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Rijsbergen, 4 februari  2018 

Geachte veteranen, 

Zaterdag 20 januari werd ik als voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranen Dag geconfronteerd 

met de verdenkingen die via Facebook werden gericht aan het adres van mijn Paradecommandant, dhr. 

Jaap van der Kleijn. Hoewel ik de hele zaak pijnlijk vind, heb ik er op zich geen problemen mee dat 

dit soort zaken aan de orde worden gesteld als er (zoals in dit geval) sprake is een redelijk vermoeden. 

Waar ik wel enorme moeite mee heb is het circus aan beschuldigingen, bedreigingen en verwensingen 

dat toen op gang kwam. Zonder van de hoed en de rand te weten, menen velen het recht te hebben om 

iemand in de grond te boren. Ik baal daarvan. Ik snap de commotie die ontstaat als iemand mogelijk 

onterecht een onderscheiding draagt heel goed. In mijn vorige bestuursfuncties bij de Nederlandse 

Unifil Vereniging heb ik altijd gestreden tegen dit soort verschijnselen, maar wel gebaseerd op feiten.  

Ik heb bewust op de 21e de zaak even laten bezinken, dit om het allemaal goed in perspectief te 

brengen. Te meer omdat er niet direct bloed uit vloeide. Ik ben iedereen dankbaar die geprobeerd heeft 

de discussie op Facebook in goede banen te leiden. 

Na de 21e heb ik met een aantal functionarissen bij het Veteranen Instituut, het Veteranen Platform, 

diverse vertegenwoordigers van landelijke organisaties van/voor veteranen en op 3 februari met de 

vertegenwoordigers van veteranen verenigingen in Zeeland, overlegd en informatie ingewonnen. 

Ondertussen heb ik ook een lang gesprek gevoerd met dhr. Jaap van der Kleijn en mij door twee 

ordners vol met aanstellingsbeschikkingen, aktes, certificaten, foto’s, tevredenheidsbetuigingen en 

diploma’s geworsteld.  

Het beeld dat ik heb, is dat het overgrote deel van de onderscheidingen en emblemen klopt. Deze 

worden ondersteund door certificaten en vaak aangevuld met lovende beoordelingen, 

tevredenheidsbetuigingen en gratificaties. Voor alle duidelijkheid: hij heeft vijf missies uitgevoerd, 

waarvan er een paar best pittig waren. Een voorbeeld daarvan is een functie bij het POD in Kabul. Ik 

ben daar op doorreis vaak geweest: not a place to be gezien alle bedreigingen, aanslagen en vooral ook 

het feit dat jouw veiligheid volledig in handen ligt van minder betrouwbare elementen als Afghaanse 

politie, militairen en schimmige veiligheidsdiensten. En een mooi doel voor terroristen, desperado’s, 

gekken en criminelen. Een functie ook weer afgesloten met een lovende beoordeling van de brigade 

generaal H. Scheffer, de huidige voorzitter van het Veteranen Platform. 

Ook is duidelijk dat Jaap naast zijn plichtsvervulling in diensttijd, een groot aantal functies in en voor 

besturen uit heeft gevoerd en sommigen nog uitvoert. 
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Er zijn van mijn kant wel twee bemerkingen. Ten eerste is mij duidelijk geworden dat hij de 

buitenlandse sprongen wel heeft gemaakt, maar omdat het ritselwerk was, heeft dat niet geleid tot 

officiële certificaten voor de beide parawings. Hier botst de feitelijkheid met de formele regelgeving. 

Ik heb Jaap verzocht deze insignes niet meer te dragen. Daar heeft hij onmiddellijk mee ingestemd. 

Een ander aspect betreft het Brevet Berg- en Arctisch getraind. Ik snap waarom hij het heeft gedaan, 

maar hij heeft er geen recht op en ik beoordeel het dragen ervan als absoluut fout. Ik neem hem dat 

kwalijk. Jaap heeft aan mij en aan de voorzitter van de BvW zijn excuses hierover aangeboden. Ik 

snap dat veel militairen die hier hard voor hebben moeten werken boos zijn. Maar ik hoop ook dat zij 

de excuses aanvaarden. 

Hoe nu verder? Na overleg met velen ben ik tot de conclusie gekomen dat zijn fout en de slordigheden 

m.b.t. de parawings diep in de schaduw staan van zijn vele verdiensten in het verleden en zijn werk dat 

hij nog steeds doet voor veteranen.  

 

Hierbij moet mij wel iets van het hart. Ik zie aan de ene kant veel veteranen. Ik zie veel kritische 

veteranen, maar ik zie weinig veteranen die bereid zijn om ook de handen uit de mouwen te steken. En 

aan de andere kant zie ik een veteraan met grote verdiensten die een fout heeft begaan, waarvoor hij 

zijn excuses heeft aangeboden.  

Ik laat hem dus niet vallen en blijf hem inzetten in de functie van Paradecommandant. Het zelfde doet 

om de zelfde reden de BvW: hij blijft daar bestuurslid belast met veel uitvoerende taken. Dit is mijn 

beslissing en daar sta ik voor. Als iemand daar kritiek op heeft, hoor ik dat wel.  

Tenslotte hoop ik dat diegenen die zich hebben uitgeleefd in valse beschuldigingen, verwensingen en 

bedreigingen nog eens in de spiegel kijken, maar dat zal wel ijdele hoop zijn. Dapper ben je aan het 

front, niet achter jouw beeldscherm en op Facebook.  In ieder geval hoop ik dat we hiervan leren dat 

we voortaan bij een redelijke verdenkingen dit inbrengen bij organisaties die het vermogen, de kennis 

en de wil hebben om hier klaarheid in te brengen. Dat zijn organisaties als het COM, AVOM, 

Veteranen Instituut, KCT, NUV… 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het Stichtingsbestuur 

 

Drs. I.J. (Sjaak) Duine 

Kolonel b.d. der Jagers 

Voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranen Dag 
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