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FONDSENWERVING NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN IN VOLLE GANG

Ik vond het idioot dat het nog 
niet bestond: een veteranenbe-
graafplaats”, aldus Seger van 
Voorst tot Voorst. “Ik kende 

wel Ereveld Loenen, maar had me 
nooit gerealiseerd dat er voor andere 
veteranen geen speciale begraaf-
plaats was. Ik vind dat de overheid 
dat eigenlijk had moeten realiseren, 
maar nu doen wij het maar.” Van 
Voorst tot Voorst is voorzitter van 
de stichting Nationale Veteranen-
begraafplaats Loenen. Hoewel de 
stichting formeel nog opgericht 
moet worden, is ze volop operatio-
neel. “Met de fondsenwerving zijn 
we al een eind op weg, maar we 
zoeken nog naar overheden, bedrij-
ven en particuliere fondsen om de 
financiën helemaal rond te krijgen. 
We zijn in ieder geval al zo zeker 
van de zaak dat we nu naar buiten 
kunnen treden.” 

Bronzen Leeuw
Van Voorst tot Voorst is sinds 2003 
directeur van Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe, maar hij was in 1983 
ook dienstplichtige bij de Konink-
lijke Landmacht. “Ik was vast van 
plan om beroepsmilitair te worden, 
maar mijn vader zei: doe eerst de 
diensplicht maar en als je het dan 
nog wilt, moet je het doen. Destijds 
was er de Koude Oorlog en het was 
erg bureaucratisch; daar werd ik 
niet gelukkig van. Ik ben meer een 

man van de markt en heb de keuze 
gemaakt voor het bedrijfsleven. Daar 
heb ik nooit spijt van gehad.” 
Toen hij door initiatiefnemer het 
vfonds werd benaderd voor de op 
te richten stichting voor een vetera-
nenbegraafplaats, aarzelde hij geen 
moment. “Mijn vader was Tweede 
Wereldoorlogveteraan. Na de meida-
gen is hij het verzet ingegaan in Bel-
gië en na de bevrijding is hij nog vier 
jaar naar Nederlands-Indië geweest. 
Hij was ook drager van de Bronzen 
Leeuw. Door hem kwam ik altijd in 
veteranenkringen terecht, ik ben na 
zijn dood zelfs nog enkele jaren naar 
reünies van zijn eskadron geweest.” 
Dat veteranen gewaardeerd worden, 
kan dan ook op steun rekenen bij 
Van Voorst tot Voorst. “Ik had maar 
één voorwaarde en dat was dat ik 
mijn eigen bestuur kon vormen.”

Afghanistanveteraan
Als vicevoorzitter was aanvanke-
lijk generaal-majoor Theo ten Haaf 
gevraagd, maar toen deze als militair 
attaché naar Washington vertrok, 

werd generaal-majoor Fred Sotthewes
naar voren geschoven. “Een gouden 
greep”, zegt Van Voorst tot Voorst. 
De twee worden bijgestaan door 
generaal-majoor Nico Geerts, com-
mandant van de Nederlandse Defen-
sie Academie, die secretaris is. Het 
bestuur wordt gecompleteerd door 
advocate Pierrette Gaasbeek en 
accountant Jaap Hetebrij, die pen-
ningmeester is. “Er moesten in elk 
geval twee actief dienende militairen 
in omdat als je eenmaal met FLO 
bent, je een deel van je netwerk kwijt-
raakt”, legt Van Voorst tot Voorst uit.
Vicevoorzitter Sotthewes is Kirgi-
zië- en Afghanistanveteraan, maar 
als plaatsvervangend commandant 
van de luchtmacht nog volop actief. 
“Nederland heeft natuurlijk wat in 
te halen op veteranengebied. Want 
de overheid liet het aanvankelijk 
afweten. Inmiddels hebben we die 
achterstand aardig ingelopen met 
onder meer een Veteranenwet. Nu 
hoort daar ook een volgende stap 
bij, net als in andere landen”, meent 
Sotthewes. “Dan heb je dus ook 

een veteranenbegraafplaats nodig, 
luidde de conclusie van het vfonds. 
Toen ik benaderd werd voor de 
stichting, realiseerde ik me ook pas 
dat die er nog niet was. Ik heb gelijk 
‘ja’ gezegd omdat ik het een heel 
mooi doel vind.” 

Financiering
Het bestuur trok ‘schouder aan 
schouder’ op met de Oorlogsgra-
venstichting die het grondgebied 
in Loenen beheert en de afgelopen 
anderhalf jaar is hard gewerkt aan 
uitwerking van het plan voor een 
veteranenbegraafplaats. In totaal 
bleek er 5,4 miljoen nodig om het te 
realiseren. Het vfonds stond vanaf 
het begin met 2,5 miljoen garant. 
Van Voorst tot Voorst: “Inmiddels 
heeft Defensie ook een bijdrage 
van 1 miljoen toegezegd en dat-
zelfde geldt voor het ministerie van 
OCW met 3 ton. Voorts zijn er nog 
gesprekken gaande met de minis-
teries van VWS en Buitenlandse 
Zaken. En dat geldt ook voor de 
provincie Gelderland.” Het reste-

rende bedrag wordt gezocht in de 
particuliere sector, zoals bedrijven 
en vermogensfondsen. Maar ook aan 
veteranen zelf wordt nadrukkelijk 
gevraagd om een bijdrage te leveren. 
Sotthewes: “Zo zijn er al wat vete-
ranenverenigingen die geld hebben 
bijgedragen. Maar ook individuele 
veteranen kunnen geld storten in 
het Ted Meines Fonds, dat door het 
vfonds speciaal voor de veteranen-
begraafplaats is opgericht.” 

Concurrerend
Naast de begraafplaats komt een 
herinnerings- en educatiecentrum 
waar ook exposities over de huidige 
uitzendingen moeten komen. Sot-
thewes: “Dat moet liefst interactief 
zijn, zodat het ook voor jongeren 
aantrekkelijk is. En we willen geen 
standaardaula, maar het moet een 
sfeer uitademen die past bij vete-
ranen. Dat willen we ook op de 
begraafplaats. En voor de invulling 
van de begrafenissen zelf worden 
we door Monuta geadviseerd.” 
Ook de geregistreerde partners van 

veteranen kunnen begraven wor-
den op de veteranenbegraafplaats. 
“We hebben dat van het buitenland 
afgekeken”, geeft Sotthewes toe. 
“Daar kan dat ook. En als de nabe-
staanden dat willen, kunnen vete-
ranen ook herbegraven worden op 
de veteranenbegraafplaats. Verder 
zijn er natuurlijk asverstrooiingen 
mogelijk.” Hij benadrukt dat de 
begraafplaats in allerlei opzichten 
concurrerend moet zijn. “Het bos-
rijke Loenen is natuurlijk een mooie 
plek, ook omdat het ereveld ernaast 
ligt. En met dat herinneringsgebouw 
bieden we ook de mogelijkheid om 
speciale wensen in te willigen. 
Maar het moet ook concurrerend 
zijn in prijs, we blijven Nederlan-
ders wat dat betreft.” 

Ridder MWO
Ondanks het feit dat eerder onder-
zoek heeft aangetoond dat er behoefte 
is aan een veteranenbegraafplaats, 
blijft de daadwerkelijke belangstel-
ling nog een onzekere factor, aldus 
Van Voorst tot Voorst. “De jonkies 
van nu zwaaien soms al vroeg af om 
nog een carrière in de burgermaat-
schappij te beginnen. Daarvan weet 
je niet of ze ooit naar een veteranen-
begraafplaats willen gaan.” Toch ver-
wacht hij dat er genoeg behoefte aan 
zal bestaan. “Het gevoel dat je tussen 
veteranen ligt, dat betekent voor heel 
veel mensen wat. En dat vinden we 
ook een heel mooi streven. Ik heb 
zelf nooit meer zo’n groot saamhorig-
heidsgevoel gehad als in de tijd dat ik 
in militaire dienst zat.”
De veteranenbegraafplaats biedt in 
eerste instantie ruimte aan negen-
honderd veteranen. Wanneer de eer-
ste plek gevuld wordt, durft Van 
Voorst tot Voorst niet exact te zeggen. 
“Maar ik verwacht dat we eind 2019, 
begin 2020 voor het eerst een vete-
raan op de begraafplaats de laatste 
eer kunnen bewijzen. Dat hangt 
natuurlijk ook af van wanneer we de 
financiering helemaal rond hebben.” 
Die eerste is overigens wel al bekend. 
“Dat wordt de urn met de stoffelijke 
resten van Tivadar Spier, de Ridder 
Militaire Willems-Orde die in 2010 
overleden is. Daarna zijn alle vetera-
nen welkom.”

Veteranen die willen bijdragen aan de 
veteranenbegraafplaats kunnen dat 
doen via het Ted Meines Fonds. Kijk 
op www.vfonds.nl/ted-meines-fonds. 
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