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Biografie luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines
Erevoorzitter van het Veteranen Platform
Tette (Ted) Meines werd op 25 september 1921 geboren in Huizum, gemeente Leeuwarderadeel in
Friesland, waar hij met vier zussen opgroeide in een gereformeerd gezin. Hij had in de zomer van
1940 moeten opkomen voor zijn militaire dienstplicht, maar de Duitse inval verhinderde dat. Meines
werd gemeenteambtenaar, maar dook later onder uit vrees voor tewerkstelling door de Duitsers. Op
22-jarige leeftijd werd hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetter. Hij hielp onder meer bij het
onderbrengen van honderden joodse kinderen. In 1992 ontving hij hiervoor een Yad Vashemonderscheiding. Als verzetsman viel Meines vanaf september 1944 onder de Binnenlandse
Strijdkrachten (Gewest Friesland).
Na de bevrijding meldde Meines zich in augustus 1945 als oorlogsvrijwilliger om naar NederlandsIndië te gaan. Eerst volgde hij echter een officiersopleiding in Engeland en leidde hij in Nederland
e
andere militairen op. Hij werd vervolgens ingedeeld bij het 3 Regiment Veldartillerie, trad in dienst als
beroepsmilitair en vertrok in september 1949 – vlak voor de soevereiniteitsoverdracht - naar
e
Nederlands-Indië. Het grootste deel van zijn uitzending diende hij als officier bij het 1 Regiment
Veldartillerie op West-Java.
Na terugkomst in Nederland in november 1950 bleef Meines als artillerieofficier in beroepsdienst. Hij
doorliep als beroepsmilitair een glanzende carrière die hij in november 1976 in de rang van generaalmajoor afsloot als plaatsvervangend Kwartiermeester-Generaal.
Na zijn functioneel leeftijdsontslag bleef Meines maatschappelijk actief, allereerst als algemeen
directeur van de Nederlandse Hartstichting (1976-1983). In 1984 ging zijn loopbaan als ‘veteranengeneraal’ van start toen hij voorzitter werd van het Veteranen Legioen Nederland (1984-1992). Meines
richtte intussen in de jaren 1988/1989 de Stichting Veteranen Platform op, een koepelorganisatie van
op dat moment tien veteranenorganisaties die de belangen van alle Nederlandse veteranen
vertegenwoordigden in het overleg met het Ministerie van Defensie.
Als voorzitter van het Veteranen Platform (1989-1998) leverde Meines een belangrijke bijdrage in de
verdere ontwikkeling van het Nederlandse veteranenbeleid. In 1994 werd hij titulair bevorderd tot
luitenant-generaal b.d. en bij zijn afscheid als voorzitter werd hij in 1998 benoemd tot erevoorzitter van
het Veteranen Platform. Het Veteranen Platform stelde dat jaar ook de Ted Meines Prijs in. De prijs
bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan een
persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor veteranen.
Van 1988 tot en met 2000 vervulde Meines verder een bijzondere rol binnen de organisatie van de
herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen. Als voorzitter van het werkcomité middagprogramma
en als lid van het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen was hij de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé. Tijdens dit defilé was
Meines paradecommandant ten overstaande van de paradeinspecteur wijlen Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard.
Ook sinds het neerleggen van zijn bestuursfuncties toont Meines zich zeer betrokken bij ‘zijn’
veteranen. Op informele wijze blijft hij in veel contacten de zaak van veteranen bepleiten en woont hij
met grote regelmaat veteranenbijeenkomsten bij. Op die bijeenkomsten neemt hij vaak en zeer
gepassioneerd het woord, iedere toespraak steevast hartgrondig afsluitend met de woorden ‘Ik hou
e
van jullie’. Een borstbeeld van Meines werd eind 2013 onthuld in Doorn. Op zijn 93 verjaardag werd
hij tijdens een speciale veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe door de Commandant der
Strijdkrachten bevorderd tot luitenant-generaal effectief vanwege zijn bijzondere verdiensten.
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Curriculum Vitae Tette (Ted) Meines
Naam:
Geboren:
Inzet:
1943
05-09-1944
20-08-1945
28-08-1945
12-04-1947
1948
12-04-1949
02-09-1949
15-11-1949
01-06-1950
16-10-1950
10-12-1950
20-01-1952
01-04-1954
28-02-1957
01-11-1957
1959-1965
01-11-1961
01-06-1965
01-07-1967
01-03-1969
01-11-1971

Tette (Ted) Meines
25 september 1921 in Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Friesland)
Tweede Wereldoorlog en voormalig Nederlands-Indië
1945
30-04-1945
17-04-1947

20-07-1952

01-05-1973
01-03-1974
01-05-1974
01-11-1976
1976
1984
1989
09-06-199
25-09-2014

1983
1992
1998

Actief in het verzet
Ingedeeld bij de Binnenlandse Strijdkrachten (Friesland-Gewestelijke Staf)
Als oorlogsvrijwilliger in werkelijke dienst
Officiersopleiding In Engeland
Bevorderd tot tweede-luitenant der Artillerie
In dienst getreden als beroepsmilitair
e
Bevorderd tot eerste-luitenant der Artillerie, ingedeeld bij het 3 Regiment
Veldartillerie
Per ms Grote Beer vertrokken naar Indonesië, West-Java
e
Overgeplaatst naar het 1 Regiment Veldartillerie
Overgegaan in beroepsdienst
Per ms Nelly uit Indonesië vertrokken
Tewerkgesteld bij Artillerie Kaderschool
Amerikaanse artillerie-opleiding in Fort Sill (Oklahoma)
Bevorderd tot kapitein der Artillerie
e
Ingedeeld bij de 43 Afdeling Veldartillerie
e
Geplaatst bij de 12 Afdeling Veldartillerie
Diverse staffuncties en opleidingen
Bevorderd tot majoor
e
Geplaatst bij de 41 Afdeling Veldartillerie
Bevorderd tot luitenant-kolonel
Hoofd sectie herstructurering
e
Bevorderd tot kolonel en plaatsvervangend commandant 42
Pantserinfanteriebrigade
Benoemd tot tijdelijk souschef logistiek KMG
Bevorderd tot brigade-generaal
Bevorderd tot generaal-majoor en benoemd tot plaatsvervangend
Kwartiermeester-Generaal
Eervol ontslagen (leeftijd 55 jaar bereikt)
Coördinerend directeur Nederlandse Hartstichting
Voorzitter van het door Indië veteranen opgerichte Veteranen
Legioen Nederland (VLN)
Voorzitter van de Stichting Veteranen Platform
Bevorderd tot luitenant-generaal titulair
Bevorderd tot luitenant-generaal effectief

Onderscheidingen
 Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw
 Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 Ereteken voor Verdienste in goud
 Ereteken voor Orde en Vrede
 Mobilisatie-oorlogskruis
 Officierskruis XXX
 Croix de la Confédération Européenne des Anciens Combattants
 Yad Vashem-onderscheiding (Israël)
Overig
Geëerd met het Verguld Wagenings Erezilver

