zijn
voor elke vetbraan hetzelftle."
Eén van die oud-strijders is Frans
van Spreuwel uit Haaren. Hijwas
in rgg5/1996 groepscommandant
van een konvooi in Bosnië. ,,Ik
denk dat een gezamenlijke vetera-
nendag van de gemeenten
Haaren en Boxtel een leuke toe-
kornst kan hebben. We moeten
ons volgend jaar als Haarense ver-
tegenwoordiging nog wel wat
meer laten zien. Wij,stelden in
Haaren tijdens veteranendag al-
$id oude legerwagens op. Dat is
hier misschien volgend jaar ook
wel mogelijk."
Inmiddels is de'blauwe hap', een
Indische riisttafel, opgeschept, De
verhalen over uitzendingen naar
Nederlands-Indië, Libanon,
Nieuw Guinea en Bosnië komen
tijdens en na de maaltijd los.,,Ik
ben in oktober 995 net na de val
van Srebrenica in Bosnië met een
militair konvooi door verwoest
oorlogsgebied getrokken", aldus
Van Spreuwel. ,,Dat was niet pret-
tig. Achter elk bosje loert het ge-
v?ar; van sluipschutters tot berm-
bommen."
,,Het is belangrijk dat mensen die
in een oorlogssituatie ziin ge-
tveest hun verhalen kunnen ver-
Íellen", aldus voorzitter Raaiima-
kers, die zelf zo jaar aalmoezenier
in het leger is geweest. ,,De verha-
len moeten niet' binnenskamers
blijven, maar ook naar buiten
gaan. Dat is hetzelftle met rouw-
verwerking. De één heeft tien
keer nodig om ziin verhaal te ver-
tellen. De ander heeft misschien
honderd keer nodig. In die zin is
het'ook goed dat er nu tiidens een
gezamenlijke veteranendag van
Haaren en Boxtel meer mensen
naar die verhalen kunnen luiste-
ren."
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EERSTE GEZAMENLUKE VETERANENDAG

a Een veteraan is een Nederlandse
(ex)-rnilitair die diende in oorlogs-
omstandigheden of vredesmissies

O Voor de eerste keer hielden de ve-
teranen een gezamenlijke vetera-
nendag met oud-striiders uit Box-
tel en Haaren.

o Dit jaar kwamen er 23 aanmeldin-
gen uit Haaren. Er waren zaterdag
ongeveer 100 oud-strijderu met

hun partner aanwezig in Boxtel.
O De veteranendag in Boxtel wordt

op de laatste zaterdag in septem-
ber gehouden, om de mensen de
gelegenheid te geven in juni de
landelijke veteranendag in Den
Haag bij te wonen.

O De Nederlandse Veteranendag is
sinds 2008 op de laatste zaterdag
van juni.


