
1. 

De telefoon gaat. Als ik opneem blijk ik iemand van de commissie voor de Veteranendag aan de lijn te 
hebben. Hij heeft mij in een interview zien staan. Daarin stond dat ik als eerste jonge, vrouwelijke veteraan 
officieel mijn veteranenpas kreeg uitgereikt. Voordat ik het weet heb ik ja gezegd op zijn vraag. Als ik de 
hoorn neerleg begint het langzaam tot me door te dringen waartegen ik ja heb gezegd. Ik ga een toespraak 
houden op 29 juni in de Ridderzaal in het Binnenhof. Daar zullen veel ministers aanwezig zijn, maar ook 
de Minister-president en zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. Even duizelt het me. Waar 
begin ik aan? Waar heb ik ja tegen gezegd? Maar vooral wat moet ik aan? Ik voel me vereerd dat ik dit mag 
doen. Dat ik deze kans krijg. Nu alleen nog een toespraak schrijven. Hoe ga ik dat aanpakken? Hij heeft 
me verteld dat ik wat dingen op papier moet zetten en dat zij er en lopende toespraak van maken. Maar 
wat moet ik op papier zetten? Wat wil ik op papier zetten? 

En dan is het ineens 29 juni 2006. De grote dag is aangebroken, ik ben op weg naar het Binnenhof, de 
Ridderzaal. De zenuwen gieren door mijn lichaam. Mijn mams loopt gelukkig naast me. Ik sta er niet 
alleen voor. In de Ridderzaal word ik gescheiden van mijn moeder. Zij neemt plaats in het publiek van 450 
mensen en ik ga naar de Koninginnekamer. Daar word ik voorgesteld aan de Minister-president en zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. Ik voel me zo raar. Wat doe ik hier tussen die hoge 
functionarissen? Hier hoor ik toch niet thuis? 

En dan is het moment daar. Ik word naar voren geroepen. Ik hoor mezelf de toespraak voordragen: 

“Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, 

Mijn naam is Anke Dorpmanns. 

Op 30 oktober 2000 mocht ik als 17 ½ jarige opkomen in Ermelo. Nou er ging werkelijk een wereld voor me open. Ik was 
niets gewend als dorpeling en ineens stond ik daar bij al die sergeanten die me commando's gaven.  

Mijn loopbaan begon bij 421 Hospitaalcompagnie in Ermelo. In 2002 mocht ik op uitzending naar Bosnië. Het is één van 
mijn mooiste ervaringen geweest tot nu toe. Ik zat in een Brits kamp en we hadden alle luxe die we ons maar konden wensen 
in een uitzendgebied. Het was heel indrukwekkend om veel van het land te zien. Ik heb een tour door Sarajevo gemaakt. 
Wat je daar ziet is onbeschrijflijk. Ze zijn de stad aan het opbouwen, maar als je weet wat er zich heeft afgespeeld, krijg je er 
kippenvel van. Je gaat met andere ogen naar de wereld kijken, want dit had óók jou kunnen overkomen. Het was een 
leerzame periode die ik niet had willen missen in mijn leven. 

In 2004 stond ik op de lijst om mee te gaan naar Irak. Daar wilde ik écht graag naar toe. Ik hoopte daar het stukje 
uitdaging te vinden wat ik bij Bosnië had gemist. Dat klinkt sommige mensen misschien vreemd in de oren, maar in Irak 
was echt oorlog. Hier kon ik iets betekenen voor mensen. De spanning die bij een oorlog hoort wilde ik zelf een keer 
meegemaakt hebben. Op 8 november 2004 was het dan zo ver. Het was een totaal andere uitzending dan die naar Bosnië. 



In Irak voelde je van begin af aan een enorme dreiging. Toen de Britten ons kamp overnamen werd die dreiging nog groter. 
Alle dreiging en spanning zijn nog wel te overzien als je daar bent. 

Maar zodra je thuis komt begint het verwerkingsproces. Zelf heb ik gelukkig in Irak geen grote aanvallen gehad. Daarom 
dacht ik vaak: “wat zeur ik nou, ik heb toch niks ernstigs meegemaakt?” Je houdt er geen rekening mee wat vier en een 
halve maand spanning met je kan doen. Bij thuiskomst was er een feestje voor me georganiseerd. Dat voelde zó vreemd, want 
lichamelijk ben je thuis, maar geestelijk nog in Irak. Het liefst bleef ik bij mijn huisgenote, die had de lichting vóór mij in 
Irak gezeten en zij begreep wat ik voelde. Dat was wel moeilijk voor mijn moeder en broertje, want hen hield ik op afstand. 
Het is voor de mensen thuis niet te begrijpen in wat voor soort wereld je daar hebt geleefd. 

 

Je laat foto's zien van feestjes die we hadden georganiseerd. Iedereen maakte er grappen over: “jullie hebben daar alleen maar 
gefeest”. Bij mij kwam dan woede omhoog, want zo was de werkelijkheid niet. Je gaat toch geen foto's maken als je, je 
beroerd of angstig voelt! Dat kun je niet vastleggen met een camera. 

 

Daarom vind ik het zo goed dat er een Veteraneninstituut is opgericht. Daar kun je, je gedachten en gevoelens uitwisselen 
met anderen. Zonder veel uit te leggen begrijpen ze je. Ik wist wel dat het Veteraneninstituut er was, maar ik dacht dat ik er 
zelf niet bij hoorde omdat ik nog zo jong ben. Dat hoor je vaker in de burgermaatschappij, op de werkvloer. Terwijl we toch 
echt wel veteranen zijn, met ieder ons eigen verhaal en gevoelens. Daarom vind ik het een hele eer dat ik de veteranenpas 
officieel heb mogen ontvangen. Dat ik mee kan werken om bekendheid te geven aan het Veteraneninstituut onder jonge 
veteranen. Want als je het woord veteraan hoort, denk je aan een oude man en niet aan een jong mens. Dus wordt het de 
hoogste tijd dat, dat meer onder de aandacht gebracht wordt.  

 

De Nederlandse Veteranendag betekent voor mij ook heel veel. Het betekent erkenning dat niet alleen de ouderen, maar ook 
de jonge mensen veteraan zijn. Het betekent respect voor wat er de afgelopen jaren tijdens de uitzendingen door militairen is 
gedaan. Erkenning dat we in al die landen niet voor niets zijn geweest. Ik hoop dat er veel mensen naar deze Veteranendag 
komen. Ze hebben tot nu toe alleen de journaalbeelden gezien van de uitzendingen. Misschien wordt het voor het publiek 
realistischer als ze kunnen praten met de mensen die er écht geweest zijn. 

 

Ik krijg vaak te horen: “wat kan jij nou meegemaakt hebben?” Dan denk ik bij mezelf: “dat zou jij eens moeten weten”.” 

 

De hele dag word ik als een VIP behandeld. 's Avonds wordt ik geintervieuwd en voor ik er erg in heb zit 
de dag erop. Vermoeid maar voldaan ga ik naar huis. Dat toen nog het daadwerkelijke verwerkingsproces 
moest beginnen, daar had ik geen rekening mee gehouden.  



2. 

 

De deur in mijn hoofd knalt open. In een keer komt het boven drijven, alle angsten, alle herinneringen. 
Maar ik had alles toch zo goed weg weten te stoppen? Maar het blijkt dat ik mijn kast in mijn hoofd niet 
zo goed heb opgeruimd. Ik heb alles erin gepropt en de deur snel dicht geduwd, waarna ik er een groot 
slot op heb gezet. Alleen heeft het slot het begeven. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En waar komt het 
vandaan? In mijn hoofd blijft de zin “wat het ik nou meegemaakt?” spoken. Hoe moet ik in hemelsnaam 
orde scheppen in deze chaos? Aangezien mij dat niet gaat lukken, raap ik al mijn herinneringen bij elkaar 
en prop ze terug. Of ze willen of niet, het moet! Snel duw ik de deur dicht en zet er een nieuw en nog 
groter slot op. Hijgend leun ik tegen de deur. Dit was eng! Voorlopig zal dit slot het houden. En 
ondertussen probeer ik een zo normaal mogelijk leven te leiden.  

De deur is dicht ben ik op missie geweest? Nee, dat kan toch niet? Dat was ik toch niet? Of wel? Ben ik 
diegene die op die foto's staat? Er komt iets vaags boven drijven, iets wat op een herinnering lijkt. Een 
stukje erkenning. En dan is het weer weg. Het is leeg in mijn hoofd, alsof ik geen verleden heb. Alsof ik 
van het één op het andere moment als volwassen vrouw op deze wereld ben gedropt. 

 

Ik had ook geen ja moeten zeggen tegen dat theaterstuk. Eindelijk meende ik een beetje rust te hebben 
gevonden. Ik werk in een kinderdagverblijf en dat bevalt me goed, althans voorlopig. Het is niet iets wat ik 
wil blijven doen. Maar het theaterstuk schopt alles in de war. Een paar weken eerder kreeg ik vanuit het 
Veteraneninstituut de vraag of ik mee wilde doen in een theaterstuk. Twee studenten van de theaterschool 
wilden een voorstelling maken over veteranen. Ook wilden ze graag dat er echte veteranen in mee 
speelden. Dus nu waren ze daar naar opzoek. Het stuk werd al door een veteraan geschreven, die hadden 
ze al gevonden. Het klonk me goed in de oren en zonder enige twijfel riep ik dat ik mee wilde doen. Dat 
dit het begin van alles kon zijn, daar had ik niet bij stil gestaan. Bij de auditie begon het me een beetje te 
dagen wat mijn rol hierin was. De meeste mensen staan er niet bij stil dat jonge mensen ook veteraan 
kunnen zijn. Maar ook niet hoe het is om uitgezonden te worden en om terug te komen van een missie. 
Daar lag dan ook grotendeels mijn rol om ze dat duidleijk te maken. Zodat degene die mijn tegenspelers 
zouden worden wisten hoe ze zich moesten inleven. Dat was wel even slikken. Daar stond ik dan. 
Sommigen luisterden en anderen stelden vragen. Alleen waren dit niet de standaard vragen die ik normaal 
kreeg van journalisten, deze vragen gingen dieper. Nu moest ik me wel meer opstellen en wat 
herinneringen laten terug komen. Dit was voor het eerst in drie jaar dat ik afweek van mijn standaard 
praatje. Op deze vragen had ik geen kant en klaar antwoord. Ik voelde me zo ontzettend kwetsbaar, alsof 
iedereen zo in mijn ziel kon kijken. Ik merkte na die avond wel een verschuiving, het had iets los gemaakt 
in mij. Wat dat precies was en wat ik ermee aan moest, dat wist ik niet. Dus ook dit werd snel weggestopt 
zodat ik mij staande kon houden. 

 

Het kiezen van mijn drie tegenspelers, daar waren we zo uit. Tijdens de auditie heb ik wat oefeningen 
meegedaan om een beetje ervaring te krijgen. Ik had ooit in het verre, verre verleden meegedaan in een 
schoolmusical en dat was dan ook alle acteer ervaring wat ik had. Tijdens deze oefeningen kon ik mooi 
kijken met wie het klikte en met wie niet. Sommigen konden zich zo ontzettend goed inleven. Ze speelden 
dan een scéne dat ze na een missie eindelijk weer thuis kwamen. Bij sommige acteurs leek het wel alsof ik 
daar stond met mijn familie. Dat zei mij dan genoeg. Diegene snapte me helemaal.  

 

De weken daarna repeteerden we ons helemaal suf. Ik begon me steeds meer open te stellen. Ik voelde me 
helemaal thuis bij deze groep mensen. Ook al waren ze zelf nooit op missie geweest, ik had wel het idee 



dat zei mij begrepen. Ik kon ze vertrouwen. Ik begon steeds meer in mijn dagboek te schrijven, omdat er 
steeds meer herinneringen boven kwamen drijven. Een aantal leuk en minder leuk, tot zelfs vervelende 
herinneringen. Nog steeds wist ik niet goed wat ik hiermee aan moest omdat er vaak zo'n heftige 
gevoelens bij kwamen kijken. Het ene moment was ik kwaad. Kwaad op Defensie, kwaad op alles en op 
iedereen. Maar het andere moment kon ik me ook zo verdrietig en machteloos voelen, alsof ik geen grip 
op mezelf en de situatie had. Het leek wel of ik in een achtbaan vol emoties zat. Het luchtte wel op om er 
over te schrijven en het met hen te delen. Op die manier begon ik voor het eerst mijn gevoelens en 
belevenissen met anderen te delen. Hoe het was geweest voor mij om thuis te komen. 

Je kan het aan bijna niemand uitleggen hoe zoiets is als je er zelf niet bent geweest. Door er lopen over te 
zijn en er over te praten, kun je anderen wel een kijkje laten nemen in die wereld, zodat ze je iets beter 
kunnen begrijpen. Aan de andere kant kon ik ook niet begrijpen hoe het was om als moeder, vader, 
broertje of andere dierbare achter te blijven. En geloof me, zij hebben ook heel wat te verwerken gehad. 
Het was zo raar om terug te komen uit een land waar oorlog is of is geweest. Waar je buiten het kamp je 
scherfvest moest dragen, helm op moest en een wapen bij je moest dragen waarmee je ook nog eens kon 
schieten. Als je naar je werkplek op het kamp ging, moest je al die spullen ook weer meenemen, omdat je 
nooit wist of er een aanval kwam. Zelfs als ik de woorden in mijn hoofd hoorde en zag dat ik het 
opschreef, dan nog was het zo onwerkelijk. Net of ik er nooit was geweest, of dit over het leven van 
iemand anders ging. Aan de ene kant wist ik donders goed dat het de werkelijkheid was omdat het zo'n 
diepe littekens in mij had achtergelaten, aan de andere kant wilde ik alles het liefste ontkennen. 

 

In 2005 ben ik terug gekomen uit Irak en in 2006 heb ik de dienst verlaten. Maar nu, na drie jaar, ben ik 
nog bezig om het een plek in mijn leven te geven. Iedere keer kwam de zin in me op: “wat heb ik nou 
meegemaakt, wat zo gruwelijk was, waardoor ik nog steeds niet goed kan slapen en waardoor ik mij niet 
rustig voel van binnen? Ik heb maar één beschieting meegemaakt en die raket was niet eens voor ons 
bedoeld. We hadden gewoon de domme pech dat ons kamp op die plek lag. Verder hebben we op het 
eind van onze missie drie Britse militairen in ons hospitaal behandeld die gewond waren geraakt bij een 
voertuig. Niet eens iets wat met de oorlog in Irak te maken had. Aan de ene kant dacht ik dan 'gelukkig 
maar'. Aan de andere kant maakte dat het begrijpen van mezelf nog moeilijker, want het heeft toch heel 
wat met me gedaan. Alleen vergat ik helemaal dat we daar ook nog hadden gezeten met de verkiezingen. 
Dat had ook heel wat spanning met zich mee gebracht, het niet weten of het goed zou gaan, de dreiging 
die er was, ook al was ik er niet constant mee bezig in mijn hoofd. Ik had het diep weggestopt maar vergat 
nooit dat het wel aanwezig was. Na drie jaar durfde ik eindelijk de deur van mijn herinneringen op een kier 
te zetten en dat ging met kleine stappen. Zelfs de leuke herinneringen had ik ver weg weten te stoppen, 
omdat ik anders bang was dat ik het leger nog zou gaan missen en misschien er wel naar terug zou willen, 
ondanks dat ik me zo ellendig voelde. Maar als ik eraan dacht dat ik dan naar Afghanistan zou moeten, 
trok mijn maag samen en voelde ik zo'n angst in me opkomen. De gevoelens waren vaak zo dubbel en 
niet te begrijpen. En als ik het dan al niet begreep, hoe kon een buitenstaander het dan begrijpen. 

 

Na een paar maanden stond ik op instorten. Ik dacht als ik het maar diep genoeg weg zou stoppen en me 
helemaal zou richten op sporten en lijnen, dan kon ik mijn masker ophouden en net doen of het allemaal 
goed ging. Maar wie hield ik nu eigenlijk voor de gek? Stoppen met vluchten was ook geen optie. Het was 
een tweede natuur voor mij geworden. De afgelopen drie jaar was ik alleen maar bezig geweest om te 
vluchten. Ik had van alles geprobeerd om me beter te voelen, om me weer de “oude Anke” te voelen. 
Maar wat ik ook probeerde alles mislukte. Het liefst zou ik mijn koffers pakken en vertrekken met de 
noorderzon, alleen was dat ook geen optie. Dan zou het theaterstuk niet afkomen en konden ze ook niet 
afstuderen. Want dit was hun afstudeerproject, dat wilde ik ook niet op mijn geweten hebben. 

 



Op 23 mei 2008 was het dan zover. De dag van de première. De zenuwen gierden door mijn lijf. Nu 
moesten we laten zien waar we al die maanden aan hadden gewerkt. Er was een groep Libanon-veteranen 
die naar onze voorstelling kwamen kijken. Dat maakte het eens zo spannend, omdat zij in het begin vrij 
sceptisch waren. Wat wisten wij nu hoe het was om terug te komen van missie? Een pluspunt was dat er 
twee veteranen aan hadden meegewerkt, maar toch..... we moesten alles op alles zetten. Bij de eerste stap 
die ik op het podium zette kreeg ik bijna de slappe lach. Maar zo snel die eerste spanning eraf was ging het 
helemaal goed. Na afloop kregen we positieve kritiek. Ook werd het een emotioneel moment. Mijn ouders 
met aanhang hadden op de eerst rij gezeten. Zij waren behoorlijk onder de indruk. Mijn vader en zijn 
vriendin begrepen voor het eerst waar ik doorheen was gegaan. Hen had ik helemaal buiten mijn 
gevoelens en verhalen gehouden. Ik had wel dingen met mijn moeder gedeeld, maar dat was het dan ook. 
Terwijl iedereen nog zat, stond mijn vader op om me te troosten. Dat was zo'n bijzonder moment. Onze 
dag kon gewoon niet meer stuk. Het harde werken was helemaal de moeite waard geweest. De tijd erna 
viel ik in een gat.  



3. 

 

Ik zie een spiegelbeeld. Althans twee ogen staren me aan. Alleen kan ik niet zeggen wie het is. Ze komt me 
vaag bekend voor, maar daar houdt het dan ook mee op. Wel zie ik dat degene die me aanstaart een lege, 
verdrietige blik in haar ogen heeft. Even twijfel ik en lijkt het erop dat ik haar herken. Maar ik kan het toch 
onmogelijk zijn? Ik zou mezelf toch zeker wel herkennen? Of niet soms? 

 

Ik zit aan tafel en kijk naar alle mensen die daar ook zitten. Ik weet dat dit een familie etentje is. Mijn 
familie schijnt. Maar genieten kan ik er niet van. Ik voel me niet bij deze familie horen. Angsten een 
enorme onzekerheid overmannen me. Waar hoor ik dan wel bij? Dit vond ik toch altijd leuk? Dit is toch 
mijn familie? Maar waarom voelt het dan niet zo? Waarom voel ik mij dan een indringster in mijn eigen 
familie? Iemand die bij vreemden aan tafel is gaan zitten omdat ze honger had? En dus probeer ik alles 
maar over me heen te laten komen. Moet ik niet gewoon accepteren dat dit mijn familie is? Verstandelijk 
weet ik het, maar gevoelsmatig niet. Het lijkt wel of iemand anders bezit heeft genomen van mijn lijf. Van 
mijn leven. Maar dit kan toch niet door Irak komen? Iets in mij zegt me dat het voor Irak anders was, 
maar dat kan toch niet? Dan zou ik het toch wel weten? 

 

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat ik mijn familie en zelfs mezelf niet meer herkende? Dat ik me een 
vreemde in mijn eigen lijf voelde. Wanneer is dit gebeurd? Waarom heb ik dit niet in de gaten gehad? Maar 
ik meende dat ik het allemaal alleen aankon. Tot een paar dagen geleden.  

 

In Doorn werd er met een paar veteranen een bijeenkomst met officieren gehouden. Zij wilden weten hoe 
ze als toekomstige commandanten, veteranen het beste konden opvangen. Maar ook om ze te begeleiden 
in hun verwerkingsproces. Veel mensen die van een missie terug komen gaan óf naar een ander onderdeel 
óf binnen zeer korte tijd de dienst uit. Een kleine groep blijft bij de eenheid waar ze voor de missie ook bij 
hoorden. Die middag kregen we eerst een presentatie over wat voor hulp er in het Veteraneninstituut 
geboden kon worden. Daar stond ik van te kijken. Hier had ik nog niet eerder van gehoord, terwijl ik de 
afgelopen tijd veel op het veteraneninstituut was geweest vanwege de repetities.  

 

Na de presentatie werd de groep in vieren gedeeld en voegde één of twee veteranen zich bij zo'n groep. 
Samen met Jos een andere veteraan ging ik mee. In het begin van de discussie hield ik mij nogal afzijdig. 
Het stoorde mij wel dat er over ons werd gesproken alsof we pionnetjes waren. Toen knapte er iets in mij. 
Dit kon ik niet zo langer aanhoren. Zouden die mensen niet in de gaten hebben dat ze het over iemand 
van vlees en bloed hebben? Iemand die gevoelens heeft. 

 

Na mijn uitzending in 2005 heb ik hulp gezocht. Ik merkte dat het “normale” leven steeds moeizamer 
ging. Ik voelde me niet meer de oude Anke. Daar kreeg ik door de hulpverlening van Defensie te horen 
dat de problemen waar ik mee zat niet door uitzending kwamen. Dit kwam door mijn jeugd. Mijn ouders 
waren gescheiden toen ik 14 jaar was dus daar moest het wel door komen. Dus een Post Traumatisch 
Stress Syndroom (PTSS) werd van de baan geschoven. Alsof het niets was. Nee, ik had depressieve 
neigingen, daar kon ik het mee doen. Terwijl ik er helemaal niet het type voor was. Dus toen ik dit 



allemaal zo aanhoorde voelde ik mij zo ontzettend in de steek gelaten door Defensie. Ik kon wel 
schreeuwen! Waar waren ze toen ik ze nodig had? Ze hadden destijds weggestuurd en ik mocht mijn 
problemen zelf opruimen. Daar waren ze wel even stil van. Zelf was ik geschrokken van mijn felle reactie. 
Van de boosheid die er in mij zat. Maar vanaf dat moment veranderde wel iets. Er werd nu over echte 
mensen gepraat. Ze praatten met respect over ons. En niet over pionnetjes waar je maar wat mee deed. 

 

Na het gesprek kwam Jos naar me toe. Hij legde uit dat hij twee rollen in dit hele gebeuren had. Hij was 
veteraan én maatschappelijk werker bij het Veteraneninstituut. Ik kreeg zijn visite kaartje met de 
opmerking “als ik wilde praten dan kon ik hem altijd bellen”. Nog steeds begon er bij mij geen lampje te 
branden. Ik kon toch alles alleen aan? Ik was toch een super held die geen hulp nodig heeft? Kwetsbaar 
zijn wat was dat? Emoties kende ik niet. Tja, dat ik net zo boos was geworden en dat, dat zoveel emoties 
bij me had opriep, dat was toch niets. Daar had iedereen toch last van? Dat ik de dag erna volledig zou 
instorten, dat had ik niet verwacht.  

 

Huilend belde ik mijn moeder die ochtend erna op. Ik wist het niet meer. Wat was er toch met me aan de 
hand? Waarom had ik geen grip meer op mijn emoties? Hoe kon het dat alles zo’n chaos was in mijn 
hoofd? Moest ik Jos nu wel of niet bellen? Stelde ik mij niet gewoon aan? Uiteindelijk belde ik en kreeg ik 
Jos aan de lijn. Hem vertelde ik voor het eerst al mijn klachten. Hij liet aan mij doorschemeren dat hij wel 
aan PTSS dacht. Dit voelde als een opluchting, maar tevens was dit ook heel beangstigend. Want hoe 
moest het nu verder? Gelukkig werd ik door het Veteraneninstituut en Jos goed begeleid. En zo kwam ik 
weer in de hulpverlening terecht. Ik kreeg drie intake gesprekken bij de MDD. Aan de hand daarvan werd 
ik doorgestuurd naar de Militaire Geestelijke Gezondheid Zorg (MGGZ).  

 

Nog steeds was ik ervan overtuigd dat ik gewoon mijn leven kon behouden zoals het was. Wel begon ik 
alweer onrust te voelen in mijn lijf ten aanzien van mijn werk. Zo snel ik me niet goed voelde wisselde ik 
van werk, in de hoop dat ik daar mijn rust zou vinden. Maar deze keer wilde ik dat niet. Het werk in het 
kinderdagverblijf vond ik echt leuk. Dus ik tekende een contract van één jaar. In de veronderstelling dat 
alles goed zou gaan. Wel had ik eerlijk verteld dat het op dat moment iets minder ging, maar mijn werk 
zou daar niet onder lijden. Er was immers toch niet zoveel met mij aan de hand? Dat ik na drie weken 
permanent ziek thuis kwam te zitten had ik niet verwacht. Maar het gebeurde wel.  



4. 

 

Ik zit op de rand van mijn bed. Wel of niet gaan hardlopen? Als ik ga hardlopen houdt dat in dat ik naar 
buiten moet. De grote enge buitenwereld, daar ben ik pas echt kwetsbaar. Stel je voor dat ik iemand tegen 
kom die me dood wil hebben. Nergens ben ik veilig. Nergens voel ik me veilig. Zelfs in mijn eigen huis 
ben ik bang dat ze willen inbreken. Dat ze me komen halen. En als ze niet inbreken dan komen ze me 
achterna in mijn dromen. Elke nacht weer wordt er op mij geschoten.  

 

Komt dit nog wel goed? Alles voelt zo eindeloos. Zo zinloos.  

 

Weer zit ik op mijn bed maar nu bel ik mijn mam. Ik kan geen kant meer op. Niet meer voor of achteruit. 
Ik zit klem. Kan dit dal nog dieper worden? In mijn hoofd hoor ik mezelf schreeuwen, zie ik mezelf 
krampachtig om me heen grijpen in de hoop dat ik ergens grip kan krijgen. Maar waar ik ook grijp, iedere 
keer grijp ik mis. Het voelt als een vis op het droge. Spartelend probeer ik water te vinden, alleen is het te 
ver weg. Het is zelfs nergens te bekennen.  

 

Ik had toch hulp gezocht bij Defensie? Ik had toch aan de bel getrokken? Uiteraard kon ik terecht bij de 
Militaire Dienst Defensie (MDD). Daar mocht ik gaan vertellen waar ik last van had. Alleen heb ik niet in 
de gaten gehad dat er zoveel in mijn privé leven gebeurde, dat mijn uitzending én de klachten die daarbij 
hoorden, onder werden gesneeuwd. Trouw ging ik elke week naar therapie en zij verwezen me door naar 
een militaire psycholoog. Daar was een wachttijd van een paar maanden. Om de tijd te overbruggen 
mocht ik bij de MDD blijven komen. Het ging steeds slechter met mij. Ondertussen was ik ziek thuis 
komen te zitten. Het werk bij Defensie ging niet meer. Ik leefde niet meer, maar ik was aan het overleven. 
Op een gegeven moment wilde ik niet meer leven. Naar bed gaan was een ware hel. Hoe moe dat ik ook 
was, slapen durfde ik niet. Wat nu als ik ‘s ochtends wakker zou worden en het dan echt niet meer zou 
zien zitten? Ik kon niet voor mezelf instaan dat ik niets zou doen. Maar wakker blijven was ook geen 
optie, dat zou ik geen dagen volhouden. Dus ging ik maar zo laat mogelijk slapen en dan maar hopen dat 
ik niet te eng zou dromen. Wonder boven wonder vond ik elke morgen toch weer de moed om het niet 
op te geven. Maar dit kon niet zo langer doorgaan. Niet dat ik het lef had om er een eind aan te maken, 
maar als het nu zou stoppen had ik daar ook niet mee gezeten. Het was een schreeuw om hulp. Zo stond 
ik met mijn rug tegen de muur.  

 

Tijdens een van mijn gesprekken bij de MDD kwam dit ook naar voren. Ik kon het niet langer voor me 
houden. Ik wist me geen raad meer met mezelf. De psychologe bleef heel rustig en na het gesprek liet ze 
me de belofte maken dat ik mezelf echt niets zou aandoen. Of ik die belofte echt na zou kunnen komen 
wist ik niet. Maar wat ik wel wist was dat ik niet opgenomen wilde worden. Twee weken na die sessie ging 
ik met mam op vakantie naar Zeeland. Ook tijdens mijn vakantie wilde ik naar de MDD blijven gaan. We 
zijn vanuit Zeeland naar Ermelo gereden. Mam snapte niet waarom ik wilde gaan, ik was toch bij haar? Bij 
de MDD werd er gevraagd of ik nog steeds zelfmoord gedachten had. Die had ik nog wel, maar het was al 
wat minder dan twee weken geleden want nu was mam bij me. Ineens riep de psychologe er een arts bij 
die met 10 ja nee vragen kwam aanzetten en maakte daar uit op dat ik depressieve neigingen had. 
Begonnen ze ineens over opname! Ik voelde me letterlijk met de rug tegen de muur staan. Ik kon geen 
kant op, ik zat als een rat in de val. Mijn enige gedachte was “Ok, dit spelletje meespelen. Netjes doen wat 
ze van me vragen zodat ik hier weg kan, naar huis kan”. Uiteindelijk schreef de arts me een slaapmiddel 



voor, zodat ik in ieder geval goed kon slapen. Ik ben die kamer nog net niet uit gesprint. Maar mijn 
vertrouwen in de psychologe was weg. Zij had me zo voor het blok gezet. Toen ik me echt geen raad had 
geweten stuurde ze me naar huis. En nu, nu het iets beter ging kwam ze met dit aan zetten. Een beetje 
laat.  

 

De terugreis van Ermelo naar Zeeland was alles behalve leuk. Mijn mam begon vragen te stellen over hoe 
het gesprek was gegaan. Ook waarom ik perse naar de MDD tijdens onze vakantie had gewild. Zelf kreeg 
ik het idee dat ze me niet snapte. Dat waar ik mee zat niet veel voorstelde en dat ik me niet zo moest 
aanstellen. Ik voelde me zo ontzettend eenzaam. Uiteindelijk schreeuwde ik dat ik niet meer wilde leven. 
Dat ik dood wilde! Dat ik bang was om elke ochtend wakker te worden dat ik er dan een eind aan zou 
maken. Ik had het idee dat ik de enige was met deze problemen en dat niemand me ooit zou begrijpen. Ik 
zat vast op een eiland met niemand om me heen. Niemand die me kon helpen om het beter te maken.  

 

Toen was het stil.  

 

Ik schrok van mezelf dat ik het er zo uit gooide. Als ze nu maar niet boos op me was, want als ik haar ook 
nog eens kwijt zou raken dan zou ik het helemaal niet meer redden. Mijn moeder was mijn reddingsboei. 
Het laatste beetje grip waar ik me aan vast kon klampen. En als zij ook weg zou vallen, dan wist ik het niet 
meer. Om me heen begon ik al vriendinnen kwijt te raken vanwege mijn gedrag. Ik sloot me voor iedereen 
en alles af. Als ik iedereen op afstand hield, hoefde ik ook niet te vertellen wat er daadwerkelijk in me 
omging. In het begin belden ze nog regelmatig op om te vragen of ik ergens mee naartoe ging. Maar na 
een tijdje bleven de telefoontjes weg. Ik scheepte ze iedere keer af. Ik kwam iedere keer met excuses dat ik 
óf geen geld óf geen tijd had. Terwijl ik in werkelijkheid grotendeels van de dag op de bank lag. Ik durfde 
niet. Ik durfde niet te gaan stappen. Dat was veel te gevaarlijk, daar had ik geen overzicht op de situatie. 
Stel je voor dat er plotseling iemand achter me zou komen te staan en me zou aanvallen, wat moest ik dan 
doen? Gewoon over straat lopen was al te gevaarlijk, op elke straathoek en in elke situatie zag ik en hoorde 
ik wel gevaar.  

 

Ik zit weer op de rand van mijn bed, durf niet te gaan slapen. Bang dat mijn gedachten mij de baas 
worden. Dat als ik morgen wakker word er een knop is om gegaan en ik er een eind aan ga maken, dat het 
me allemaal niets meer uit maakt. De angst voelt zo echt. Ik kan het proeven. Het houdt mijn hart in een 
greep alsof er iemand een band om mijn borst aanspant. Welke kant moet ik uit? Kan ik nog wel een kant 
uit? Onrust komt in me omhoog, ik moet hier weg. Ik wil niet op deze plek zijn. Maar waar moet ik dan 
heen? Naar buiten durf ik niet, want het is al donker. En al zou het licht zijn, dan nog zou ik niet durven. 
Maar binnen blijven kan ik ook niet, bang dat dan mijn gedachten me de baas worden. Er is niemand in 
huis, maar ik wil er ook niemand mee lastig vallen. Dit is mijn probleem. Dit moet ik zelf oplossen. 
Niemand zal me begrijpen.  

 

Het is een klaar lichte dag. Mijn gedachten hebben me in hun greep. Uiteindelijk bel ik een vriendin. Niet 
een keer maar zes, zeven keer tot ik haar te pakken krijg. Zo snel ze opneemt kan ik alleen uitbrengen dat 
ze me dood willen hebben. Buiten op straat staan de mensen die me dood willen maken. Zo snel ze kan 
komt ze naar me toe. Als de bel gaat kijk ik eerst uit het raam om te kijken of zij het echt is en laat haar 
dan binnen. Rillend zit ik onder mijn dekbed. Ik weet het zeker, ze willen me echt dood hebben. Wat ze 
ook probeert, echt rustig krijgt ze me niet. Naar buiten mag ze niet meer. Zelfs niet om geld in de 
parkeermeter te doen. Na lang praten krijgt ze me zo ver om toch wat buiten de deur te gaan drinken. 



Maar ik wil niet. Ik durf niet. Als ik over straat loop hou ik alles nauwlettend in de gaten. We spreken af 
dat we één drankje drinken en dan gaan. Met mijn rug tegen de muur en in een hoek zit ik op het terras. 
Iedere keer kijk ik naar haar glas, of het al leeg is. Maar ik zeg er niets van. Thuis geeft ze me nog iets te 
eten en stopt ze wat kalmerende druppels in mijn eten, zodat ik tenminste een beetje kan slapen. Snel 
genoeg val ik als een blok in slaap. Na een tijd gaat ze naar huis. De dag erna belt ze om te kijken hoe het 
gaat. Ik voel me duf. Een jaar later zitten we te kletsen. Hoe het ter sprake komt weet ik niet, maar ik hoor 
het verhaal aan. Maar waar haalt zij dit verhaal vandaan? Dit ben ik toch niet? Maar liegen doet ze niet, dat 
weet ik zeker. Daar zijn we te goede vriendinnen voor. Ik probeer me uit alle macht deze dag te 
herinneren. Maar hoe hard ik ook probeer het is te vergeefs. Ik hou mezelf voor dat als ik het tegen mam 
heb verteld, ik dan bij mijn positieven was. Dan moet ik me wel iets gaan herinneren. Anders was ik niet 
bij mijn positieven. Eigenlijk weet ik het antwoord al, ik was die dag niet bij mijn positieven. Waar ik wel 
was weet ik niet. Het is een zwart gat. Het maakt me bang. Wat ben ik dan nog meer vergeten? Heb ik me 
vaker zo “raar” gedragen? Maar het maakt me vooral bang dat mijn geheugen me dus zo voor de gek kan 
houden. Dat mijn geest zo sterk is om mij dingen te laten doen, zonder dat ik het weet. 

 

Ik voel me zo verdomd alleen! Ben ik dan de enige zijn die hier last van heeft? Het lijkt wel of ik alleen op 
de wereld ben met dit probleem. Aan iemand uitleggen durf ik niet, want dan zou het weleens 
werkelijkheid kunnen worden. Dan komen al mijn angsten aan de oppervlakte drijven en wat moet ik er 
dan mee? Ik weet zeker dat ik dan instort. Als ik er een eind aan maak, ben ik er vanaf. Ik weet ook al hoe 
ik het doe. Ik ken mezelf, mijn polsen doorsnijden of ergens voor springen durf ik niet. Mezelf ophangen 
daar heb ik ook niet het lef voor. Maar pillen slikken dat durf ik wel. Een flinke dosis slaappillen. Dan 
merk ik niet dat ik dood ga want dan val ik in slaap. Niemand die het merken zal, pas als ik niet meer 
wakker word dan zal er een lampje bij ze gaan branden, maar dan ben ik al lang en breed vertrokken. 
Ineens hoor ik de stem van mijn broertje. Een paar dagen eerder had ik hem aan de lijn. Hij klonk 
bezorgd. Ik hoor hem nog zeggen dat ik mezelf niets aan moest doen. Dat hij me zou missen. Dat is het 
moment waarop ik word wakker geschud. Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Mijn eigen dood 
voorbereiden? Voor mij zou het inderdaad gemakkelijker zijn. Maar de mensen die ik achter laat; Mijn 
moeder, vader, broertje, opa’s en oma’s en noem maar op. Hoeveel pijn zal ik hen wel niet doen? Ik 
schaam me voor mijn eigen gedachten dat ik zo egoïstisch heb kunnen zijn. En wil ik eigenlijk wel dood? 
Als ik echt dood had gewild zou ik het toch nooit hebben aangekaart? Dan had ik mijn mond gehouden 
en het in alle stilte voorbereid en uitgevoerd. Maar iedere keer als ik denk, dit kan niet meer erger, gebeurt 
er iets waardoor ik me toch bedenk. Dan komt er zo’n schuldgevoel in mij omhoog. Want ik moet toch 
perfect zijn? Als je perfect bent dan heb je niet zulke gedachten? Maar wat als ik nu een dodelijke ziekte 
krijg? Dan heb ik er zelf niet voor gekozen en ga ik uiteindelijk toch dood, waardoor ik van alle problemen 
af ben. Alleen een dodelijke ziekte heb ik nog steeds niet gekregen en zal ik ook niet krijgen, want het is 
niet de oplossing. En als ik eerlijk ben wil ik helemaal niet dood. Iedere keer als ik eraan denk komt er 
toch een gedachte in mijn hoofd dat het niet altijd zo zal blijven. Alleen zie ik vaker geen uitweg. Ik voel 
me niet begrepen niet serieus genomen. Neem ik mezelf eigenlijk wel serieus? Iedere keer denk ik maar dat 
ik me aanstel. Omdat ik geen dodelijke slachtoffers heb gezien of zwaar gewonden. Dus vind ik ook niet 
dat ik het recht heb om nu last te hebben van mijn uitzending. Ik neem mezelf niet serieus. En weet je, als 
ik dat niet doe, dan kan ik anderen ook niet de kans geven om mij wel serieus te nemen.  

 

Hier heb ik toch ook nooit om gevraagd? Dit was niet mijn beslissing. Had ik wel iets te beslissen? Nee, 
het gebeurde gewoon. Ik voel me zo ontzettend machteloos. Hou op! Vraag me er niet naar. Ik wil er niet 
over praten. Ik kan er niet over praten. Het roept te veel pijnlijke herinneringen en gevoelens op. Heb ik 
ooit om een PTSS gevraagd? Nee, nee en nog eens nee! Dat heb ik niet, het overkwam me gewoon. Net 
als een sluimerende ziekte sloop dit erin. Maar ik was toch bezig om mijn leven op te pakken? Om flink te 
gaan feesten en daarna weer aan het werk te gaan? Waarom kost alles dan zoveel moeite? Ik voel me net 
een gespannen snaar die elk moment kan knappen. Maar dat mag niet. Dat kan niet. Ik moet me toch 
gedragen? Ik ben toch degene die alles aan kan en perfect is? Wie had er voor dit beroep gekozen? Dat 
was ik zelf toch? Voordat ik eraan begon wist ik toch wat het inhield of niet soms? Maar dat het zo’n 
impact zou hebben, dat heb ik nergens zien staan. Wel heb ik de reclamespotjes gezien vol spanning en 



avontuur. Maar kloppen die dan wel? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat niemand me ooit over de 
gevolgen heeft verteld. Of eigenlijk wel. Voor mijn uitzending naar Bosnië kregen we de eerste tien 
minuten van de film ‘Saving private Ryan’ te zien. Na het zien van dat stuk moesten we vertellen welke 
klachten we bij de militairen hadden gezien en dat noemde men dan PTSS. Dit was dan ook het enige wat 
ze ons erover vertelden. Dat dit ook in niet zo’n extreme vorm kon voorkomen daar werd niet over 
gesproken. En wat ik daar had gezien dat zou mij toch nooit overkomen. Dat het ondertussen mijn leven 
op zijn kop had gezet, daar stond ik niet bij stil. Niemand die ooit aan me heeft gevraagd of ik dit wel 
wilde krijgen.  

 

Met mijn collega’s kan en wil ik er niet over praten. Hen wil ik niet lastig vallen met mijn problemen. Zij 
hebben hun eigen dingen meegemaakt om te verwerken. Dadelijk zeggen ze nog dat ik me niet moet 
aanstellen, dat ik gewoon door moet gaan met mijn leven en dat ik het me allemaal verbeeld. Maar ben ik 
dan de enige. Ik kijk op internet in de hoop daar mensen te vinden die dezelfde klachten hebben als ik. 
Maar vinden kan ik ze niet. Hoe hard ik ook zoek, ze zijn onvindbaar. Er zijn toch meerdere mensen op 
uitzending geweest, waar zijn die dan? Of hebben zij nergens last van. Misschien verbeeld ik het me ook 
allemaal wel. En moet ik me ook niet zo aanstellen.  



5. 

 

Raak me niet aan!! Kom niet in mijn buurt!! Ik ken dat soort mensen wel, in je gezicht lachen ze lief en 
zwaaien ze. Maar zo snel je je omdraait, gooien ze iets naar je hoofd. Ik heb de verhalen wel gehoord. In 
feite willen ze ons alleen maar dood hebben. Wij zijn hun vijand. Wij zijn zomaar hun land binnen 
gedrongen. Of ze wilden of niet, we kwamen toch wel. Maar zij zijn niet onze vijanden. Dit is toch een 
vredesmissie? Of zijn we een oorlog aan het uitvechten? Er zijn projecten opgezet om mee te helpen om 
het land op te bouwen. Maar vertrouwen kan ik ze niet. Althans dat kreeg ik constant te horen tijdens mijn 
voorbereidingen. Maar ook gedurende de missie. Maar als het zulke “slechte” mensen zijn, waarom helpen 
we ze dan?  

 

Ik moet militair zijn en bevelen uitvoeren. Maar ik moet ook mens blijven en mijn menselijke kant laten 
zien. Wat willen ze nu eigenlijk? Ik kan niet beide kanten tegelijk laten zien. 

 

Het doet me niets dat deze mensen niets meer hebben. Dat er kindjes langs de kant van de weg staan in de 
hoop dat ze iets krijgen. Het enige waar ik aan kan denken is “spring alsjeblieft niet voor mijn auto”. 
Stoppen mag ik niet. Dan breng ik mezelf en de rest van mijn groep in gevaar. De militair in mij 
zegt:”Doorrijden! Mijn eigen leven en dat van mijn collega’s staat toch voorop? Als ik stop weiger ik een 
dienst bevel. Dat kan me mijn baan kosten, of nog erger mijn leven. De mens in mij zegt:”Ik kan toch 
onmogelijk doorrijden?” Dat zou dan betekenen dat ik iemand zou doodrijden. Dat wil en kan ik niet op 
mijn geweten hebben. Hoe moet ik dan nog verder leven? Maar voor nu kan ik alleen maar bidden. 
Bidden en hopen dat het goed gaat. Dat ik niet voor de keuze gesteld word stoppen of doorrijden. Dat is 
het enige wat ik nu kan doen.  

 

Maar ik ben niet meer in Irak. Ik ben in Nederland. Waarom voel ik dan wel dezelfde waakzaamheid als 
dat ik in Irak had? Mensen met een andere afkomst vertrouw ik nog steeds niet. Die kunnen toch niets 
goed in hun zin hebben? Ik versta ze niet. Zouden ze het over mij hebben? Dat moet wel. Volgens mij 
zijn ze een plan aan het beramen om me te doden. Zal ik ze dan maar snel voorbij lopen? Nee, dat durf ik 
ook niet want dan kan ik ze niet meer in de gaten houden. Stel je voor dat ze me ineens van achteren 
aanvallen, wat moet ik dan? Maar achter ze blijven lopen voelt ook te bedreigend. Wat nou als er meer 
mensen bij komen en ze zich ineens omdraaien naar mij? Zie je wel dat het veel te gevaarlijk is op straat. 
Ook al doen ze niets, ik weet dat ze het willen.  

 

Dit heb ik toch geleerd bij Defensie? Altijd en overal alert zijn. Het aanleren van dit gedrag was een eitje. 
Het afleren ervan, dat was andere koek. Zwijgzaam in mijn hoofd schold ik iedereen uit die niet 
Nederlands was.  

 

Ik krijg geen lucht. Het lijkt wel of iemand mijn keel dicht knijpt. Mijn hart gaat als een razende te keer. 
Het zweet staat me overal. Ik kan geen kant op, wat moet ik nu? Te veel mensen. Ik kan nooit als eerste 
bij de uitgang zijn. Een vlucht route heb ik niet. Hoe is dat nou mogelijk, die moet ik toch altijd hebben? 
Heb ik die niet, dan gaat het zeker mis. Laat ik maar proberen om dichter bij de deur te komen. Ik tel tot 



tien en sta op. Nu moet ik tussen al deze mensen gaan staan. Dit overleef ik nooit. Door mijn hoofd gaat 
alleen nog maar:”Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg?” Reëel denken kan ik niet meer. Alle alarmbellen 
in mij zijn afgegaan en blijven af gaan. Eindelijk gaan de deuren open. Ik kan naar buiten. Niet dat het 
daar veiliger is, maar daar heb ik wat meer ruimte. Ik sta op het perron en met een diepe zucht zie ik de 
tram vertrekken. Maar deze keer vertrekt hij zonder mij. Om deze reden heb ik de tram gemeden. Alleen 
meed ik niet alleen de tram ook de bus of liften. Alles waar ik niet in de open lucht sta en meteen weg kan 
als er meerdere mensen bij komen meed ik.  

 

Ik moet naar de 14de etage. Met de trap is me dat te hoog, zoveel energie heb ik niet. Dus blijft er maar 
één optie over. De lift. De lift opzicht vind ik niet eng, maar het idee dat ik in zo’n kleine ruimte sta waar 
meerdere mensen bij kunnen komen. Als ik alleen sta is het geen probleem, als er een Nederlander bij 
komt is het ook geen probleem. Maar komt er iemand met een andere afkomst in staan, dan begin ik nog 
net niet te hyperventileren. Mijn enige gedachte is dan “Ik moet hier zo snel mogelijk weg komen, maakt 
niet uit hoe, maar ik moet weg hier”. Reëel denken kan ik niet meer. De getallen gaan aan me voorbij, nog 
een paar etages en dan ben ik er, dan mag ik eruit. Dan kan ik weer ademhalen. Met een schok komt de lift 
op de 14de stil. Dit heb ik weer overleefd. Maar gelijk komt de gedachte bij me op “dadelijk moet ik ook 
weer naar beneden”.  

 

Nu moet ik ineens gaan kijken of mijn gedachten wel zo reëel zijn. Mijn therapie is begonnen. Alleen al als 
ze me vraagt welke gevoelens het bij me oproept, staan de tranen in mijn ogen. Hetzelfde benauwde 
gevoel komt, mijn hart gaat weer sneller kloppen en mijn hoofd begint rood aan te lopen van de warmte. 
Hoezo zouden mijn gedachten niet reëel zijn? Ik weet toch heel zeker dat ze dat wel zijn. Maar hoe meer 
ik het er met haar over heb, hoe meer ik erachter kom dat ze misschien wel een punt heeft. Dat dit niet 
normaal is om zo te reageren. Dat dat in Irak wel nodig was, maar hier in Nederland niet. Rationeel weet 
ik het ook eigenlijk wel, maar vertel dat maar eens aan mijn gevoel. Toch lucht het op om erover te praten. 
Ze veroordeelt me niet, stelt ook geen eisen aan me. Ik mag bepalen waar het over gaat en hoe snel we 
gaan. Voor het eerst sinds lange tijd heb ik weer het gevoel dat ik de touwtjes in handen heb. Dat ik de 
regie over mijn eigen leven heb. Dat voelt apart. Ik was vergeten hoe dat voelde.  

 

De dagen erna kom ik veel van die situaties tegen. Ik hoef maar een stap buiten de deur te zetten en daar 
komen de eerste confrontaties. Iedere keer weer krijg ik dezelfde lichamelijke reactie. Maar nu vraag ik me 
af of deze gedachten en gevoelens kloppen. Negen van de tien keer kloppen mijn gedachten en gevoelens 
niet. Ze spelen een spelletje met me. Een verdomd zwaar spelletje. Het meest confronterende is nog wel 
hoe ik mezelf het leven heb afgenomen. Nu ben ik stap voor stap bezig dat leven weer terug te krijgen. 
Om me heen zie ik iedereen een leven opbouwen, maar ik heb het idee dat het bij mij stil staat. Uitgaan 
met vriendinnen doe ik bijna niet, daar heb ik helemaal geen overzicht. Dus iedereen die me dood wil 
hebben heeft daar dan mooi de kans voor. Ik kan ze niet allemaal in de gaten houden! Ook moet ik weer 
leren om mijn afspraken na te komen. Vaak heb ik geen zin om iets te doen, dan zit ik de hele dag op de 
bank. Zelfs naar de wc lopen is dan al te veel. Dus krijg ik een opdracht mee van mijn psychologe. Elke 
dag moet ik bijhouden wat ik doe. Ook moet ik elke activiteit een cijfer geven hoe leuk ik het vind. Beetje 
bij beetje kom ik er weer achter dat ik het wel leuk vind om met vriendinnen af te spreken, dat ik nog wel 
hobby´s heb die ik graag doe. Iedere week zie ik kleine veranderingen bij mezelf komen. Natuurlijk heb ik 
regelmatig nog een terug val, maar ze worden minder heftig en duren ook minder lang. Uiteindelijk lukt 
het me wel. En dat voelt zo ontzettend goed!  

 

De loopband onder mijn voeten gaat steeds sneller. Ik ben in de sportschool. Daar breng ik dagelijks mijn 
ochtenden door. Dit is het enige wat me een beetje dagritme geeft. Het gevecht begint altijd al bij het 



opstaan. Zal ik de deur uit gaan of niet? Uiteindelijk ga ik toch maar, want ik moet toch iets doen. Ik heb 
de afspraak met mezelf dat ik minimaal een keer per dag naar buiten ga, zodat ik toch nog buiten kom. 
Dus dat kan ik dan maar beter gelijk doen. Dan ben ik er weer vanaf. Voor me hangen tv’s. Op één 
daarvan is een documentaire over vluchtelingen. Vluchtelingen uit Afghanistan. Als ik weer kijk ben ik niet 
meer in de sportschool. Ik zit achter het stuur van mijn 4-tonner en rij door Irak. We zijn bezig met de 
reis naar thuis. Het landschap zegt me niets. Het enige wat ik zie is zand. Langs de kant van de weg staan 
soms mensen. Het blijken kinderen te zijn. Ze dragen lappen die hun lichaam bedekken en ze zijn vies van 
het stof en de zand. Er gaat zo’n pijn door me heen. Zo’n medelijden om wat ik wel heb en wat zij nooit 
zullen hebben.  

 

Waar is mijn woede gebleven? Mijn alertheid? Voor het eerst na Irak doet het me pijn. Pijn om ze zo te 
zien. Ze zijn niet mijn vijanden en dat zijn ze ook nooit geweest. Maar in mijn herinnering waren ze 
gevaarlijk, was iedereen gevaarlijk. Ze konden me wat achterna gooien. Ineens realiseer ik me dat deze 
vluchtelingen alles kwijt zijn. Dat je het ze niet kwalijk kunt nemen dat ze terug vechten. Ze zijn al zoveel 
kwijtgeraakt. Hun land is in oorlog zonder dat zij daarvoor gekozen hebben. Ik voel me machteloos.  

 

In een flits sta ik weer op de loopband. Het voelt vreemd dat deze beelden me zo’n pijn doen. 
Tegelijkertijd voelt het ook goed. Het lucht me op, ik kan weer voelen. Ik dacht dat ik afgestompt was. 
Het heeft me de afgelopen jaren geen pijn gedaan, het heeft me alleen maar boos gemaakt. Het was toch 
hun eigen schuld dat ze in die situatie waren gekomen? Dat ze hun eigen oorlog zelf uitvechten? Als ze dat 
gedaan zouden hebben, dan zou ik nooit deze klachten hebben gehad. Dan was ik een zorgeloze vrouw 
geweest die een normaal leven had kunnen opbouwen. En nu deed het me pijn. Maar samen met die pijn 
komt er ook een groot schaamte gevoel naar boven. Wat heb ik nou bijgedragen in Irak? Ik kon alleen 
maar kijken en niets doen. In vier en een halve maand ben ik amper van het kamp af geweest. We 
mochten geen lokale bevolking helpen alleen militairen. Ik kon alleen maar kijken en hopen dat het toch 
nog ooit goed komt. Hopen dat ik het er zelf levend vanaf zou brengen.  

Mijn therapie begint te werken. Het harde werken begint zijn vruchten af te werpen. Mijn gedachten zijn 
beetje bij beetje aan het veranderen.  



6. 

 

Ik sta op het perron, te wachten op mijn trein. Om mij heen is het een komen en gaan van mensen. Ik 
probeer alles zo nauwlettend mogelijk in de gaten te houden. Alleen lukt het me niet om overzicht te 
houden, het is te druk. Dan richt ik mijn aandacht maar op mezelf in de hoop dat ik dan rustig word. Het 
lijkt te werken. Ik ben alleen op de wereld en niemand die me iets kan doen. Ineens hoor ik een knal en 
ben ik uit mijn eigen wereld gerukt. Het enige wat ik nu nog kan denken is “Hier ben ik niet veilig”. 
Weggaan kan ik niet. Ik moet die trein hebben. Hoe bang ik ook ben, ik moet naar mijn therapie. Waarom 
lukt het me niet om rustig te blijven? Iets in mij zegt dat ik vroeger reizen juist heerlijk vond.  

 

Ik zit in de trein. Maar deze trein gaat niet naar mijn psycholoog, deze trein gaat naar Amsterdam. Ik ben 
op weg naar mijn keuringsdagen voor de Landmacht. Naar deze dagen heb ik toe geleefd. Elke dag was ik 
trouw met mijn vader gaan hardlopen om conditie op te bouwen. Ook het schema voor de krachttraining 
voerde ik elke dag grondig uit. De zenuwen gieren door mijn lijf. Maar dit is wat ik wil. Nog nooit ben ik 
ergens zo zeker van geweest. De beslissing om me aan te melden was ook zo gemaakt. Ik was 17jaar toen 
ik dacht dat ik het licht had gezien. Ik kreeg mijn mavo diploma uitgereikt en was klaar om de volgende 
stap te zetten, de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker. Alleen kwam er een kink in de kabel. Bij mijn 
diploma kreeg ik een tas met allerlei folders van opleidingen mee. 'Lekker op tijd' omdat je je voor de 
meeste opleidingen al had moeten aanmelden. Uit nieuwsgierigheid ben ik tijdens de terugreis toch eens 
gaan kijken in die tas. Daar kwam ik de folder van de Landmacht tegen. De reclamespotjes kende ik wel, 
maar verder had ik er nooit serieus over nagedacht. Tot dat moment. En dus verkondigde ik aan mijn 
mam dat dit was wat ik wilde gaan doen. Voor haar stond het gelijk vast dat dit het was. De rest twijfelde 
omdat ik elke dag wel een ander beroep koos wat ik wilde gaan doen. Dus nu werd er ook gedacht dat dit 
een bevlieging was. Alleen was dat het niet. De dag erna belde ik naar de Banenwinkel om een afspraak te 
maken. En een week later zat ik daar het aanmeldingsformulier in te vullen. Natuurlijk met toestemming 
van mijn ouders, die ondertussen wel wisten dat ik het meende.  

 

Nu waren dan de keuringsdagen aangebroken, drie dagen in totaal. Eerst een toets, dan een gesprek en 
dan de kracht- en uithoudingstest. Na een maand kreeg ik te horen dat ik was aangenomen. Ondertussen 
was ik voor de zekerheid wel met mijn opleiding begonnen, maar zo snel ik wist dat ik toch zou stoppen, 
heb ik dat ook gelijk gedaan. Ik zie het hoofd van de S.P.W. nog kijken toen ik haar mijn plannen kwam 
vertellen. Natuurlijk belde ze mijn mam op, geloven deed ze me niet, maar van haar kreeg ze het zelfde 
antwoord.  

 

En toen was het 30 oktober 2000. Ik stond klaar om de wijde wereld in te trekken. Om andere mensen te 
kunnen helpen in verre landen. Het was wel spannend, want ik was nog nooit zo lang van huis geweest én 
ook niet zo ver weg. Naar de keuringen in Amsterdam was al een hele stap geweest. En om nu een hele 
week naar Ermelo te gaan was nog spannender. In Harderwijk werden we opgehaald en kregen we onze 
kleding. Nu was het echt begonnen.  

 

Tijdens de opleiding werd mijn naam vaak genoeg geroepen, omdat ik weer het een en ander “verkeerd” 
had gedaan. Meestal gebeurde mijn stommiteiten in het bos of tijdens een gasalarm. Ik kon er toch niets 
aan doen dat mijn bril in de weg zat? Want tja, als je gasalarm krijgt waar laat je die bril dan? Nou ik was 
op het briljante idee gekomen om hem  



aan mijn jas te hangen. Binnen 9seconde had ik dan ook mijn gasmasker op en daarna was het rennen 
geblazen door het bos. Alleen na een tijd rennen dacht ik ineens 'ik mis iets'. Probeer maar eens een 
gecamoufleerde bril in een groen bos terug te vinden! Dus ik ging naar mijn leidinggevende met de 
melding dat ik mijn bril was verloren. Kreeg ik de vraag: Waar? Het enige wat ik kon doen was wijzen naar 
het bos. Hij wenste me succes met zoeken. Daar liep ik dan, alleen door het bos, nog steeds met mijn 
gasmasker op, opzoek naar mijn bril. Na een tijdje dwalen werd ik weer geroepen en kreeg ik de vraag wat 
ik aan het doen was. Ik mocht alles opnieuw uitleggen. Deze keer kreeg ik te horen dat ik terug mocht 
gaan naar mijn groep en dat hij zou zoeken. Uiteindelijk hebben ze de bril gevonden. Lange tijd heb ik mij 
afgevraagd hoe hij die bril heeft weten te vinden. Waarschijnlijk hadden zij de plek al nagekeken op 
achtergebleven spullen.  

 

Tijdens een ander bivak moesten we een waarneming en luisterpost inrichten en bemannen. Dit hield in 
dat het basiskamp in het midden van het bos lag en er aan de rand van het bos een kleine post was waar 
twee mensen wacht moesten houden, dag en nacht. Mijn wacht begon s' morgens om vijf uur. Ik moest 
enorm plassen, maar natuurlijk keken we uit over een open vlakte, dus ongezien een struik opzoeken was 
er niet bij. De buddy die ik had viel meteen weer in slaap. Na een tijd wachten en kou lijden, stopte er een 
voertuig waar van alles uitkwam. En ja hoor, na een paar minuten kwam er een witte walm op me af mijn 
ogen begonnen te tranen, wat maar één ding kon betekenen. Dit was een gas alarm! Ik zette snel mijn 
gasmasker op en maakte mijn buddy wakker met de vraag wat we moesten doen. Normaal gesproken had 
je een telefoon lijn met het basiskamp, maar die van ons was stuk gereden. Daar lagen we dan te wachten. 
Uit het niets hoorden we ineens knallen en geweerschoten. Dit was echt een aanval! Ik was bang het enige 
wat we konden doen was weer wachten. Uiteindelijk kwam iemand ons halen en ik kan je vertellen dat ik 
gerend heb. Halverwege bedacht ik me dat als we onze gasmaskers afzetten de hele groep niet met dat 
ding op hoefde te rennen. Mijn collega’s zagen dit ook wel zitten. Dus af dat ding! Eindelijk aangekomen 
bij het basiskamp kregen we de vraag van onze leidinggevende waar onze spullen lagen. Die hadden we in 
alle haast natuurlijk laten liggen, alleen was dat niet de bedoeling geweest. Dus mochten we weer terug. 
Van binnen scheet ik zeven kleuren stront maar van buiten bleef ik koel. Achteraf werd ons nog gevraagd 
of we iets van gas hadden gemerkt, maar wij wisten natuurlijk van niets.  

 

Het slapen in het bos verliep niet altijd vlekkeloos en dan met name wanneer we alarm kregen. Ik had 
nogal de neiging om in een verkeerde ligsleuf te duiken. Dit is een gat in de grond waar je volledig in kunt 
liggen en je je vijandelijke sector kan waarnemen, op de rand voor je leg je, je wapen neer om te richten. 
Die nacht had ik mijn bril afgedaan met slapen en daar begon de ellende mee. In alle vroegte begonnen ze 
weer eens te smijten met thunderflashes ( hiermee bootsen ze vijandelijk vuur (handgranaten) na) en te 
schieten en werden we uit ons bed gelicht. Dus ik ging opzoek naar mijn bril, alleen was dat kreng nergens 
te bekennen. Nou ja, dan maar zonder. Ik greep mijn spullen bij elkaar en rende naar mijn plek. Toen ik 
goed en wel lag stond er ineens een jongen naast me. Bleek dat dit zijn positie was. Ik pakte mijn spullen 
weer en vertrok naar de positie ernaast. Toen ik weer goed en wel in mijn ligsleuf lag stond de 
leidinggevende naast me of ik mijn patroonhouders kon laten zien. En toen sloeg de paniek toe. Ik kwam 
erachter dat ik die niet bij me had, omdat ik mijn rugzak mee had genomen in plaats van mijn harnas. Ik 
zie mijn leidinggevende nog kijken met zo’n blik van 'dat moet ons land gaan verdedigen'. Dus ik ging 
weer op weg naar mijn tent en daar ben ik eerst rustig gaan zitten om mijn bril te zoeken en de juiste 
spullen mee te nemen. Echt met mij winnen ze nooit een oorlog.  

 

Ineens word ik uit mijn gedachtestroom gehaald. Mijn trein is aangekomen in Utrecht. Met een glimlach 
op mijn gezicht bedenk ik me dat ik ook veel leuke dingen heb meegemaakt bij Defensie. Al besefte ik dat 
op dat moment niet.  



7. 

 
Het moet ophouden! Al die harde knallen. Heb ik het luchtalarm gemist? Het kwam zomaar, zonder enige 
waarschuwing. Nee, na de eerste knal kwam het alarm. Ik hoorde het over het kamp heen suizen, toen de 
knal en daarna het alarm. Rennen naar de bunker mag ik niet. Stel dat ik val over de stenen en mijn enkel 
breek. Dan ben ik nog verder van huis, want dan kan ik de bunker niet bereiken. Waarom rent mijn 
kapitein mij dan voorbij? Mogen we nu toch rennen? Zal ik mijn pas dan ook maar versnellen? Maar ik 
weet toch zeker dat ze gezegd, hebben dat we niet mochten rennen? Eigenlijk moet ik er wel om lachen. 
Lachen om de hele situatie omdat het zo bizar voelt. Lachen van de zenuwen en de angst die in me naar 
boven komt. Zouden ze ons nu echt aanvallen. Kan dit dan het einde zijn van alles of kwam die raket bij 
toeval over ons kamp vliegen? Je weet het nooit. Betrouwbaar zijn hun spullen in ieder geval niet. Dan 
boffen wij toch maar dat ons materiaal niet jaren oud is én goed onderhouden wordt.  
 
In de bunker staan we gepakt zoals sardientjes in een blikje. Aan de zijkant staan bankjes maar lang niet 
genoeg voor iedereen. Omdat we hier wel een paar uur zitten wisselen we met elkaar. Zo kunnen we toch 
allemaal even zitten. Dit kan toch niet de werkelijkheid zijn? Het kan toch niet waar zijn dat ik spelletjes in 
een bunker aan het doen ben?  
 
Dan hoor ik nog meer knallen. Ze blijven maar door gaan. Zijn dat de Irakezen of zijn wij Nederlanders 
dat? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ze ermee moeten kappen. Ik word er 
helemaal gek van! Het maakt me zo ontzettend bang, niet weten wat er gebeurt. Zijn we straks nog wel 
veilig zijn als we de bunker uit mogen? Zou er iets op ons kamp zijn gevallen en staat alles nog? Waarom 
krijg ik geen antwoord op die vragen? Dat maakt me nog het meeste gek. De onzekerheid. Het niets 
kunnen doen. Alleen maar wachten tot we het bevel krijgen dat dit alarm teneinde is. Daarna moet ik weer 
gewoon mijn dagelijkse routine oppakken. Kan ik dat eigenlijk wel of ben ik daar te bang voor geworden? 
Weet je, ik wil hier helemaal niet over nadenken. Deze gedachten moeten weg blijven, anders kan ik mijn 
werk niet uitvoeren. Dan ben ik bang bij elke stap die ik zet dat ik dood kan gaan. De knop moet weer om 
en deze gedachten en gevoelens worden veilig opgeborgen in mijn kast. Of ik ze er ooit uit zal laten weet 
ik niet. Maar als vriendinnen dit in Nederland zouden zien zouden ze me voor gek verklaren.  
 
Ik wilde toch zelf in dienst? Iets meemaken, andere mensen helpen. Eigenlijk zie ik het nut er niet meer 
van in. Wie helpen we hier nu echt? Het leger heeft mooie projecten opgezet.  
Nieuwe scholen bouwen zodat niet alleen de Irakese jongens maar ook de meisjes naar school mogen. 
Allemaal nieuwe spullen. Maar kom je de dag erna heb je grote kans dat alles is meegenomen door de 
bevolking. Kun je het ze kwalijk nemen? Nee, deze mensen hebben niets meer. Alles is ze al afgenomen, 
logisch dat ze alles wat ze mee kunnen nemen ook mee nemen.  Maar helpen we dan echt? Ergens wil ik 
de moed niet opgeven. Als ik dat doe dan voel ik me helemaal een egoïst. Ik zet mijn leven op het spel 
voor iets waar ik niet in geloof. Het verdient wel lekker, maar mijn familie zit thuis in angst of ik wel veilig 
thuis zal komen. En waarvoor? Je leven kun je niet in geld uitdrukken. Toch is dit een ervaring die ik mee 
wilde maken.  
 
Met een knal word ik terug gehaald in de realiteit. Ik kijk om me heen. Zie ik dat nu goed dat ik in mijn 
eigen bed lig? Een lichtflits verschijnt en dan volgt er weer een harde knal. Het onweert. Bij elke knal 
begint mijn lijf nog harder te trillen. In mijn hoofd schreeuw ik dat dit op moet houden. Of het nu bij de 
natuur hoort of niet, het interesseert me niet. Het moet ophouden! Het herinnert me teveel aan Irak. 
Dezelfde angst komt boven drijven als destijds in de bunker. Mijn verstand probeert me bij de les te 
houden. Ik hoor mezelf hard op zeggen dat ik veilig in Nederland ben en dat dit onweer is, dat dit geen 
raket aanvallen zijn. Alleen zegt mijn gevoel wat anders.  
 
Vroeger, voor Irak, vond ik onweer  mooi. Wanneer ik de eerste knal hoorde stond ik voor het raam te 
kijken. De knal kon me niet hard genoeg zijn. Ik wist dat ik veilig was en zo voelde dat ook. Maar nu 
verafschuwde ik het. Hoe kon de natuur zo iets verschrikkelijks hebben uitgevonden? 
 



Als de onweer over is gedreven moet ik eigenlijk ook wel een beetje om mezelf lachen. Lachen dat ik me 
zo kan aanstellen. Lachen dat ik weer veilig ben en dat ik dit heb overleefd. Ik weet dat dit niet reëel is, 
maar vertel dat maar eens aan mijn gevoel. 



8. 
 
Ik ben buiten aan het hardlopen. Ik heb me vanochtend uit bed weten te slepen. Hoe bang ik ook ben om 
naar buiten te gaan, ik moet toch gaan. Lijnen moet ik! Zo dun mogelijk worden en me helemaal een slag 
in de rondte sporten. Dan heb ik controle. Controle over mijn leven. Controle over mijn emoties. Als ik 
stil blijf staan komen de muren op me af. Dat mag niet, dat kan ik niet aan. Als ik me hierop richt, dan 
hoef ik niet te kijken wat er daadwerkelijk aan de is. Elke dag zie ik dat de weegschaal minder aangeeft. 
Dat voelt goed. Maar ik ben er nog niet, ik zie nog genoeg vet zitten wat weg moet, ik mag niet opgeven 
nu het zo goed gaat.  Het geeft me zo’n goed gevoel. Ik heb de controle, niemand kan dit van me 
wegnemen. Des te harder iedereen om me heen roept dat ik te dun ben, des te meer geeft dat me een kick. 
Ze kunnen het wel tegen me zeggen, maar ik beslis. Hier heb is als enige iets over te zeggen. Ik heb de 
controle!  
 
Ik sta onder de douche. Zal ik in de spiegel kijken of niet? Stiekem kijk ik toch. Er komt zo’n paniek in me 
omhoog. Zie je wel dat ik moddervet ben! Ik ben mijn controle kwijt, dat weet ik gewoon zeker. Met mijn 
nagels krab ik over mijn armen. Het liefst wil ik mijn huid kapot maken, ik wil mezelf kapot maken. Dat ik 
hierover ook nog eens de controle kwijt ben, kan er niet meer bij. Hoe heb ik het zo ver laten komen? Ik 
moet weer gaan lijnen! Ten koste van alles moet ik dun zijn. Dat ik hiermee mijn lichaam afbreek weet ik 
wel, maar interesseert me niet. Ik heb één doel voor ogen en dat is dun zijn. Maar hoe dun ik ook word, 
het is nooit goed genoeg.  
 
Ineens uit het niets zijn de rollen omgedraaid. Hoe hard ik ook sport en lijn ik kom alleen maar aan. 
Waarom kan ik ook niet van die snoepjes afblijven? Waar is mijn discipline gebleven? Waarom lukt het 
niet meer? Als ik in de spiegel kijk kan ik alleen mijn vetrollen zien. Ik walg van mezelf. Ik kan mezelf wel 
wat aan doen zo erg walg ik van mezelf. Hoe hard ik ook probeer, het gaat er niet af. Uiteindelijk geef ik 
het op. Mijn emoties heb ik al heel lang niet meer onder controle. Het komt eruit, of ik het nu wil of niet. 
Ik probeer het bij elkaar te houden, alleen de secondelijm die ik gebruik laat gelijk weer los. Ik zie beetje 
voor beetje mijn leven instorten. Steunpilaren werken ook niet. Het enige wat ik kan doen, is het in laten 
storten en toekijken. Hopelijk weet iemand waar mijn rem zit, want zelf kan ik hem niet meer vinden. 
Toen ik dun was leek het zo goed te gaan. Maar was dat wel echt zo? Of wist ik alles zo te verbloemen dat 
het niet opviel?  
 
Ik zit in de kapperstoel. Het lijnen en sporten heb ik laten varen, na al die jaren lukt het niet meer. 
Snappen doe ik het niet, maar het ligt buiten mijn macht. Ik kijk in de spiegel en kan alleen denken: “O 
nee, ze knipt er nog een stukje vanaf. En aan die kant ook weer wat. Dit wordt wel erg kort. Vind ik dit 
eigenlijk wel mooi? Waarom was ik ook al weer op dit idee gekomen? Beter voel ik me er zeker niet door. 
Of wel?” Het besluit was snel genomen. Ik voel me er zeker niet beter door, sterker nog alleen maar 
ellendiger. Nu voel ik me niet alleen ellendig, ik heb er ook nog eens een verknipt kapsel bij. Dit maakt het 
alleen maar erger. Dit wist ik toch? Zo is het de afgelopen keren ook gegaan. Aan het eind van het liedje 
sta ik altijd te janken voor de spiegel met mijn moeder aan de lijn.  
 
Het dringt tot me door, haren knippen is ook absoluut geen succes. Zal ik mijn koffers dan maar pakken? 
Vertrekken met de Noorderzon. Als ik maar ver genoeg weg ben, weg van Nederland, dan komt alles 
goed. Dan kan ik nergens aan herinnerd worden, nergens mee geconfronteerd worden. Aan de andere 
kant van de wereld moet het wel beter zijn. Of niet? Houd ik mezelf dan voor de gek? Ga ik dan op de 
vlucht? Maar alles lijkt beter dan dit. Daar kan ik ook een nieuwe baan zoeken.  
 
Het werk wat ik doe brengt me geen rust. De afgelopen jaren ben ik van baan naar baan gehopt. Ik wilde 
ontzettend graag verpleegkundige worden om me dan vervolgens op te werken naar kinderarts. Het zou 
een lange studie worden maar dat had ik ervoor over. Dus toen mijn contract afliep bij Defensie had ik 
solliciteerde ik bij verschillende ziekenhuizen. Uiteindelijk had ik de keuze uit twee ziekenhuizen. De 
opleiding begon in augustus wat betekende dat ik van april tot augustus moest ik een andere baan vinden. 
Ik melde me aan bij een uitzendbureau en kwam al snel in de gehandicaptenzorg terecht. Dit beviel me in 
eerste instantie goed, maar na een week begon ook daar weer de onrust in mijn lijf te komen. Na twee 
maanden ging ik ander werk doen, in de hoop dat dat goed zou gaan. En hé het was toch maar voor een 
korte periode? Maar ook daar kon ik de rust niet vinden. Ik heb de tijd echt af zitten tellen tot ik met de 



verpleegkundige opleiding kon beginnen. De eerste drie maanden gingen we fulltime naar school.  Ik 
dacht als ik dat maar heb gehad, dan kan ik in het ziekenhuis beginnen en dan wordt het wel leuk. Maar 
ook daar na vijf dagen had ik het wel gezien. Dit was toch wat ik wilde? Hier had ik zolang naar 
uitgekeken, misschien moest ik gewoon wennen. Even door de zure appel heen bijten, want na drie jaar 
zou er een mooi papiertje op me wachten. Niet zeuren gewoon doorgaan. Op een gegeven moment kon ik 
het niet meer. Elke dag mezelf uit bed slepen en hopen dat ik het nu wel weer leuk zou vinden. Alleen al 
bij de gedachte dat ik iets moest doen werd ik al moe.  Na een tijd kwam ik ook hier ziek thuis te zitten. Ik 
voelde me zo’n mislukkeling. Waarom lukt het me niet om gewoon door te werken? Hoe kwam het dat ik 
iedere keer weer onrustig werd en iets nieuws moest zoeken, in de hoop dat het daar wel goed zou gaan. 
Ik was het overzicht kwijt. Had het idee dat ik ver achter liep met mijn schoolwerk en dat het nooit goed 
zou komen. Uiteindelijk stopte ik met de opleiding.  
 
Wat moest ik doen? Weer nieuw werk zoeken? Ook nu hoopte ik dat het nu wel goed zou gaan. Alleen 
had ik op een gegeven moment twee banen en werk ik zo’n zestig uur in de week. Dat dit eigenlijk te 
vermoeiend was wilde ik niet inzien. Ik kon niet meer nadenken. Dit moest ik leuk vinden, want ik kon 
toch niet alweer stoppen. Uiteindelijk ben ik met één baan gestopt. Het was me teveel geworden. 
 
Ondanks dat ik één baan had, was ik nog steeds onrustig. Dus ik bedacht het volgende: laat ik mijn 
motorrijbewijs gaan halen. Dat verdien ik wel na al mijn harde werken. En zo ging ik naar een rijschool 
voor een proefles. Dit was helemaal geweldig. De keuze was dan ook snel gemaakt dat ik door zou gaan 
met echte lessen. Na mijn eerste les vond ik het idee al wat minder. Er kwamen gedachten in me omhoog 
die ik niet wilde hebben. Ik was bang dat ik dood zou gaan op de motor. Ik besefte dat ik kwetsbaar was 
op een motor. Nog kwetsbaarder dan in een auto en daar had ik me ook niet echt veilig meerin gevoeld de 
afgelopen jaren. Maar om gelijk op te geven zag ik ook niet zitten. Bij de tweede les mocht ik zelfstandig 
wegrijden bij de rijschool. Nog voor ik de motor startte, lag ik al om met de motor. Ik keek angstvallig 
mijn rijinstructeur aan. Hopelijk zou hij nog vertrouwen in mij hebben  want ik ben het zeker kwijt. 
Eindelijk zit ik klaar om te gaan. Ik zet hem in de eerste versnelling, geef gas en laat in één keer de 
koppeling los. Met een stoot vlieg ik vooruit en zie ik een auto op me afkomen. Ik probeer nog bij te 
sturen maar het is te vergeefs. Met een knal val ik met motor en al op de grond. Ik ben tegen een 
gloednieuwe BMW aangereden. Het ergste vond ik nog dat hij geparkeerd stond. Boosheid gaat door me 
heen. Zelfs dit kan ik niet! Van frustratie gooi ik bijna mijn helm op de grond, maar ik besef me net op tijd 
dat ik dan nog meer schade veroorzaak. Dus hou ik me in. Ik word naar binnen begeleid en daar heb ik 
eerst maar eens een vriendin jankend opgebeld. Ik kreeg van haar ook de verwachte reactie en dat was 
volop lachen. Toen kalmeerde ik een beetje en kon ik door mijn tranen heen lachen. Ik voel me zo’n grote 
nul, een grote teleurstelling. Na een paar lessen kon ik het niet meer op brengen en uiteindelijk ben ik ook 
hiermee gestopt. 
 
Daarna kon ik alleen maar huilen. Ik huilde om wat het met mijn leven had gedaan. Ik huilde omdat ik het 
niet had zien aankomen. Het niet kon stoppen. Ik huilde om wat ik had verloren, om het litteken wat het 
had achtergelaten.  
 
De strijd is gestreden en ik geef het op. Ik ben moe van al het vechten tegen mezelf. Waarom nog al die 
uitvluchten zoeken? Ze leveren me niets meer op. Lange tijd heeft het me op de been weten te houden, 
maar nu keert het tegen me. Ik kan wel super dun zijn, er perfect uitzien, overal heen reizen en elk werk 
doen wat ik wil, maar de onrust zit in mij. Het is niet mijn omgeving die mij dit aandoet, het is iets in mij. 
In Irak is de laatste druppel gevallen en liep mijn emmer over. Kan ik er iets aan doen? Had ik dit kunnen 
voorkomen? Ik denk het niet. Ieder mens verzint een techniek om te overleven. Voor de een is het drugs 
en voor de ander alcohol. En dit is mijn techniek. Of was mijn techniek. Het was niet de juiste, maar het 
was er wel één. Één van de vele. 



9. 
 

Ik pak haar vast en schrik. Ik ben blij dat ik haar zie, maar ze voelt niet als mijn mam. Ze is zoveel 
afgevallen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Alles zou toch hetzelfde zijn zoals ik het heb achtergelaten? 
Of niet? Ik ben terug uit Irak. Is hier het leven door gegaan? Natuurlijk, dat moet wel! Alleen heb ik daar 
geen rekening mee gehouden. Ik ben dan wel vier en een halve maand weg geweest, ik ben zelf toch ook 
niet veranderd? Waarom zouden ze hier thuis dan wel dingen veranderen? Klopt deze gedachte eigenlijk? 
Is mijn omgeving misschien niet veranderd, ben ik niet veranderd? Ik weet er geen goed antwoord op. 
Wat ik wel weet, is dat ik geschrokken ben. Ik laat haar los. Dit is te confronterend. Stel je voor dat er iets 
mis is? Dat kan ik niet aan. Mijn veilige basis begint te wankelen. Zijn er dan toch dingen veranderd 
tijdens mijn verblijf in Irak? Ik wil er niet aan denken, en ik wil het al helemaal niet voelen.  
 
We rijden ons dorp in. Er zijn dingen veranderd, maar gelukkig herken ik het nog wel. Het voelt nog als 
mijn geboortedorp. Thuis is er niet veel veranderd. Er zijn allemaal vrienden en familie. Dit had ik toch 
gewild? Ik wilde toch een welkom thuis feest? Alleen weet ik het nu niet meer zo zeker. Het liefst ren ik 
hard weg. Ik wil met rust gelaten worden, dit is te veel, te overweldigend. Ik weet dat het mijn vrienden en 
familie zijn, maar ik voel me zo ver van hen verwijderd. Rationeel weet ik dat ik thuis ben, maar 
gevoelsmatig zit ik nog in Irak. Als ik mijn ogen sluit sta ik weer in Irak. Ik hoor, proef en ruik het. Het 
voelt alsof ik een vreemdeling ben op mijn eigen feest. Ik voel me zo ontzettend eenzaam. Ondanks alle 
mensen om me heen. Niemand die hier is, begrijpt hoe het voelt om in een oorlogsgebied te zijn geweest. 
Met niemand kan ik er over praten. Iedereen is zo blij om me te zien, ze hebben allemaal cadeaus bij zich. 
Maar ik ben toch niet jarig? Ik ben alleen voor langere tijd weg geweest, naar een bijzonder land. Ik wil 
niks krijgen, ik wil alleen maar rust, weg hier. Even mijn eigen gedachten ordenen. Als ik mijn ogen sluit, 
voel ik me rustig worden. Dan sta ik weer in Irak, dat is vertrouwd. Maar ik wilde toch graag naar huis? 
Waarom voelt het dan nu alsof ik terug wil? Ben ik wel normaal? Volgens mij niet, want dit behoor ik toch 
niet te denken en te voelen? Iets in mij wordt op slot gezet. Ik wil deze vragen niet.  
 
Ik laat foto’s zien. Iemand maakt de opmerking dat we alleen maar gefeest hebben daar. Dat het dus 
allemaal wel meeviel. Wat moet ik daar nu op zeggen? We hebben inderdaad feestjes gehad. Maar ik had 
daar ook niet de behoefte om een foto te maken wanneer ik bang was. Het maakt me boos! Wat weten zij 
er nou van. Ze zijn er niet bij geweest, maar hebben wel hun oordeel klaar. Zij hebben nooit met wapen, 
scherfvest en helm hoeven lopen. Zij hebben niet hoeven hopen dat er niets zou gebeuren. Laat ik mijn 
mond maar houden, want uitleggen kan ik het niet.  
 
Mijn oederlijk huis wordt verbouwd. Het is ook wel nodig, maar het gaat me te snel. Ik woon hier niet 
meer en ook al doen ze het pas als ik al een hele tijd terug ben uit Irak, het gaat me echt te snel, maar 
waarom heb ik hier moeite mee? Van de één op de andere dag wordt het huis gestript. Nu herken ik 
helemaal niets meer. Van onder tot boven wordt alles aangepakt. Het voelt niet meer als mijn vroegere 
thuis. Nog iets wat er veranderd wordt zonder dat ik er grip op heb. Het maakt me boos, waarom weet ik 
niet. Het voelt alsof er weer iets van me wordt afgenomen. Iets wat zo vertrouwd was, is weg. Maar ik ben 
toch al ruim een jaar terug? Waarom lukt het me dan niet om mijn leven weer op te pakken?  

. 
Ik sta in de woonkamer te stampvoeten als een driejarige. En waarom? Om werkelijk niks. Ik kan mezelf 
niet in bedwang houden. Waarom doe ik zoals ik doe? Waarom word ik zo ontzettend boos? Ik snap 
mezelf niet. Het moet eruit. Niemand mag in mijn buurt komen, niemand mag me aanraken. En al 
helemaal niemand mag over Irak beginnen. Wat is er mis met me? Ik voel me zo verdomd alleen. Eigenlijk 
wil ik getroost worden, maar eigenlijk ook niet. Als iemand echt vraagt hoe het met me gaat kan ik alleen 
maar huilen. Dat mag niet, ik moet sterk zijn, me groot houden. Als 'Irak' eruit komt, dan kan ik de rest 
van wat er gaande is, niet aan. Dan kan ik het niet meer overzien. En dus word ik kwaad.  
 
Een muur. Een indrukwekkende muur. Een muur die totaal op de verkeerde plek staat en op deze manier 
niet tot zijn recht komt. En een muur die niet af is en nooit af zal komen. Met open mond staar ik er naar. 
Op weg naar de eetzaal kwam ik hem tegen, of liever gezegd, net voor ik de eetzaal binnen ga staat hij er. 
Of beter gezegd staan zij er. Namen. Namen die me niets zeggen. De personen die bij deze namen horen, 
zal ik nooit kennen. Één ding hebben we gemeen, zij zijn militair en ik ook. Alleen ik leef nog en zij niet 
meer. Dit besef dringt tot in m'n ziel door. Zoveel namen. Zoveel mensen achter deze namen. Zoveel 



gezinnen en families die hun dierbaren nooit meer zullen zien, nooit meer zullen aanraken, nooit meer 
zullen spreken. Mijn naam had daar ook kunnen staan, alleen bij een andere nationaliteit. Maar vandaag 
ben ik veilig op dit kamp aangekomen. Hoe de terugreis zal gaan, dat weet ik niet, wil ik ook niet weten. 
Daar wil ik nog niet eens aan denken. Maar ook op mij kan de dood staan te wachten. Deze mannen en 
vrouwen kwamen hier ook met het idee dat hen dat niet zou overkomen. En nu staat hun naam hier, 
samen met die van duizenden anderen. Ook al denk ik dat het mij niet zal overkomen, ik ben er wel bang 
voor, het kan wel. Op elke minuut van de dag loert het. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar, maar het is 
er!  
 
Hoe kunnen de mensen hier er elke dag langs lopen en gewoon gaan eten/ En niet één keer per dag, maar 
drie keer per dag. De meesten kijken niet eens meer. Misschien omdat dat te confronterend is? Misschien 
omdat ze het al te vaak hebben gezien? Zij moeten ook verder met hun leven, verder met hun 
werkzaamheden. Het heeft me wakker geschud. Ik ben ook sterfelijk, ik heb niet het eeuwige leven. Even 
neemt angst me in zijn greep. Maar snel schud ik mijn hoofd en met dat gebaar verban ik deze gedachte, 
deze angst, uit mijn hoofd. Ook ik moet mijn werk nog uit kunnen voeren. Met een laatste blik kijk ik en 
loop dan naar de eetzaal. Mijn maag rommelt en we gaan zo weer vertrekken, terug naar ons kamp.  
 
Weer sta ik voor een muur, alleen nu een paar jaar voor mijn uitzending. Ik zit nog in de opleidingsfase 
van Defensie. Ook deze muur bevat namen. Hij is alleen een heel stuk groter en er staan veel meer namen 
op. Of deze volledig is weten we niet en zullen we ook wel nooit te weten komen. Het zijn de namen van 
Tweede wereldoorlog militairen die gesneuveld zijn. Achter deze namen horen veel meer mensen, mensen 
die gezinnen en families hebben of hadden. Maar zij moesten vechten. Sommigen deden dit vrijwillig en 
andere gedwongen. Zij vochten voor vrede in eigen land, voor vrede in Europa. Allemaal zijn we 
militairen, hebben we moedige dingen gedaan of gaan we nog doen. Het lijkt allemaal zo ver van me weg, 
mij kan toch niets overkomen? Als ik uitgezonden word, is het een vredesmissie, ga ik mensen helpen, ga 
ik meehelpen om een land op te bouwen. Doodgaan doe ik niet, dat overkomt mij niet. Doodgaan is iets 
voor oude mensen, niet voor jonge mensen. Tenzij je natuurlijk een ongeneeslijke ziekte hebt, maar anders 
niet. Met ingehouden adem kijk ik verder. De namen die hier staan hebben ervoor gezorgd dat ik nu in 
een vrij land kan leven. Een land waar geen oorlog is en waar ik stemrecht heb. Dat wil ik ook voor andere 
mensen kunnen doen.  
 
Weer sta ik bij een muur maar nu tussen vier muren. Op deze muren staan geen namen, deze muren zijn 
mijn veiligheid. Maar tegelijkertijd ook mijn gevangenis. Niemand kan en mag in mijn buurt komen, 
niemand kan ook door deze muren heen komen. Zelfs ik krijg de muren niet weg. Eigenlijk weet ik ook 
niet of ik ze weg wil hebben. Een lichtpuntje zie ik niet, het is donker, donker en eenzaam. Ik schreeuw, 
sla en schop om me heen, maar ik raak niets. Ik zie niemand. Hol, zo voel ik me. Een omhulsel waar niets 
in zit. Ik kan aan niemand uitleggen hoe ik me voel, ik zit op slot. Een vriendin vliegt me huilend om de 
hals. En ik, ik voel niets. Alleen maar leegte. Het is zo’n bizarre situatie. Ik ben toch veilig terug? Waarom 
zoveel emoties van iedereen? Het enige wat ik wil is hier weg, terug naar Irak. Hoe bang ik er soms ook 
was, dat is me vertrouwd, daar weet ik wat mijn rol is, welke handelingen ik bij welke situatie moet 
uitvoeren. Maar voor deze situaties heeft Defensie geen protocol. Het schijnt dat ik blij moet zijn omdat ik 
veilig terug ben. Dus probeer ik me daaraan te houden.  
 
Ik loop naar de basisschool van mijn buurjongens. De jongste komt twijfelachtig op me af. Als hij ziet dat 
ik het ben, vliegt hij me om de nek. Hij heeft een mooie kroon gemaakt. Uiteraard moet ik die opzetten en 
aan iedereen laten zien hoe mooi hij is. Daar loop ik dan in pak met een super mooie kroon. Dan komt de 
oudste naar buiten, hij ziet me, gooit zijn tas neer en schreeuwt mijn naam. Met een aanloop vliegt hij in 
mijn armen. Even begin ik te huilen, blij dat ik thuis ben, blij dat ik veilig ben. Even mag ik mijn emoties 
laten zien en voel ik me veilig. Dit moment wil ik niet meer loslaten. Maar in en seconde is het voorbij en 
trek ik mijn muren weer omhoog. De stoere militair laat zich zien. De militair die alles aan kan, het 
allemaal niets doet. Maar weer moet ik terug naar thuis. Ik haal diep adem en zet mijn masker weer op. Als 
iedereen naar huis is, zit ik thuis op de bank. Mijn moeder en broertje zitten naast me. Voor me op de 
tafel staan alle cadeaus, die ik heb gekregen. Ik voel me net jarig, alleen ben ik dat niet. Ik ben terug 
gekomen uit Irak. Een andere wereld dan die zij hier kennen. En dat is maar goed ook.  
 



Mijn vier muren houd ik bij mij. Hoe beklemmend ze ook voelen, ze houden wel mijn emoties op een 
afstand. Voor de standaard vragen heb ik een standaard antwoord. Alleen mijn mams wijkt van de 
standaard vragen af. Als mijn mams bij me in de buurt komt, moet ik zorgen dat ze weg gaat, in ieder 
geval niet te dicht bij komt. Zij doorziet mij. Ik weet dat zij weet dat het niet goed met mij gaat, maar de 
werkelijkheid kan ik niet onder ogen komen. En dus schreeuw en scheld ik tegen haar. Ik schrik haar af. 
Waarom doet ze dat nou? Ik wil en kan niet naar mijn gevoelens kijken. En dus schreeuw ik nog wat 
harder tegen haar zodat ik zeker weet dat ze ophoudt. Niemand mag aan mijn vier muren komen. Ze 
mogen zelfs niet afbrokkelen, want zo snel een muur gaat afbrokkelen krijg je instorting gevaar. Dat mag 
onder geen beding gebeuren. Deze vier muren houden me staande. Deze vier muren zorgen ervoor dat ik 
me staande hou als ik mijn mams vasthoudt.  
 
Ze ligt op een bed. Een ziekenhuisbed. Ze krijgt een beenmergpunctie. De internist maakt de opmerking 
dat ze het vervelend vindt dat het uitgezaaid is. Verschrikt kijken we elkaar aan. Mijn hartslag schiet tot 
ongekende hoogte. Ze gaan met deze test toch kijken of ze botkanker heeft. Blijkt dat ze zich vergist en 
ons verwisseld heeft met een andere patiënt. Nog net weet ik me in te houden om haar niet aan te vliegen, 
om haar niet net zo te laten schrikken als dat ze ons deed. Ik probeer mijn hartslag in toom te houden na 
deze schok. Weer kijk ik naar het bed, ze heeft zo ontzettend veel pijn. En ik? Ik kan alleen maar haar 
hand vasthouden. Ik zie mijn mams niet meer liggen, ik zie een object liggen. Mijn vier muren klemmen 
zich om me heen om me overeind te houden. Het doet zo ontzettend veel pijn, maar ik moet weg, weg 
naar Apeldoorn, weg van haar. Dan word ik niet geconfronteerd met het feit dat ik haar kan verliezen. Ik 
mag en kan haar niet verliezen. Wat moet ik dan doen? De angst word zo groot, doet zo ontzettend veel 
pijn. Het lijkt wel of ik doordraai. Dit kan ik niet aan. Helpen kan ik haar niet, er voor haar zijn kan ik ook 
niet. Mijn veiligheid kan van me afgenomen worden.  Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Willen ze me 
ergens voor straffen? Ik roep mezelf tot orde, ik moet mezelf in de hand houden anders red ik het niet, 
anders verzuip ik. Ineens denk ik te hebben gevonden hoe ik dit kan overleven. Iedereen op afstand 
houden is mijn magische gedachte. Hoe eenzaam dat ook is. Maar als ik niemand dichtbij laat komen, kan 
ik ook niemand kwijtraken. Mocht ik iemand kwijtraken, dan voel ik daar niets bij, want ik heb me voor 
alles en iedereen afgesloten. Dit moet en zal ik volhouden, al is het nog zo eenzaam. Alleen op deze 
manier kan ik overleven. Elke hand die er naar me wordt uitgereikt, sla ik weg. Ik wil geen hulp. Ik hoef 
geen hulp. Ik kan het alleen! 



10. 
 

Alles wordt in twijfel gebracht. Alles waar ik in geloof. Klopt dat nog wel? Is dat wel reëel? Ik weet het 
niet, aan alles begin ik te twijfelen. Het voelde zo normaal, maar is het wel normaal? Dat wat ik heb 
geleerd, is dat wel juist? Het voelt of mijn hele persoonlijkheid doorgelicht wordt; wat klopt er wel en wat 
heb ik me als beschermingsmechanisme aangeleerd? Zelfs bij de kleinste handelingen twijfel ik, omdat bij 
elke handeling wel een gedachte van angst opduikt. Ademhalen lukt redelijk automatisch, maar zelfs 
daarbij moet ik vaak denken:”Niemand wurgt me, ik kan en mág ademhalen!” Komt dit alleen door Irak 
of komt dit door wat zich voor Irak heeft afgespeeld/ Of zelfs al voor Bosnië? Is Irak de laatste druppel 
geweest?  
 
Dan dringt het besef tot me door, ik ben voor Bosnië al veranderd. Er bekruipt me zo’n angst! Hier wil ik 
niet aan denken. Ik voel me zo naakt, zo kwetsbaar. Niemand mag in mijn buurt komen, niemand mag me 
aanraken. ’s Avonds lig ik in mijn bed, ik kruip helemaal tegen de muur aan. Het liefst kruip ik in de muur. 
Zou ik me daar wel veilig voelen? Maar hoe hard ik ook veiligheid zoek, ik vind het nergens. Waarom heb 
ik me laten aanraken? Waarom heb ik het niet gestopt? Ik voel me schuldig. Misschien verbeeld ik het me 
wel, houd ik mezelf voor de gek. Maar waarom voelt het dan bedreigend? Zo snel hij de ruimte in komt, 
sta ik op, ga ik met mijn rug tegen de muur staan zodat hij niet achter me kan komen staan. Op deze 
manier kan ik hem in de gaten houden, kan hij me niet plotseling aanraken.  
 
Ik voel een hand richting mijn kont gaan. Waar komt die ineens vandaan? Hij was toch niet in mijn buurt? 
Ik heb dus niet goed opgelet. Ik was niet alert genoeg. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Op mijn kamer 
barst ik in tranen uit. Hoe kan het dat ik het niet heb zien aankomen? Ik ben zo ontzettend boos op hem, 
maar vooral ook op mezelf. Het moet wel mijn eigen schuld zijn, ik zeg geen nee. Dat durf ik ook niet, 
want hij is mijn leidinggevende.  
 
Ik walg van mezelf. Het liefste krab ik mijn hele huid kapot, zodat ik me niet meer vies voel. Maar het 
gevoel gaat niet weg, hoe hard ik ook krab. Het blijkt dat ik niet de enige ben die last van hem heeft. Al die 
tijd dacht dat ik me aanstelde, dat ik het me verbeelde.  Hier had ik een half jaar alleen mee rond gelopen. 
Ik zocht het bij mezelf, dacht dat het aan mij lag. Maar mijn gedachten bleken niet te kloppen.  
 
Het kwam uit, ik vertelde het thuis. Nu werd het me pas duidelijk hoeveel het mijn leven beïnvloedde. 
Zelfs in mijn slaap sloeg en trapte ik iedereen bij me vandaan. Ik voel me alleen, het liefst wil ik getroost 
worden. Maar dat kan ik niet toelaten, bang voor wat er dan uit zal komen. Het hele geschil komt voor de 
commissie. Bij sommige was hij gestopt, maar bij mij bleef hij doorgaan.  
 
Ik krijg gelijk van de commissie, maar wat schiet ik ermee op? Hij heeft mijn leven al zo beïnvloed, en dat 
is absoluut niet positief. Wat is gelijk krijgen als degene zelf niet inziet dat hij iets doet wat niet kan? Hij 
probeerde mij de schuld te geven, hij hing het slachtoffer uit. Hij deed alsof hij zich van geen kwaad 
bewust was. Om niet aan mezelf te gaan twijfelen was zo ontzettend moeilijk. 
 
Ik zit in de auto, ik ben op weg naar een ander kamp. Dit is Nederland niet, dit is Bosnië. Ik ben op 
missie. Ik hoop dat ik hier wat rust vind, dat is me in Nederland namelijk niet gelukt. Maar kan ik hier wel 
rust vinden? Ik krijg er buikpijn van, volgens mij word ik ziek. Net was alles nog goed, hoe kan het dan dat 
ik me nu ineens ziek voel? Zou het dan toch komen doordat ik hem tegen kan komen? Toen ze mij naar 
Bosnië stuurden hebben ze hem ook naar Bosnië gestuurd. Weliswaar naar een ander kamp, maar toch. 
Hoe kan Defensie dat doen? Hij gaat gewoon door, deze man is ziek, hij weet niet waar de grens is. 
Plaatsen ze hem ook nog bij een groep waar veel vrouwen zijn. Niemand weet wat hij doet, alleen een 
vriend en ik weten het en verder niemand. Het maakt me zenuwachtig, het maakt me bang. Hij gaat 
gewoon door bij mij, ondanks de regel dat hij niet in mijn buurt mag komen. Niemand die er iets van zegt, 
want niemand weet het. Hoe hard ik ook mijn best doe, stoppen kan ik het niet. Ik kan alleen maar alert 
zijn en weglopen.  
 
Er is een brief gekomen, dit is geen gewone brief, deze brief komt van Defensie. Deze is 
persoonsvertrouwelijk. Het is het rapport van de commissie. Durf ik hem te lezen? Durf ik de emoties toe 
te laten? De wond zal worden opengerukt, maar ik moet weten wat erin staat. Ik lees en ik lees. Het maakt 



me kwaad, kwaad dat onze commandant wat woorden heeft verdraaid. Het verdwijnt in de doofpot. Hij 
krijgt wel een aantekening, maar wie kijkt daar nou naar? Hij kan verder gaan met wat hij doet. Ik blijf 
achter en kan alleen maar zorgen en hopen dat de wond geneest.  



11. 
 

Ik zit in mijn auto en huil. Op de achtergrond hoor ik U2 spelen, maar ik kan alleen maar blijven huilen. 
Huilen om wat ik ben kwijt geraakt. Huilen om wat ik mis. Maar het waren toch niet alleen nare dingen 
wat ik had meegemaakt op uitzending? Ik had toch ook fijne momenten gekend daar? De kameraadschap 
die ik daar had ervaren was toch uniek? Het slapen met maatjes op een kamer. De gezelligheid die we 
hadden, ondanks onze verschillende karaktertrekken. De één was heel netjes, de ander was wat chaotisch 
en ik was iemand van de tijden en het vele sporten. Ondanks deze verschillen ging het goed. We leerden 
elkaars verschillen te accepteren en na verloop van tijd zag je zelfs dat we dingen van elkaar overnamen. 
De een werd wat netter, de ander leerde wat minder net te zijn en ik leerde wat soepeler te worden. Soms 
ging dat natuurlijk niet zo goed, maar in die vier en een halve maand hebben we nooit ruzie gehad. We 
maakten samen juist hele mooie dingen mee.  
 
We liggen ieder in ons eigen bed. In Nederland is een of ander feest aan de gang waar we niet bij kunnen 
zijn. Acda en de Munnick treden op, we zijn helemaal gek van dit duo. We hebben een klein radiootje en 
kunnen op het kamp alleen radio Veronica ontvangen. In het donker liggen we met onze hoofden bij 
elkaar, met de radio tussen ons in, mee te fluisteren met de muziek. Bang dat we iemand wakker zullen 
maken. Niemand die kan voorstellen hoe bijzonder zo’n moment is, het is een moment dat ik zal blijven 
koesteren.  
 
Ik loop over straat deze mensen ken ik niet. Wat vreemd, in Irak kende ik bijna iedereen, althans van 
gezicht dan. Vriendschappen ontstaan veel sneller en zijn ook hechter. Tijdens het sporten stond er 
iemand naast me, zoals altijd waren we radio Veronica aan het luisteren. Reclame kwam voorbij van het 
theaterstuk 'De kleine zeemeermin' in de Efteling. Ineens vertelde diegene dat hij daar ook wel heen zou 
willen, nou toen was het ijs gebroken. Vanaf dat moment hadden we de grootste lol. Iedere keer als we 
elkaar tegen kwamen kregen we het over onze afspraak: dat als we in Nederland waren daar zeker samen 
heen zouden gaan.  
 
Ik sta aan de rand van de eerste hulp tafel en houd de hand vast van de gewonde. Ik praat tegen hem, stel 
hem gerust. Voor het eerst tijdens mijn missie in Irak voel ik me nuttig. Doe ik waar ik goed in ben en 
waarvoor ik hier ben. Patiënten helpen, dat is mijn taak. Toch klinkt er soms een stem in mijn hoofd: ' 
Kan ik dit wel?' Ben ik hier wel goed genoeg voor? Maar iedere keer lukt het me weer, komt het tot een 
goed einde. Ook pleisters plakken is leuk en gaat me goed af, maar het allerleukste vind ik nog het contact 
wat ik met de mensen heb. Zo kwam er eens iemand die iets weg liet halen en er een litteken aan over zou 
houden. Hij baalde er van. Totdat ik hem vertelde dat ik littekens mooi vond, want achter elk litteken zit 
een verhaal. Zelfs al heb je je gestoten, is er een verhaal. Zo had hij het nog nooit bekeken. Toen ik zelf 
geholpen werd in Irak om een ontsteking weg te laten halen en er een litteken aan over zou houden, vond 
ik dit niet leuk. Toen kreeg ik de wijze woorden van hem dat hij van iemand had gehoord dat achter elk 
litteken een verhaal zit. Mijn eigen woorden werden tegen me gebruikt.   
 
We hebben een feestavond georganiseerd met onze groep. Zo hebben we toch een beetje ontspanning in 
dit land. Onze groep is de enige met zoveel dames. Als blijk van waardering worden alle dames naar voren 
geroepen. Begint een collega van ons te vertellen dat de mannen boffen met zoveel dames in hun midden 
en dat wij hun engeltjes zijn. Ineens start de muziek en begint hij Angels van Robbie Williams te zingen. 
Daar zitten ik dan, onder de sterrenhemel met allemaal fijne mensen om me heen. Kippenvel krijg ik 
ervan., dit moment zal ik gewoon nooit meer meemaken. Deze verbondenheid die ik nu voel, zal na deze 
missie afgelopen zijn.  
 
Twee handen op één buik, dat ben ik geworden met iemand die ik daar heb leren kennen. Ze werkt voor 
het specialistenteam. Dit is een vriendschap die nooit meer over zal gaan. Deze vriendschap is bestand 
tegen alles. We delen lief en leed met elkaar. Vaak zijn we samen te vinden en met elkaar hebben we de 
grootste lol. Ook krijg ik na verloop van tijd post van haar partner, dat vind ik zo ontzettend lief, want ze 
kent me alleen maar van de verhalen. Na twee en een halve maand gaat zij terug naar Nederland en blijf ik 
achter in Irak. Er is een stuk van me weg. Ik krijg veel post van haar en haar partner, maar het leven op 
het kamp is niet meer hetzelfde. Ik mis haar. Daarom koester ik eens zo zeer de momenten die we daar 
samen hebben beleefd. En de momenten die we nog samen gaan beleven.  



 
Zie je wel dat ik mooie en speciale dingen heb meegemaakt in Irak. Het was niet allemaal ellende. Deze 
herinneringen hebben me op de been gehouden, ze hebben ervoor gezorgd dat ik geen spijt kreeg van 
mijn missie. Misschien heb ik toch mijn steentje bij gedragen, niet zo zeer bij de bevolking maar bij mijn 
collega’s op het kamp.  



12. 
 

Ik schrik wakker. Nog steeds voel ik de angst. Hij lijkt zo tastbaar. Maar ik voel ook schaamte. Schaamte 
en machteloosheid komen naar boven. Wat heb ik nou meegemaakt? Wat heb ik nou bij gedragen aan de 
wederopbouw in Irak? Heeft het wel nut gehad dat we daar zijn geweest? Het nare gevoel blijft de hele 
dag aan me knagen. Wat ik ook doe of probeer, mijn droom gaat niet bij me weg. Het weg stoppen lukt 
me niet, omdat mijn vragen in mijn hoofd blijven spoken.  
 
Ik droomde dat ik terug moest naar Irak. Ik had geen keuze het was een bevel. De angst gierde door mijn 
lichaam. De spanning die ik ervaren heb bij de eerste keer, zou ik geen tweede keer voor vier maanden 
volhouden. Dan zou ik door draaien. Maar ik was al onderweg. Mijn psycholoog had ik niet kunnen 
inlichten dat ik voorlopig niet meer zou kunnen komen. Dan dringt tot me door dat ik niet uitgezonden 
mag worden; Ik heb PTSS en ben onder behandeling. Tegelijk hoor ik een stem in mijn hoofd zeggen dat 
ik wel mee moet gaan. Als ik bij deze uitzending genoeg beschietingen meemaak, dan heb ik wel recht op 
een PTSS, dan heb ik genoeg erge dingen meegemaakt om dat te mogen krijgen. Wat heb ik bij de 
uitzending naar Irak meegemaakt? Ben ik eigenlijk wel nuttig geweest?  
 
De dromen komen steeds dichter bij en lijken zo verdomd echt. Eerst droomde ik dat ik in Afghanistan 
was. We waren in een grote ruimte en kregen een luchtalarm. De vijand was ons aan het aanvallen. Er zou 
een grote raket op ons vallen. In paniek begon iedereen om zich heen te rennen behalve ik. Ik kan me niet 
bewegen, het lijkt alsof ik aan de grond geplakt ben. Tegelijkertijd weet ik dat vluchten geen zin heeft, 
omdat we toch allemaal dood gaan. Waar we ons ook verschuilen, de raket is zo krachtig dat hij alles en 
iedereen zal verwoesten. Als ik wakker word, tril ik nog na. Ik realiseer me dat ik nooit in Afghanistan 
geweest ben. Het is veel veiliger om over dat land te dromen, want dan kan het niet zo dichtbij komen. 
Alleen lukt dat niet meer mijn dromen gaan nu over Irak. Grip heb ik niet over mijn dromen, ik mag blij 
zijn als ze een tijdje weg blijven, maar daarna komen ze weer in alle hevigheid terug.  
 
Eindelijk mag ik naar de psycholoog, mag ik mijn hoofd legen. Ik vertel waar ik mee zit. Thuis komt het er 
niet uit. Het lijkt of ik op slot zit. Heel af en toe komt er een traan, maar dat is ook zo weer weg. De vraag 
die elke week wordt gesteld komt deze keer ook aan bod: “Hoe gaat het met je?” Ze heeft de vraag nog 
niet gesteld, of ik zit al met tranen in mijn ogen. Mijn angst voelt zo echt, maar met elke traan die komt 
verdwijnt er een beetje angst. Dat ik vorige week nog dacht dat ik bijna klaar was, lijkt nu zo ontzettend 
ver weg. Ik schaam me zo ontzettend, ik schaam me dat ik dit heb. Nog steeds twijfel ik er soms aan of ik 
wel echt PTSS heb. Ze haalt er een handboek  voor psychologen bij waar de criteria van PTSS in staan. 
Hardop leest ze voor en het enige wat ik kan doen, is luisteren en bij elke klacht ja knikken dat ik daar ook 
last van heb. De twijfel trek langzaam weg. Bij de vraag of ik wel nuttig ben geweest blijven we stil staan. 
Op mijn vraag stelt zij een andere vraag. Wat heb ik voor de manschappen gedaan? Even blijft het stil en 
dan ga ik terug naar Irak.  
 
Ik sta in de keuken. Het is niet mijn eigen keuken, maar de keuken in Irak. Regelmatig mag ik daar een 
dienst draaien tijdens de lunch of het avondeten. Als ik eerlijk moet zijn, vind ik het vaak nog leuker dan 
in het hospitaal. Hier heb ik genoeg te doen, in het hospitaal is het grotendeels rustig. Vooral het 
avondeten vind ik leuk om te doen. Dan mag ik eten opscheppen. We hebben kant en klaar maaltijden die 
alleen maar gestoomd hoeven te worden en dan zo opgediend kunnen worden. Het is een gemakkelijk 
systeem, alleen ziet het er niet altijd even smakelijk uit. Juist dat vind ik een leuke uitdaging; Hoeveel eten 
kan ik meegeven aan iedereen? Met een praatje en een vriendelijke glimlach kom je een heel eind. Zelfs 
van degene die chagrijnig binnenkomen, krijg ik vaak toch een glimlach. Voor de keukenploeg is dit 
systeem niet leuk, omdat ze zelf niet meer zelf hoeven te koken. Met kerst mochten ze wel zelf koken en 
dat was een fantastische maaltijd. Met grote schalen kwamen ze langs en kon je zoveel opscheppen als je 
maar wilde. Bij mij werd er ook van alles opgeschept, of ik wilde of niet, omdat ik eindelijk kon eten wat ik 
wilde. Ik heb een voedsel allergie, waardoor ik daar heel veel niet kon eten. De keuken zorgde elke dag 
weer voor een verrassing. Ook al smaakte het soms niet, de moeite die ze erin stopte, maakte het lekker. 
Omdat ze zelf mochten koken met kerst hadden ze zelf eigenlijk geen kerstdiner. Dus heb ik vanuit 
Nederland pannenkoekmix laten overkomen en heb ik pannenkoeken staan bakken, als blijk van dank 
voor alles wat ze voor mij deden.  Dat voelde goed. Dan heb ik toch het idee dat ik iets heb bijgedragen. 
 



Ook in het hospitaal vond ik dat het leukste, het praten met mensen. Mijn hulp aanbieden en ondertussen 
even kijken hoe het met iemand gaat. Dan zie je soms de stoerste mannen toch even opgelucht kijken dat 
ze even met een vrouw kunnen praten. Dat praat toch heel anders dan mannen onder elkaar.  
 
Terwijl ik dit allemaal benoem, kom ik weer langzaam terug uit mijn herinnering en begin ik me te 
beseffen dat ik wel mijn steentje heb bijgedragen. Weliswaar niet direct naar de bevolking, maar ik heb er 
wel bij meegeholpen dat onze mannen en vrouwen elke dag weer bij ons terecht konden zowel voor 
medische zorg als een vriendelijk praatje, waarna ze weer op pad konden. En waardoor ze ook weer de 
bevolking kunnen helpen. Zo zag ik ineens dat elk schakeltje belangrijk is, hoe klein het ook is, het is er 
wel een én onmisbaar ook. Deze gedachten geven me rust. Zij geven me het gevoel dat ik niet zo 
machteloos was, zoals ik dacht. Nu kan ik ook mijn situatie leren accepteren. Ik dacht dat ik dat al deed. Ik 
ga toch naar therapie, dus dan accepteer ik toch ook wat ik heb? Of zijn therapie en acceptatie twee 
verschillende dingen? Is in therapie gaan de eerste stap en komt dan pas de acceptatie? Of ben je daar al 
mee bezig als je de eerste stap zet door hulp te gaan zoeken? Voor mij kwam de acceptatie pas toen ik al 
een tijd in therapie zat. Toen drong het besef pas door: 
Ik............  
Ik ben Anke Dorpmanns. 
En ik............ 
Ik heb PTSS, oftewel een Post Traumatisch Stress Syndroom.  
 
Om dat uit te kunnen spreken zijn een aantal jaren overheen gegaan en nog steeds kost het me soms 
moeite. Het is ook niet iets waar ik trots op ben. Het is ook niet iets waarvoor ik heb gekozen, omdat het 
me wel interessant leek om te hebben. Het is wel iets waarmee ik moet leren leven. Ik moet het een plek in 
mijn leven geven, zodat ik verder kan leven. De afgelopen jaren heb ik niet geleefd, ik was aan het 
overleven.  
 
Nu dit besef is gekomen kan ik het ook makkelijker accepteren. De schaamte verdwijnt beetje bij beetje en 
daarvoor in de plaats komt begrip. Begrip voor mezelf. Hoe meer ik vertel aan mijn psycholoog, hoe meer 
ik erachter kom dat het niet niks is wat ik heb meegemaakt. Het is niet één ding, maar het zijn meerdere 
dingen die hier naar toe hebben geleid. Mensen denken vaak dat beschietingen je de das om kunnen doen, 
maar staan er niet bij stil wat de spanning met je kan doen. Het afwachten en het niets kunnen doen, dat 
kan soms nog frustrerender zijn. Wanneer we een zwaar gewonde binnen kregen wist ik wat mijn rol was 
en welke handelingen ik moest doen. Maar het zitten in de bunker of het ‘s avonds naar bed gaan en alleen 
maar kunnen afwachten wat er zou gaan gebeuren, vond ik veel erger. Dat had ik niet in handen, daar kon 
ik niks aan doen.  
 
Door mijn psycholoog worden deze dingen me duidelijk. Ze legt het heel mooi uit, met als voorbeeld een 
auto ongeluk. Degene die achter het stuur zit houdt er vaak geen PTSS aan over, maar degene die ernaast 
zit wel. Degene achter het stuur kan nog weg draaien of iets doen, degene naast hem kan alleen maar 
zitten en afwachten. Dat is bij mij ook. Ik ging niet mee het voorterrein in. Ik bleef op het kamp en kon 
alleen maar wachten tot we een melding kregen van gewonden of niet. Een luchtalarm of niet. Terug naar 
Irak wil ik niet. Het is te pijnlijk, te beangstigend.  



13. 
 

Ik sta achter het fornuis. Hoeveel pannen zal ik erop zetten? Nee, laat ik maar een gemakkelijker gerecht 
maken, waar ik maar één pan bij nodig heb. Het liefste gebruik ik geen pannen. Ik kan het overzicht niet 
houden, bang dat me iets aanbrand of overkookt. Dus eet ik vanavond ook weer brood. Het scheelt dat ik 
het lekker vind, maar gezond is het niet. Ik eet drie keer per dag brood, omdat ik niet durf te koken, 
omdat ik geen overzicht kan houden. Als zelfs dat me al niet lukt, hoe moet de rest me dan lukken? Na 
een paar avonden maak ik pannenkoeken klaar, daar heb ik maar een koekenpan bij nodig. Ik zet alle 
ingrediënten klaar zodat ik tijdens het bakken me alleen maar hoef te concentreren op het bakken. Dat 
gaat goed, dat werkt wel. Een paar dagen later ga ik met twee pannen aan de slag. Ik kook groente in de 
ene pan en in de andere aardappelen. Ook dit gaat goed. Natuurlijk heb ik alles weer van tevoren klaar 
gezet zodat ik tijdens het daadwerkelijke koken geen andere dingen hoef te doen. Ook dat lukt. Zo leer ik 
mezelf beetje bij beetje weer met meerdere pannen te koken. Het moet wel gestructureerd gaan en 
niemand mag me storen want anders gaat het als nog mis. Ook kom ik erachter dat ik koken eigenlijk wel 
leuk vind. Dat het helemaal niet zo erg is om te doen. De avonden dat ik brood eet worden minder en ik 
vind het ook minder lekker worden. Het kost nog steeds veel moeite om te koken, maar ik zet wel door. 
Ik wil het weer onder de knie krijgen.  
 
Op de kazerne kookte ik dikwijls voor meerdere mensen. In onze slaap gebouwen bevonden zich keukens 
waar twee kook pitten waren. Als ik pannenkoekmix had, dan nodigde ik wat vrienden uit om te komen 
eten. Meestal ging dat als een lopend vuurtje rond. Voor ik het wist kwamen er uiteindelijk veel meer 
mensen dan in eerste instantie de bedoeling was. Veel pannenkoeken aten we dan niet, maar het ging ons 
voornamelijk om de gezelligheid. destijds had ik geen strakke structuur nodig, Ik kon meerdere dingen 
tegelijk en vond het niet erg als iemand me kwam helpen. Maar dat was nu afgelopen. Ik at alleen zodat 
niemand me kon lastig vallen. Dan kon niemand zien hoeveel of hoe weinig ik at. Er was geen gezelligheid 
meer. Het draaide om calorieën en controle. Wel of niet eten, wel of geen controle houden. Vaak hield ik 
het een tijd vol om streng te lijnen en dan sloegen de stoppen door en propte ik me helemaal vol. 
Overgeven kon ik niet, ik wist dat ik dan over een grens zou gaan. En of ik dan de grens ooit terug zou 
vinden, ik dacht het niet. Althans niet zonder hulp.  
 
Niet alleen bij het koken kan ik me niet concentreren. Zelfs bij de kleinste dingen lukt het me niet. Een 
boek lezen kost me ontzettend veel moeite, maar toch doe ik het. Hoe vaak ik ook een bladzijde moet 
overlezen. Het boek zal en moet ik uit krijgen. Ik lees voornamelijk litteraire thrillers. De MDD ‘ster kijkt 
me raar aan als ik vertel dat ik dat genre boeken lees. Aangezien ik alleen maar enge dromen heb. op de 
een of andere manier droom ik nooit over de boeken en wat daarin voorkomt. Ik droom alleen over 
oorlog, over dat ze me dood willen hebben en niets anders. Het kost me wel alle energie om ze uit te 
lezen. Omdat het me zoveel energie kost, gaat de tijd snel. Mijn dagen bestaan alleen maar uit: 
- In de ochtend sporten, dan ren ik de afstand van een halve marathon; 
- Na het hardlopen op de step om nog meer calorieën te verbranden; 
- Dan mag ik voor het eerst wat eten, natuurlijk niet te veel en niet meer calorieën dan ik die dag heb 
verbruikt;  
- Het huis maak ik dan meestal in de middag schoon. Dan kan niemand zeggen dat het er niet uitziet op 
die manier kan ik de uiterlijke schijn ophouden;  
- Om vier uur begint As the world turns, daar kijk ik naar;  
- Ook lees ik in de middag veel voor dat As the World turns begint.  

 
- Daarna mag ik gaan eten. Ook daarvoor geldt dat ik niet meer calorieën binnen mag krijgen dan dat ik 
die dag heb verbruikt.  
- In de avond kijk ik meestal tv (althans ik doe een poging maar dwaal iedere keer af). Ik probeer het 
slapen zo lang mogelijk uit te stellen, omdat ik zulke enge dromen heb.  
- Één keer in de week ga ik naar de MDD.  
 
 
Is dit nou leven?? 



14. 
 

Met de psycholoog praat ik over mijn brieven. Ik moet ze gaan herschrijven van haar, vertellen aan mijn 
moeder en broertje hoe ik me echt voelde. Zo snel ze die dingen zegt wordt het zwart in mijn hoofd. Ik 
weet niets meer. De angst neemt het over en zorgt ervoor dat alle herinneringen weg zijn. Een verleden 
heb ik niet meer. Alleen vraagt ze nu aan mij om naar die angst te kijken. Naar dat zwarte gat in mijn 
geheugen. Even lijkt het of ik ter plekke dood ga. De tranen rollen over mijn wangen en ik kan geen lucht 
krijgen. Hoe langer ik naar die angst kijk, hoe meer ik erachter kom dat die angst er mag zijn. Dat ik mag 
kijken hoe het destijds was. Er valt iets van mijn schouders af en voor de angst komt opluchting in de 
plaats. Mijn herinneringen stromen weer terug in mijn hoofd en alles wordt helder. Dat het nu helder is, 
wil niet zeggen dat het dat ook blijf. Dus ik krijg de tip mee om iedere keer wanneer de angst komt, naar 
de angst te kijken. Eerst lees ik al mijn brieven door. Om sommige dingen moet ik lachen en om andere 
dingen moet ik huilen. Zo ontzettend veel ben ik vergeten van wat er in Irak is gebeurd.  
 
Ik schreef, veel brieven vanuit Irak. Voor het eerst na vier jaar herken ik mijn gedachten, mijn woorden 
zelf weer. Ik heb zelf opgeschreven. Ze zijn van mij, maar het lezen van mijn brieven doet zo ontzettend 
veel pijn. Er staan veel dingen in. Veel verschillende gevoelens, maar ook heel veel gevoelens die zijn weg 
gelaten. Er staat niet in hoe ik me daadwerkelijk heb gevoeld. Ik dacht dat ik jullie moest geruststellen. 
Dus schreef ik maar naar elke gebeurtenis: “Maar verder gaat het goed met mij dus jullie hoeven je geen 
zorgen te maken.” Ik schreef het om mezelf te overtuigen, om mezelf op de been te houden.  
 
Lieve Mam en Bob, 
 
Afgelopen dinsdag hadden we een touwtrek wedstrijd. We hadden een mogos dames team opgericht met de naam R.B.V dit 
staat voor Rukken Biedt Victorie. Ja, ik weet wat een naam voor een vrouwenteam, maar het verklaart dan ook wel een 
hoop dat een man dit verzonnen heeft. We kwamen dus aan op de afgesproken plek bleek dat het niet door ging omdat de 
sportadjudant wegens persoonlijke redenen in Nederland was. Dus toen hebben we zelf een wedstrijd gemaakt want er waren 
nog twee andere teams. Eerst twee keer tegen lucht mobiel gedaan deze natuurlijk verloren. Toen ging lucht mobiel tegen de 
genie. Daar heeft de genie weer van gewonnen. En toen moesten wij nog tegen de genie. Het heerste potje hebben we gewonnen 
(volgens mij lieten ze ons winnen) en het tweede potje lieten ze het touw los toen wij er net aan trokken. Toen we op de grond 
lagen kwamen ze op ons afgerent en doken bovenop ons. Het was echt gezellig.  
 
Liefs Anke,  
 
Ook de minder leuke dingen schreef ik in mijn brieven.  
 
Lieve Mam en Bob, 
 
Ja, weer een brief van mij. Het gaat op dit moment niet zo lekker. Ik voel me niet op mijn gemak in deze groep. Eerst met 
een collega die doet alsof ik niks goed doe. En in het begin denk je nog van ik trek me er niets van aan maar als het aan de 
gang blijft werkt het je op een gegeven moment wel op de zenuwen. En ook als ik met een andere collega omga dan merk je 
dat ze dat niet leuk vind. Vanmiddag kwam alles eruit. Ik zal bij het begin beginnen. Elke middag hebben we om half vijf 
een praatje van onze commandant over alle gebeurtenissen in Irak. Na dat praatje moest onze groep even blijven zitten voor 
nog wat bijzonderheden. Daar kregen we alle lestijden te horen en bleek dat woensdag bijna de hele dag les was terwijl dat 
eindelijk mijn “vrije”dag was sinds 10 dagen werken. Dus ik zeg daar wat van maar ja dan had ik gewoon pech. Ja, en toen 
had ik het wel even gehad al 2 dagen slecht geslapen veel wakker geweest en als ik dan weer in slaap viel hele enge dromen. 
De spanning die ik voelde tussen die collega en mij en mijn buik waar ik regelmatig last van heb. Dus toen zag ik mijn vrije 
dag ook nog eens aan mijn neus voorbij gaan. Dat was de druppel. Daarna heb ik dit ook tegen mijn collega gezegd dat ik 
het idee had dat ik niks goed deed en niet normaal met die andere collega om kon gaan want dan had ik het idee dat ik iets 
verkeerd doe. Begint ze te huilen want meerderen hadden dit gevoel bij haar dat ze niks goed deden. Toen voelde ik me wel 
rottig want ik wilde haar geen vervelend gevoel bezorgen. Later na heb ik nog geprobeerd om met haar te praten maar ze 
keek me nog niet eens aan. Toen dacht ik ook van bekijk het als we hier nog niet eens als volwassenen mee om kunnen gaan. 
Haar wel gezegd dat ik hoopte dat we normaal met elkaar kunnen werken. Dus ik ben benieuwd. Maar leuk is anders.  
 
Liefs Anke,  
 



Na het lezen van mijn brieven kwam ik erachter dat er belangrijke dingen misten in mijn brieven. De echte 
angstige momenten die ik daar heb gehad, daar praatte ik niet over. Dan konden ze wel eens werkelijkheid 
worden en dat wilde ik niet. Ook wordt me duidelijk dat de spanning die op de werkvloer heerste, ook niet 
niks was. In Nederland hoor je regelmatig dat mensen daarvan overspannen raken. Terwijl ik ook nog 
eens in een omgeving zat waar het niet veilig was. Voor het eerst heb ik begrip voor mezelf realiseer me 
dat het niet niks was, die hele uitzending. Altijd dacht ik. Wat heb ik nu meegemaakt? Nu valt die gedachte 
weg. Ik begon begrip voor mezelf te krijgen. Ik ben trots op mezelf dat ik me er toch zo goed door heb 
weten te slaan. Ik heb tijdens uitzending al hulp gezocht door te vragen hoe ik met de spanningen op de 
werkvloer om kon gaan. Ik heb er openlijk over gesproken met degene om wie 't ging en na een tijd ging 
het beter. Nu moet ik wel naar die momenten kijken. Wil ik verder met mijn leven, dan moet ik er 
doorheen. En dus schrijf ik een nieuwe brief.  
 
Lieve Mam en Bob, 
 
De verkiezingen komen eraan. Je voelt op het kamp dat iedereen gespannen is. We krijgen een leider van de Irakezen op het 
kamp. Hij is bij ons om te zorgen dat hem niets overkomt. Hij wilde ook nog een persconferentie op ons kamp geven. Maar 
daar heeft Defensie  gelukkig nee tegen gezegd. Het maakt me zo ontzettend kwaad dat ze zo’n leider bij ons op het kamp 
hebben gehaald. Er zitten hier 850 Nederlanders op dit kamp en de Irakezen zullen er echt niet om treuren als ze ook 
Nederlanders doden. Hoe kunnen ze dit doen. Het leven van hun manschappen in gevaar brengen. Dat zal wel iemand 
besloten hebben die veilig in Nederland zit. Die niet weet hoe het op een uitzending is. En ondertussen kan ik alleen maar 
hopen dat alles goed zal gaan. De F16 vliegen om de zoveel tijd laag over het kamp. Om te beveiligen. Dat geeft zo’n hard 
en plotseling geluid. Elke keer weer schrik ik me wezenloos. Er lijkt geen eind aan te komen. Het maakt me gek dat ik niet 
weet of het goed zal gaan of niet. Ik heb dit niet in de hand ik kan het alleen maar laten gebeuren. Dat geeft me zo’n 
machteloos gevoel. Als ze ons dood willen hebben lukt ze dat echt wel. Een goede bom en we zijn er geweest. Iedereen weet het 
maar niemand zegt het. Ik moet nog wel mijn werk kunnen doen. Vaak word ik s nachts wakker en luister ik naar het 
vliegtuigje dat om ons kamp heen vliegt om te kijken of ze ons niet aanvallen. Ook hoor ik elke nacht honden janken. Dat 
is zo eng. Ik moet dan naar de wc. Dus dat betekent dat ik dan naar buiten moet. Buiten waar het zo ontzettend donker is. 
De honden klinken zo dichtbij het lijkt wel of ze op ons kamp zijn terwijl dat niet kan. Ik ren dan naar de wc. en terug en 
ben weer blij dat ik het gered heb. Dat ik niet verscheurd door honden ben. Maar die stomme angst laat me niet los. Laat me 
niet met rust. Bang om dood te gaan. En ik wil nog helemaal niet dood daar ben ik veel te jong voor. Maar ik voel me zo 
kwetsbaar. Niet dat ik de hele dag zo rondloop met die gedachten maar als het stil is en ik niets te doen heb komen ze wel 
naar boven. Ik heb dan wel een wapen maar die is niet eens goed afgesteld. Dus goed richten zit er ook niet in. Nou ja ik 
kan wel goed richten maar het is een verrassing waar de kogel neerkomt omdat die een afwijking heeft. Dat snap je toch niet. 
Sturen ze je op uitzending met een wapen wat niet recht schiet. Dachten ze soms die zitten toch bij de geneeskundige dienst 
dus dan hoeven ze niet te schieten. Terwijl wij ook van het kamp af gaan. Wie zegt ij of kan mij garanderen dat ik mijn 
wapen nooit nodig heb. Dat kan niemand mij. Ook komen de Britten ons kamp overnemen. Zei huren lokale bevolking in 
om voor hun de was te doen. Dus ik ben zoals gewoonlijk een rondje over het kamp aan het hardlopen. Staat daar zo’n 
groep Irakezen op ons kamp. Zonder beveiliging of iets. Dat is toch ongelofelijk. Wie zegt mij dat ze ons niets aan willen 
doen. Ze kunnen dan wel gecheckt zijn maar wie zegt mij dat ze niks kwaad in hun zin hebben. Het maakt me zo 
ontzettend boos. Dit is ons kamp en nog niet van de Britten. Dat ze dit lekker doen als wij veilig in Nederland zijn. Zijn ze 
nu helemaal besodemieterd. Ik ben toch niet blind. Ik zie toch ook wel dat onze commandant soms nachten bijna geen slaap 
heeft vanwege besprekingen. Maar daar word ons niks van verteld. Ik vraag er ook niet naar want ik zal toch wel geen 
antwoord krijgen. Maar het maakt me wel kwaad. Ik wil weten wat er is. Misschien een ander niet maar ik wel. Zo kan ik 
misschien een beetje overzicht krijgen van wat er allemaal gaande is. Misschien krijg ik zo grip op de situatie. Want dat vind 
ik het engst dat ik niets kan doen alleen maar kan wachten tot er iets gebeurt. En nu is ook nog mijn maatje waar ik me 
helemaal thuis bij voelde naar Nederland. Haar twee en een halve maand zaten erop. Bij de groep waarmee we weg zijn voel 
ik mij niet thuis. Ik voel me er buiten staan. En dat voelt zo verdomd alleen. Ik kan met iedereen goed opschieten maar 
vrienden zijn het niet. Maar het maatje die ik had is weg. Het voelt of iemand een arm van me heeft weg genomen. Zo mis ik 
haar. We deelden alles samen. Samen hadden we veel lol. Zij snapte mij en ik haar. Ik moet nog twee maanden. Maar voel 
me zo alleen. Ik doe mijn ding maar zal blij zijn als ik thuis ben. 
 
Liefs Anke,  
 
Hoe hard ik ook sloeg, eigenlijk wilde ik je armen om me heen hebben. Hoe hard ik ook schreeuwde, 
eigenlijk voelde ik me alleen. Ik wilde je wel toelaten in mijn wereld, maar het deed zo’n pijn. Verwoorden 
hoe ik me voelde kan ik niet, wil ik ook niet. Maar het moet, het moet eruit. Al de pijn, al het verdriet. Ik 



wil het met je delen, alleen weet ik niet hoe. Ik kon alleen schreeuwen wanneer je dichterbij probeerde te 
komen, schreeuwen en slaan. Maar eigenlijk wil ik tegen je zeggen:”Mam ik mis je!” 
 
De muren om me heen vertonen barsten en zijn beetje bij beetje aan het afbrokkelen. De deur van mijn 
kast is open. Het slot past niet meer, geen enkel slot past er meer op. Wil ik eigenlijk nog wel dat er een 
slot op past? Nee, eigenlijk niet. Het voelt niet meer goed om  
 

 
alles weg te stoppen, om alles voor me te houden. Ik wil mijn pijn met iemand delen. Ik wil laten zien wat 
er in mijn hoofd speelt. Laten zien door wat voor hel ik de afgelopen jaren ben gegaan. Ik wil het aan 
mezelf uitleggen, begrip hebben voor mezelf. Het vechten tegen mezelf levert niets meer op. Het brengt 
me geen rust, het brengt me alleen nog meer onrust. Het heeft al mijn energie geëist en dat wil ik terug. Ik 
wil weer genieten van het leven, van de dingen die ik heb, die mijn leven de moeite waard maken. De 
eerste stap heb ik gezet. Ik heb hulp gezocht en gekregen. Ik heb de stempel van Post Traumatisch Stress 
Syndroom, maar deze stempel is tijdelijk. Deze stempel is tot ik weer mijn leven “normaal” kan leiden. 
Maar wat is normaal? Voor iedereen is dat anders. Voor mij houdt dat in dat ik weer over straat durf te 
lopen zonder dat ik denk dat iedereen me dood wil hebben. Maar in de eerste plaats dat ik kan genieten 
van het leven.  



15. 
 
Beelden op tv flitsen aan me voorbij. De woorden dringen wél door, woorden die me bekend in de oren 
klinken. Ik herken wat ze vertellen, ik herken de woorden. Veel heb ik er niet over te zeggen. Eigenlijk heb 
ik er helemaal niets over te zeggen. Ik kan alleen mijn verhaal doen en hopen dat ze me snappen, dat ze de 
juiste vragen aan me stellen. De theorie klinkt mooi, maar de praktijk is een ander verhaal. Defensie kan 
geen exacte cijfers noemen hoeveel mensen klachten na uitzending hebben. Het maakt me zo ontzettend 
kwaad. Kwaad én machteloos, want ik kan er niets aan doen. Hoe hard ik ook mijn best doe, ik voel me in 
de steek gelaten. Dat is het enige juiste woord bij mijn gevoel. Ze kunnen ons wegsturen en dat doen ze 
ook. Er komen steeds meer missies bij en steeds meer mensen verlaten Defensie.  Na de uitzending miste 
ik Defensie. Hoe hard ik ook zocht, hoe hard ik ook vocht, de goede hulp kon ik niet vinden. Niemand 
kon mij vertellen wat er precies met mij aan de hand was. Daar mocht ik na drie zware jaren achter 
komen. Toen begon de echte strijd pas. Soms lijkt er geen eind aan te komen. Het lijkt de ene keer of ik 
stil sta, de andere keer of ik met twee sprongen tegelijk vooruit ga. Er zijn dagen bij dat ik niemand wil 
zien, niemand wil spreken. Dat zijn mijn slechte dagen, dan kan ik alleen maar huilen. Huilen om de pijn 
die zo diep van binnen zit. Pijn die soms zo tastbaar is. Op andere dagen wil ik wel onder de mensen zijn, 
wil ik niet alleen zijn met mijn gedachten. Ik wil proberen te genieten van mijn leven, genieten van de 
mooie mensen die ik ken. 
 
Voor ik het weet zit ik achter mijn laptop een mail te schrijven naar iemand die in het interview voor 
kwam. Al mijn kwaadheid en frustratie rollen eruit. Voor ik er erg in heb, duw ik op de 'send-knop' en is 
mijn mail verstuurd. Het lucht me op, het geeft me ruimte in mijn hoofd. Dan komt op eens mijn gezonde 
verstand omhoog. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn ziel en zaligheid in dat mailtje gezet en verstuurd naar 
iemand die ik niet ken. Maar ik moest het doen! Ik moet ze laten weten dat ik ook tegen de weerstand van 
Defensie aanloop. En vooral bij het Militair Invaliditeit Pensioen (MIP), daar werd ik zo ontzettend tegen 
gewerkt. Het kromme van het MIP is dat je er pas recht op heb, als je uitbehandeld bent. Ze bekijken dan 
pas hoeveel procent je kunt werken en de rest wordt aangevuld door het MIP. En dat, terwijl ik al minder 
inkomsten heb, omdat ik een uitkering krijg. Werken lukt me niet, kan ik niet. Contact maken met anderen 
valt me zwaar. Een onbekende omgeving kan ik niet aan. Met buitenlandse mensen kan ik niet omgaan, 
omdat ik bang voor ze ben. Ongeachte of ze aardig zijn of niet. In mijn hoofd wordt alles in verband 
gebracht met Irak. Hoe graag ik ook wil werken, ik kan het niet, maar daar zit Defensie niet mee. Als ze 
mij al verkeerd beoordeeld hebben, hoeveel meer zullen er dan niet zijn? Hoeveel meer zullen er dan nog 
niet volgen? 
 
Een gesprek. Je hebt zoveel verschillende soorten gesprekken, dit gesprek is niet leuk. Het zal ook niet 
leuk worden. Dit gesprek wil ik niet voeren, maar ik moet. Het is confronterend. Ik word nog een keer 
met de neus op de feiten gedrukt dat het echt niet goed met me gaat. In November 2008 moet ik een 
aanvraag voor een Militair Invaliditeit Pensioen doen. Hoe dit gesprek zal gaan en wat hij allemaal van mij 
weet, dat weet ik niet, dat is een verrassing. Ik gok dat het geen aangename verrassing zal zijn. Terwijl ik 
aan het wachten ben, arriveert Karin van het ABP. Zij begeleid me in dit hele proces. Zij doet ook mijn 
aanvragen voor een uitkering. Samen worden we geroepen en mogen we bij de arts naar binnen. Het 
zweet breekt me uit. Het is in een kleine ruimte en met een mannelijke arts. Hij heeft een hele stapel 
papier op zijn bureau liggen en het blijkt dat dat mijn medische dossier van Defensie is. Zelf kan ik daar 
niet eens gemakkelijk aankomen en hij heeft dat daar zomaar liggen. Hij weet alles van mij. Of ik het nu 
vertel of niet, hij weet het toch wel. Ik voel me zo ontzettend kwetsbaar, zo ontzettend naakt. Mijn diepste 
geheimen, mijn pijnlijkste ervaringen liggen daar gewoon open en bloot op tafel. Hier hadden ze me 
weleens op mogen voorbereiden. Het maakt me ook ontzettend kwaad. Waar heeft hij het lef vandaan 
gehaald om zomaar mijn dossier op te vragen? Ik weet dat het nodig is, maar dat vind ik nog geen excuus 
om me niet om toestemming te vragen. Het gaat wel over mijn lijf over mijn psyche, maar daar staat hij 
volgens mij niet bij stil.  
 
Nog voor ik goed en wel iets kan zeggen komt de eerste vraag. Hoe het met mij gaat? Tja, als het goed zou 
gaan dan zou ik nu niet hier zitten. Dat is het antwoord wat ik geef in mijn hoofd, maar in het werkelijke 
leven zeg ik dat het niet zo lekker gaat. En dat is nog zacht uitgedrukt! Hij begint meteen over wat hij 
gelezen heeft in mijn dossier. Dat ik een aanklacht heb ingediend tegen, toen der tijd mijn leidinggevende 
van Defensie, wegens seksuele intimidatie. Het enige wat ik kan antwoorden is 'ja'. Daarna begint hij over 



mijn eetstoornis. Deze man weet wel op de zere plekken te drukken. Wat moet ik nu? Hier wil ik niet over 
praten. Dit wil ik niet delen met een vreemde. Ik vind het al moeilijk genoeg om het met iemand te delen 
die dicht bij me staat. Want ik schaam me! Ik geef mezelf de schuld dat dit me is overkomen. Ook al heb 
ik het niet uitgelokt, toch vind ik het mijn eigen schuld.  Ik kan niet meer helder nadenken. Dit heeft toch 
niets met uitzending te maken? En daar kom ik toch voor? Ik ben bij Defensie ziek uit dienst gegaan en ze 
hebben me nooit aangemeld bij het UWV. Mijn behandeling liep nog bij de psycholoog en ik kwam ook 
nog bij de bedrijfsarts. Mijn laatste jaar bij Defensie heb ik grotendeels ziek thuis gezeten en pas de laatste 
paar maanden was ik mijn werkuren aan het opbouwen. Totdat ik te horen kreeg dat ik nog zoveel 
vakantiedagen had en dat ik die direct moest opnemen. Dus de laatste week dat ik op de kazerne was, heb 
ik fulltime gewerkt. Althans als je het werken kunt noemen; ik moest alles inleveren en regelen omdat ik 
de dienst uitging. Ik hoor hem niet zeggen dat de psycholoog bij defensie de verkeerde diagnose heeft 
gesteld, dat ze de situatie verkeerd hebben ingeschat. Nee, hij sprak alleen over de dingen die bij elk 
willekeurige persoon in de burgermaatschappij kan voorkomen. Uiteindelijk vroeg hij wel wat dingen over 
uitzending en probeerde Karin het gesprek ook die kant op te sturen. Na verloop van tijd dwaalde hij toch 
weer af. Na een gesprek van een uur en drie kwartier was hij klaar met vragen stellen. Ik mocht, als ik nog 
vragen had, vragen stellen. Maar ik was dood op, ik kon niet meer normaal nadenken. Het enige wat ik 
dacht was: maken dat ik hier weg kom!! Ik was aan mezelf gaan twijfelen. Hebben ze dan toch de 
verkeerde diagnose gesteld bij de psycholoog waar ik nu liep? Zij hebben toch met een heel team overlegd 
dat ik PTSS heb? Deze arts, die me totaal niet kent, veegt die diagnose zo van tafel. Volgens hem heb ik 
geen PTSS, maar komt het door die leidinggevende en mijn eetstoornis. En daar kan ik het mee doen. Hij 
zal het wel verder doorspelen naar zijn collega’s maar ik hoef niet te rekenen op een Militair Invaliditeit 
Pensioen (MIP).  
 
Ik sta buiten op de stoep en voel me helemaal gesloopt. Weet niet goed welke kant ik op moet. Allerlei 
vragen en twijfels flitsen er door mijn hoofd. Stel ik me niet aan? Heb ik wel echt een PTSS? Heeft het 
misschien te maken met die leidinggevende? Wat heb ik nou ook helemaal meegemaakt in Irak? Het viel 
allemaal toch wel mee? De vragen blijven komen. Stoppen kan ik ze niet. Nu ik buiten sta, maakt het me 
ontzettend boos. Het liefste schreeuw ik tegen hem. Waar haalt hij het lef vandaan om in nog geen twee 
uur te besluiten wat ik heb? Hij hoort toch onafhankelijk te zijn van Defensie? Ik krijg sterk het idee dat 
hij in het voordeel van Defensie beslist en niet neutraal is. Hij begrijpt mij in ieder geval niet. En juist hij 
moet aan andere mensen en instanties gaan overbrengen waar ik last van heb. Vertrouwen heb ik er niet in 
en zal ik ook niet krijgen. Dat hele MIP hoeft voor mij niet. Laat ze het toch lekker uitzoeken! Als ik er 
geen recht op heb, dan betekent dat uiteindelijk dat ik weer normaal kan functioneren en fulltime kan 
werken. Uit pure wanhoop bel ik een vriendin of ik langs kan komen. Ik wil niet alleen zijn, dan komen de 
muren helemaal op me af. Ondanks dat ze bezoek heeft, kan ik komen. Ik vertel haar alleen dat ik dat 
gesprek heb gehad, verder vertel ik er niets over. En dat voelt ook wel goed. Ik laat het even voor wat het 
is. Even wat afleiding en er niet over nadenken is wel even goed. Morgen mag ik naar de psycholoog en 
kan ik vertellen wat me is overkomen. Ik krijg het nu toch niet op een rijtje, dus stop ik het weg.  
 
De psycholoog luistert wat me is overkomen, hoort mijn verhaal aan. Ik kan alleen maar zitten en 
vertellen. Ik voel niets meer, veel te bang dat ze mijn gedachten zal bevestigen, dat ze zich heeft vergist en 
dat ik nergens last van heb. Maar dat doet ze niet. In plaats daarvan wordt ze lichtelijk boos. Ze wil me 
duidelijk maken dat niemand zo met mij mag om gaan, dat hij het recht niet heeft om zoiets te zeggen en 
te doen. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt dat ik mezelf serieus begin te nemen. Dat 
mijn gevoelens die ik heb, er mogen zijn en dat ik daadwerkelijk PTSS heb. Binnen twee uur weet iemand 
dat volledig weg te krijgen bij mij. Ze legt me ook uit dat er in de loop van de tijd zoveel dingen bij mij 
zijn gebeurd, dat iemand die me niet kent verward kan raken door alle klachten. En dat het dan lijkt dat ik 
geen PTSS heb. Maar juist de klachten zijn een gevolg van de PTSS. Deze arts heeft totaal niet goed 
geluisterd en opgelet, maar heeft wel zijn oordeel klaar.  
 
Dankzij het gesprek begin ik weer een beetje inzicht te krijgen in mezelf. Ik begin weer boosheid te voelen 
en ook de pijn die ik op dat moment voelde. Uiteindelijk heb ik nog een brief gestuurd naar aanleiding van 
het gesprek. Of het iets uit zal maken weet ik niet, maar ik ben het in ieder geval kwijt. Voor mijn gevoel 
heb ik er dan alles aan gedaan om mijn mening te laten horen. Om duidelijk te maken wat er met me is 
gebeurd na de uitzending. Dat ik wel degelijk PTSS heb.  
 



Ik zit in een kantoor bij een arts voor weer een gesprek, maar nu een ander gesprek met een arts van het 
UWV. Naast mij zit Karin. Ik moet een uitkering aanvragen. Schaamte komt bij me omhoog. Ik ben 
verdomme 26jaar en ik ben hier om een uitkering aan te vragen. Dit klopt niet, hier ben ik veel te jong 
voor. Maar het moet toch. Wil ik inkomsten hebben, dan moet het, of ik me nu schaam of niet. Over die 
schaamte moet ik me maar heen zetten. Het gesprek duurt drie en een half uur. Drie en een half uur lang 
wordt er van alles aan me gevraagd. Er wordt met allerlei termen gegooid waarvan ik nog nooit heb 
gehoord, waarvan ik het bestaan niet eens van wist, tot deze dag. Vandaag heb ik het geluk mee. Een 
vriendelijke arts en een vriendelijke arbeidsdeskundige die me de kans gunnen om eerst mijn leven op de 
rails te krijgen. Het komende half jaar word ik volledig afgekeurd. Niet dat het leuk is om weer een 
bevestiging te krijgen dat het echt niet goed met me gaat, maar nu kan ik me wel volledig concentreren op 
mijn therapie zonder dat daar ook nog geldnood bij komt kijken.  
 
Een maand ging het goed, toen kwam er verwarring. Na ontelbare telefoontjes te hebben gepleegd, kan 
nog niemand mij duidelijkheid geven. Niemand kan mij vertellen waarom ik ineens een dubbele uitkering 
krijg. Ik moet bijna smeken of ze alstublieft het geld terug willen nemen. Maar niemand wil het. Het lijkt 
de omgekeerde wereld wel. Uiteindelijk kon iemand me vertellen dat mijn laatste werkgever mij ziek had 
gemeld bij het UWV. Terwijl wij net een half jaar bezig waren geweest om mijn 'ziek-meld-dag' terug te 
voeren naar 2005, het moment toen ik bij Defensie ziek werd. Uiteindelijk werd dit eindelijk omgezet en 
lag mijn eerste ziektedag bij Defensie. Dus waarom ik nu wéér werd ziek gemeld, dat was me niet 
duidelijk. Hoe vaak ik ook bel, hoe hard ik ook schreeuw of huil, niemand luistert echt. Iedereen werkt 
langs elkaar heen en iedereen komt met een ander verhaal. Niemand kan me vertellen waarom ik ineens 
twee uitkeringen krijg. Iedereen heeft wel zijn of haar standaard antwoord klaar, waar ik weer helemaal 
niets mee kan. Ook word ik van de ene afdeling naar de andere doorgestuurd en weer terug. Niemand 
begrijpt dat dit hele gedoe te veel is, dat ik dit er niet nog eens bij kan hebben. Mijn therapie is al zwaar 
genoeg. Iemand suggereert zelfs dat ik de ziektewet wel gemakkelijk vind. Dat is de druppel! Wat denken 
die mensen wel niet! Even ben ik perplex en dan kan ik alleen maar kwaad zijn. Kwaad hoe ze dit durft te 
zeggen. Even word het stil aan de andere kant van de lijn en dan wordt het gesprek snel afgekapt. Maar 
antwoorden op mijn vragen krijg ik niet.  
 
Uiteindelijk belt Karin, zij krijgt gelukkig wat meer informatie. Het blijkt dat als je ergens ziek uit dienst 
gaat, dit gemeld word bij het UWV en dat je dan recht hebt op een WIA-uitkering. Ga je daarna weer 
volledig aan het werk en je komt weer ziek thuis te zitten, dan heb je recht op een Ziektewetuitkering. Dit 
zijn twee verschillende uitkeringen die uit twee verschillende potjes komen. Dat was er bij mij dus ook aan 
de hand. Nu mijn ziek-meld-datum terug was gevoerd naar Defensie, had ik eigenlijk recht op een WIA-
uitkering, maar omdat ik gelijk weer ben gaan werken en daarna weer ben uitgevallen had ik nu weer recht 
op een Ziektewetuitkering. Waarom niemand mij dit gewoon kon uitleggen, is mij nog steeds niet 
duidelijk. Het zou me heel wat ellende hebben bespaard. Even heb ik ze er zelfs van verdacht dat ze zo 
moeilijk deden, zodat je uiteindelijk zou zeggen dat je wel weer aan het werk zou gaan. Ook al zou dat 
totaal niet gaan, alles beter dan die verwarring. In ieder geval was ik blij dat er nu wat meer duidelijkheid 
was en dat Karin mij al die tijd heeft geholpen en nog helpt. Dat had ik hard nodig!  



16. 
 
Ik heb een interview. Het gaat over de nasleep van uitzending. Voor de zoveelste keer wordt me de vraag 
gesteld:” Als jij al zo terug bent gekomen, hoe zullen de jongens en meiden uit Afghanistan dan wel niet 
terug komen?” Even ben ik stil. Te perplex. Zit hij nu uitzendingen te vergelijken? Waar haalt hij het recht 
vandaan! Omdat Afghanistan nu veel in het nieuws is, wil dat niet zeggen dat deze missie erger is dan 
Bosnië, Sebrenica, Libanon, Cambodja, Indie, Irak, of noem maar op. Al heb je tien missies in 
Afghanistan gedraaid, dan nog zal elke missie anders zijn. Vergelijken mag niet, kan ook niet, maar wordt 
wel gedaan. Het maakt niet uit hoeveel gewonden er zijn gevallen, hoeveel bloed er heeft gevloeid. Het feit 
dat je in een oorlogsgebied bent, levert al genoeg spanning op. Dat wil blijkbaar niet tot ze doordringen. 
Dus stop ik met antwoorden, want luisteren doen ze toch niet.  
 
Oordelen. Oordelen heb je snel gemaakt. Je hebt ze snel uitgesproken. Het herstellen van oordelen gaat 
moeizaam. Vaak zijn het mensen die niets van het beroep af weten, niets met het beroep te maken 
hebben. Toch staan ze vooraan om hun oordeel te geven. Of zoals anderen zullen zeggen; hun mening. 
De zinnen zijn snel uitgesproken, maar de schade die ze kunnen aanrichten, daar wordt niet bij stil 
gestaan. Bij mij roepen die zinnen woede op. De zin “Jullie hebben toch alleen maar gefeest?” zorgde 
ervoor dat ik mijn mond hield. Maar ik kan niet langer mijn mond houden. Die tijd is geweest. Het was 
inderdaad mijn eigen keuze om op uitzending te gaan. Maar het was niet mijn keuze geweest wanneer ik 
daar dood zou zijn gegaan. En het is ook niet mijn keuze geweest om PTSS te krijgen. Het overkwam me, 
net zoals het anderen overkwam en iedereen kan overkomen. Het maakt me dan ook zo ontzettend kwaad 
wanneer iemand tegen mijn mam zegt dat als mijn broertje sneuvelt in Afghanistan, hij daar niet om zal 
treuren. Dat dat zijn eigen keuze zou zijn. En dat noemt zich dan familie. Niemand kiest voor zijn of haar 
dood, het overkomt je of je wil of niet.  
 
Hoeveel steken Defensie ook bij me heeft laten vallen, na lang zoeken heb ik een goede psycholoog bij 
Defensie gevonden. Het feit verandert niet, dat ik me in zal blijven zetten voor betere nazorg. Er zijn er 
zoveel mensen met mij, die niet de juiste hulp kregen en krijgen. En er zullen er nog zoveel meer volgen. 
Terwijl Defensie wel de juiste psychologen in huis heeft, alleen moet je even zoeken. Mijn therapie is nog 
volop bezig, ik ben nu een jaar bezig en ben er nog lang niet. Op internet las ik dat er één tot ander half 
jaar voor de behandeling staat. Die getallen heb ik los gelaten. Die tijd ga ik niet redden. Ik denk dat je er 
ook geen tijd aan vast kunt hangen. Iedereen doet het in zijn eigen tijd, op zijn eigen manier. PTSS is een 
hardnekkig iets, wat niet zomaar verdwijnt. Als het al helemaal weg gaat. Als ik kijk hoe ik in een jaar tijd 
ben veranderd, heb ik goede moed. Ik praat, ik praat met de mensen die belangrijk voor me zijn, die dicht 
bij me staan en me begrijpen. Waar ik aan een half woord genoeg heb.  
 
Mijn toekomst. Ik heb lang gezocht naar wat ik wilde. Allerlei beroepen zijn de revue gepasseerd; van 
secretaresse tot verpleegkundige, van kinderarts tot aan natuurgeneeskunde. Ik heb ook lange tijd gehad 
dat ik geen toekomst meer zag. Mijn toekomst was een zwart gat. Jaloers was ik op anderen die hun leven 
redelijk op orde hadden. Vergelijken, altijd maar weer dat vergelijken. Tot het moment dat ik erachter 
kwam dat ik zelf een keuze kon maken. Ik kon blijven vergelijken of kijken wat er bij mij past. Ik kies voor 
het laatste. Ik wil weten wat er bij mij past en niet wat iemand anders heeft of kan.  
 
 
Ik zit aan tafel met twee vriendinnen. We brainstormen over de toekomst, totdat er een vraagt of 
kinderfysiotherapie niets voor mij is. Even ben ik stil en dan dringt het tot me door wat ze heeft gezegd. 
Binnen in mij gebeurt er iets vreemds. Ik voel me blij worden. Ik voel me enthousiast worden. Voor het 
eerst komt niet de gedachte in me omhoog: ”maar dat is veel werk.”. Mijn toekomst beeld is terug. Irak is 
geen gesloten boek meer. Het is open gewaaid. Hoe heftig het ook vaak was ik ben blij dat het gebeurd is. 
Nu kan ik weer verder, nu kan ik weer mijn leven verder gaan opbouwen. Een leven zonder de constante 
alertheid of angst.  
Opgeven doe ik niet, zal ik ook nooit doen. Ik ben niet alleen met deze klachten, niemand is alleen met 
deze klachten.  
 
Ik ben een veteraan en daar ben ik trots op. Ik heb meegeholpen om de wereld een beetje beter te maken. 
Het litteken dat ik eraan over heb gehouden, begint te helen. Het ettert niet meer. En het litteken mag er 



zijn. Ik begin het zelfs mooi te vinden, want achter elk litteken zit een verhaal. En achter mijn litteken zit 
zeker een verhaal.  
 
 
 



 
Op kamp Smitty na een regenperiode. 

 

 
Landschap van Irak. 

 



 
Dag naar Ur. 

 

 
Landschap van Irak. 



 
Opweg naar het schietterrein.  

 

 
Schietoefeningen. 

 



 
Wacht houden bij een Irakese oefening. 

 

 
Terug reis van As Samuwah naar Koeweit. 
 
 
 
 
 
 
 


