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In de afgelopen periode heeft u een aantal 

documenten ontvangen over de opzet en de 

inrichting van onze Nuldelijnsondersteuning. 

 

Teneinde alle relevante informatie bij de hand te 

hebben, dat tevens als naslagwerk kan worden 

gebruikt voor uw activiteiten en inzet, is door de 

Landelijk Coördinator NOS, dhr. Peter Klijn,  

de eerste versie van de ‘Handleiding 

Nuldelijnsondersteuning’ uitgegeven. 

 

In deze handleiding treft u onder meer informatie 

aan over: 

- de waarde van Nuldelijnsondersteuning,  

- de regionale invulling en aansturing, 

- het competentieprofiel van de Nuldelijns- 

  ondersteuner , 

- het gebruik van Disk-Veteranen. 

 

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, zal de 

handleiding worden aangepast. 

 

 

De maand juli is jaarlijks voor veel Dutchbat 

(III) veteranen een emotionele periode. Op 

11 juli 2020 zal internationaal de val van 

Srebrenica (25 jaar geleden) worden 

herdacht.  

 

Deze week valt de ‘Checkpoint’ al bij de 

veteranen op de mat met daarin een aantal 

interviews met betrokkenen. Dat kan bij 

veteranen de eerste reacties oproepen.  

  

In bijlage 1 worden twee TV-producties vermeld, die in juli 2020 zullen worden 

uitgezonden. Ook deze beelden kunnen emoties oproepen bij de veteranen. 

Houd hiermee rekening en wees hierop voorbereid. Ga in voorkomend geval 

het gesprek aan met de veteraan en verwijs de veteraan eventueel door naar 

het Veteranenloket. 

 

MW’ers zullen ook in de avond en nacht aanwezig om de telefoon op te pakken 

van het Veteranenloket. Ook zal BMW Defensie voor een extra achterwacht 

zorgen. 

VAL VAN SREBRENICA 25 JAAR GELEDEN OP 11 JULI 2020 

HANDLEIDING NULDELIJNSONDERSTEUNING 

Emailadressen en telefoonnummers: zie onderaan Nieuwsbrief. 



 

 

Door mevr. Hanneke ter Beek van De Basis 

worden er in de tweede helft van 2020 

casuïstiektrainingen verzorgd. Naar verwachting 

wordt aan deze trainingen tevens de jaarlijkse 

bijeenkomsten met de Regiocoördinator 

gekoppeld. 

 

Door alle coronamaatregelen e.d. vergt dat wel 

enige organisatie. In de komende Nieuwsbrief 

ontvangt u hierover meer informatie.  

 

 

 

 

Met ingang van 1 juli a.s. worden gelukkig de 

maatregelen rondom het coronavirus weer 

verder versoepeld. De belangrijkste 

maatregelen blijven onverkort van kracht: 

• 1,5 meter afstand houden; 

• frequent handen wassen; 

• geen handen schudden; 

• thuisblijven bij klachten e.d. 

 

Bij Nuldelijnsondersteuning is het volgende van 

belang: 

• voer de gesprekken met de veteranen 

vooral telefonisch. Tegenwoordig kan 

ook gebruik worden gemaakt van beeldbellen, indien de veteraan dat 

op prijs stelt. 

• voer de gesprekken in persoon met de veteraan alleen wanneer dit 

noodzakelijk is. Voor de persoonlijke ontmoeting voer dan een 

risicocheck uit op de afgesproken geschikte locatie.  

 

Meer informatie is te vinden op de website van het Veteranen Instituut. 

 

Wilt u alle maatregelen een op een rijtje 

bekijken, dan kunt u deze vinden op de 

website van de Rijksoverheid /COVID-19 

 

Minister De Jonge had tijdens de laatste 

persconferentie op 24 juni 2020 een 

belangrijke quote: 

 

‘wij zijn wel klaar met het virus,  

maar het virus is nog niet klaar met ons!’ 

 

Ga er in uw contacten verstandig mee om en 

blijf gezond! 

 

 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag van u. 

 

Brabant: 

Eric Bovelander, Frans J.M. Dirks, Theo Hoefs en Hans Kroes.  

Tel: 06-23 462 736 E-mail: rcbrabant@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Zeeland: 

Hans Kroes (a.i.) 

Tel: 06-23 097 917 E-mail: rczeeland@nuldelijnsondersteuning.nl 

 

Limburg: 

Jo Huntjens en Frans Dirks (a.i.) 

Tel: 06-23 196 478 E-mail: rclimburg@nuldelijnsondersteuning.nl  

UPDATE CORONAMAATREGELEN 

NAMENS RC TEAM BRABANT – ZEELAND - LIMBURG 
 

CASUÏSTIEKTRAININGEN / BIJEENKOMSTEN 2020 

https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenloket-richtlijnen-corona/
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BIJLAGE 1 
 
 

DRIEDELIGE DOCUMENTAIRE OVER DUTCHBAT III 
  

BNN Vara verzorgt drie uitzendingen over Dutchbat III op 6, 7 en 8 juli vanaf 20.25 uur 
op NPO-2. 
 
Coen Verbraak interviewt een aantal veteranen, die betrokken zijn bij de val van 
Sebrenica. In de documentaire komen Thom Karremans, Liesbeth Beukeboom, Anne 
Mulder, Johan de Jonge, Kees Matthijssen en Remko de Bruijne aan het woord. Deze 
uitzendingen en de daaraan voorafgaande teasers op tv kunnen emotionele reacties 
oproepen.  
 
De uitzendingen duren steeds 55 min. Naar verluidt zijn het goede interviews, die Coen 
Verbraak houdt. Het zullen ongetwijfeld indringende gesprekken zijn.  
Volgens de programmamakers zijn de diverse gesprekken verschillend van aard.  
Met heftige emoties, maar ook met verwerkte emoties, en met rustige terugblikken.  
In de aftiteling komt waarschijnlijk de volgende tekst: 
  

• Wilt u napraten met een hulpverlener: bel het Veteranenloket  
tel. 088 334 00 00 

• Wilt u reageren op deze uitzending: neem contact op met BNNVARA 
 
 

 
 

SREBRENICA-JOURAAL 
 

Het Srebrenica Journaal ‘De weg naar de val’ wordt uitgezonden van maandag 6 juli t/m 
zondag 12 juli van 22.00 tot 22.10 uur op NPO 2. 
 
25 jaar geleden viel de moslimenclave Srebrenica in Bosnië. Het Nederlandse Dutchbat 
kon niet verhinderen dat zeker 8400 moslimjongens en -mannen door Bosnisch-Servische 
troepen werden vermoord. De eerste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. 
 
In zeven afleveringen, dagelijks na Nieuwsuur, worden bepalende gebeurtenissen rond de 
val van Srebrenica geschetst tegen de achtergrond van het grotere verhaal: het 
uiteenvallen van Joegoslavië en de vraag hoe het nationalisme zo om zich heen kon 
grijpen. 
 
Herman van der Zandt presenteert deze tragische geschiedenis. Voor de militaire duiding 
zorgt militair historicus Christ Klep. 

 
Maandag 6 juli 
De Val van Srebrenica is niet te begrijpen zonder de voorgeschiedenis te kennen. In deze 
aflevering gaat het over het bewind van maarschalk Tito, die tussen 1943 en 1980 de 
eenheid van de communistische republiek Joegoslavië met harde hand bewaarde, maar 
er tegelijkertijd in slaagde een eigen, vrijzinnige koers ten opzichte van Moskou te varen. 
Ook wordt de opkomst van de Servische leider Milosevic geschetst. Hij zal het vuur van 
het nationalisme aansteken, het begin van het einde van de eenheidsstaat Joegoslavië. 
 
Dinsdag 7 juli 
Drie deelrepublieken zijn al uit Joegoslavië gestapt en de Serviërs zijn vastbesloten dat 
het daarbij blijft. Maar dan wil ook een meerderheid van de Bosniërs onafhankelijk 
worden. Dat wil zeggen: de Bosnische Kroaten en de Bosnische moslims. De Bosnische 
Serviërs boycotten het referendum daarover. Ze roepen hun eigen republiek uit, de 
Republika Srpska. Onder leiding van president Karadzic en generaal Mladic, en gesteund 
door de Servische president Milosevic, wordt het oorlog. Een vuile oorlog. Een 
burgeroorlog. De internationale gemeenschap vraagt zich af of ze moet ingrijpen. 



 
Woensdag 8 juli 
In Bosnisch-Servisch gebied is een aantal moslim-enclaves omsingeld. Daaronder: 
Srebrenica. Door gebrek aan voedsel en brandstof is de situatie er nijpend. Dan duikt 
ineens de Franse VN-generaal Morillon op. Hij is met een voedselkonvooi door de 
Servische linies gereden en spreekt de wanhopige bevolking toe: de VN zal hen 
beschermen. Intussen vliegen internationale onderhandelaars af en aan, maar ze boeken 
geen vooruitgang. De Verenigde Staten houden zich nog afzijdig. Land na land wijst het 
verzoek van de VN om vredestroepen te leveren af. Op Nederland groeit de druk om bij te 
dragen aan een vredesmacht. 
 
Donderdag 9 juli 
De oorlog in Bosnië is in volle gang. Het Bosnisch-Servische leger onder leiding van 
generaal Mladic is aan de winnende hand. Nederland zwicht voor de internationale druk 
en zegt toe soldaten te zullen leveren aan de VN: Dutchbat. Begin 1994 vertrekken ze. 
Hun hoofdkwartier is een oude accufabriek in het dorpje Potocari, vlakbij het voornamelijk 
door moslims bewoonde Srebrenica. Door de VN tot Safe Area bestempeld. 
 
Vrijdag 10 juli 
In het centrum van Srebrenica verblijven zo'n 40.000 vluchtelingen. Ze zijn in de 
veronderstelling dat ze worden beschermd door de 430 militairen van het Nederlandse 
VN-bataljon. Maar Dutchbat is licht bewapend en heeft een beperkt mandaat. Over de 
kwaliteit van de commandant, overste Karremans, zijn voor zijn uitzending al twijfels. En 
verzoeken om luchtsteun zijn steeds afgewezen. Duizenden gezinnen vluchten de bergen 
in. 
 
Zaterdag 11 juli 
De voor deze ochtend toegezegde luchtsteun blijft uit. De troepen van Mladic, die dertig 
Nederlandse militairen in gijzeling houden, rukken op naar Srebrenica. In paniek vluchten 
nog eens duizenden de bergen in. De Nederlanders trekken zich terug naar hun basis in 
Potocari, gevolgd door tienduizenden doodsbange vluchtelingen die hopen daar 
bescherming te vinden. Mladic sommeert Karremans naar een hotel, waar de overste 
voor het oog van de camera's wordt vernederd. Srebrenica is gevallen. De Nederlandse 
missie is de facto ten einde. 
 
Zondag 12 juli 
Generaal Mladic stelt de tienduizenden vluchtelingen gerust: ze kunnen met bussen weg. 
Maar alleen vrouwen en kinderen mogen instappen; alle mannen boven de 16 worden 
apart gehouden. Ter ondervraging, zo wordt gezegd. Buiten Srebrenica, in de bergen, 
bossen en velden, maken de Bosnische Serviërs jacht op de gevluchte moslim-gezinnen. 
Vele duizenden vluchtelingen worden neergeschoten of gevangengenomen. Hebben de 
Nederlanders meegewerkt aan de scheiding van mannen en vrouwen? En wisten ze wat 
er met de mannen zou gebeuren? Hoe dan ook: pas dagen na de val komen de eerste 
berichten over deze georganiseerde massamoord naar buiten. Tien dagen na de val 
vertrekken de Dutchbatters naar de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar ze feestelijk 
worden onthaald door minister-president Kok en kroonprins Willem-Alexander. 


