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'Belangrijk dat de jongere generatie geconfronteerd wordt met de harde realiteit' 

• Veteranen aanschouwen het overvliegen van een formatie oude vliegtuigen, foto's Ruben Oreel 

'Onder applaus door je stad' 
Veteranen worden geëerd met een 
parade van oude legervoertuigen en 
een défilé op de Markt in Middelburg. 

door Thomas Minnaard • • • 
'Een dag als vandaag voelt 
als een steuntje in de rug* 
Jamal Neqrouz (32), veteraan 

• • • 
'Heel speciaal om hier samen 
met mijn vrouw bij te zijn' 
Jo Vaane (96), veteraan 

D
oor een volle zomer
kalender week de 
Zeeuwse Veteranen
dag vorig jaar uit 
naar Vlissingen, 
maar de tiende edi

tie is zaterdag weer gehouden in Mid
delburg. Met een parade van oude le
gervoertuigen en een défilé op de 
Markt werden de veteranen geëerd. 

Trompetklanken van het taptoe
signaal schallen over het Abdijplein 
in Middelburg, gevolgd door een in
drukwekkende rninuut stilte. De vete
ranen staan trots overeind, het goud 
van de vaandel glinstert in de zon. 
Een mooi aanzicht, vindt Roel Visser 
uit Oegstgeest, die tijdens een dagje 
Middelburg over het plein loopt. „Dit 
kunnen we toch niet afschaffen?", 
vraagt hij zich hardop af, terwijl het 
Wilhelmus net geklonken heeft. 
„Het is belangrijk dat de jongere gene
ratie geconfronteerd wordt met de 

harde realiteit. Alleen al daarom is 
het zinvol te blijven herdenken." 

De eerste motoren van de oude 
voertuigen worden gestart om zich 
klaar te maken voor de parade in de 
richting van de Markt. Jeeps, klassie
ke BSA-motoren en zelfs een tank 
staan opgesteld. De bestuurders, de 
meesten van hen in bijpassende mili
taire kledij, geven nog eens extra gas 
om te laten horen dat ze er zijn. De 
veteranen genieten zichtbaar van de 
aandacht, zo ook meneer Smooren
burg (88). Als 17-jarige ging hij in 
dienst en was actief in onder meer 
Nederland, Duitsland en voormalig 
Nederlands-Indië. „Ik ben er alle tien 
de keren bij geweest op Veteranen
dag. De aandacht die je krijgt is zeker 
leuk, maar het weerzien met oude 
vrienden is voor mij net zo mooi." 

Inmiddels richten enkele honder
den mensen op de Markt hun blik op 
de Lange Delft, waar de stoet van
daan komt. In de optocht is ook Ja
mal Neqrouz (32) van de partij, die 
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Zaterdag was 
de tiende editie 
van de Zeeuwse 
Veteranendag 
in Middelburg. 

de Zeeuwse Veteranendag voor het 
eerst meemaakt. In 2002 en 2005 
diende hij als infanterist in Bosnië en 
in 2007 als bevoorrader in Afghanis
tan. Hij voelt de waardering en erken-' 
ning voor zijn inzet. „Om als Middel
burger zo door je eigen stad te rijden 
en applaus te krijgen, dat is heel bij
zonder. Ik heb het, net als vele ande
ren, bij terugkeer van missies niet al
tijd makkelijk gehad. Dan voelt dit 
wel als een steuntje in de rug." 

Oude vliegtuigen vliegen in forma
tie over de Markt, ziet ook Jo Vaane 
(96), de oudste aanwezige veteraan 
zaterdag. Zo'n zeventig jaar geleden 
was hij navigator bij de Marine Lucht
vaartdienst en diende hij in Engeland 
en voormalig Nederlands-Indië. „We 
zijn vaak onder vuur genomen, maar 
ik wist iedere keer te ontkomen", ver
telt hij, zittend in een oud legervoer
tuig. 

Op de achterbank zit mevrouw 
Vaane (95). Zij werkte als verpleeg
ster tijdens de Slag om de Ardennen 
(december 1944 - januari 1945). Ze 
zijn ontroerd en dankbaar voor het 
eerbetoon. „Voor mij is het heel spe
ciaal om hier samen met mijn vrouw 
bij te zijn. We worden vandaag echt 
in de watten gelegd. Geweldig." 
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