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‘Het wordt een hele mooie waardige plek’
Het bereiken van het hoogste punt van het bijbehorende herden-
kings- en educatiecentrum is om begrijpelijke redenen vrijwel geruis-
loos voorbijgegaan. Maar ondanks de stikstof- en coronacrisis gaat op 
26 november van dit jaar de Veteranenbegraafplaats in Loenen open. 
Als eerste zal de urn van de in 2010 overleden Ridder MWO Tivadar 
Spier worden bijgezet. 

Voorzitter Seger van Voorst tot Voorst 
van de stichting Nationale Veteranen-
begraafplaats Loenen is er trots op dat 
de missie bijna geslaagd is. Toen het 
vfonds 7 jaar geleden met het idee 
kwam en uit een enquête van het Vete-
raneninstituut bleek dat er ook draag-
vlak voor was, werd gestart met de 
voorbereidingen en fondsenwerving 
voor de Veteranenbegraafplaats. “Het 
vfonds zelf droeg 2,5 miljoen euro bij, 
maar we hadden ruim zes miljoen no-
dig. Het is een beetje raar dat wij dit 
moesten doen, want het is natuurlijk 
een overheidstaak. Maar goed, toen we 
de overheden benaderden, hebben die 
zich niet onbetuigd gelaten.” 
Vier ministeries (Defensie, VWS, Bin-
nen- en Buitenlandse Zaken) droegen 
fi nancieel bij, net als de gemeente 
Apeldoorn en de provincie Gelderland. 
Van Voorst tot Voorst vertelt: “Vervol-
gens hebben we het bedrijfsleven en 
particulieren benaderd. Binnen ne-
gen maanden hadden we het gehele 
bedrag bijeen.” Verwijzend naar zijn 
dagelijkse functie als directeur van 
stichting Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe geeft hij aan: “Dat is ongekend. 
Fondsenwerving is mijn dagelijks werk 
en ik kan je zeggen, wij halen voor het 
Park niet elk jaar in zo’n korte tijd zoveel 
geld op.”  

Veteranenwet
Projectsecretaris Fokko Spoelstra denkt 
dat dit ook te maken heeft met het bij-
zondere doel dat met de begraafplaats 
wordt nagestreefd. “Het onderstreept 
de waardering die er breed in de maat-
schappij leeft voor veteranen.” Van 
Voorst tot Voorst beaamt dat. “Als ik zeg 
dat ik voor De Hoge Veluwe werk, vindt 
iedereen dat leuk. Maar als ik vertel dat 
ik ook met de Veteranenbegraafplaats 
bezig ben, is het een en al lof. Nooit een 
negatieve reactie, hooguit de vraag: 
hebben we die nog niet?”
Het bestuur van de stichting bestaat 
uit burgers en (oud-)militairen. Gene-
raal-majoor b.d. Nico Geerts hoefde 
niet lang na te denken toen gevraagd 
werd of hij als secretaris zitting wilde 
nemen in het bestuur. “Het is een no-
bel doel dat nagestreefd wordt, iets 
doen voor veteranen. Maar in mijn ge-
val speelde ook mee dat ik, door mijn 
functies, twee keer ‘buurman’ ben ge-
weest van De Hoge Veluwe. Als verte-
genwoordiger van Defensie deden wij 
fl ink wat zaken met elkaar, we hadden 
een klik. Toen ik werd gevraagd door 
Seger, zei ik volmondig ja.”      

Grenzen
Afghanistanveteraan Geerts legt uit dat 
het bestuur ook over de grenzen heeft 

gekeken. “Door internationale samen-
werking bij Defensie wist ik dat er in het 
buitenland al langer meer waardering 
is voor veteranen. De Veteranenwet 
heeft daar in Nederland een enorme 
boost aan gegeven. Het initiatief van 
het vfonds en het onderzoek van het 
Vi vormden de fundamenten voor de 
begraafplaats. In nauwe samenwerking 
met de Oorlogsgravenstichting (OGS) 
zijn we gaan kijken hoe we dat voorne-
men konden realiseren.” 
De Veteranenbegraafplaats wordt gesi-
tueerd naast het Nationaal Ereveld Loe-
nen. Voor deze plek is bewust gekozen. 
Door de bouw van een herinnerings- 
en educatiecentrum wordt niet alleen 
aandacht gegeven aan veteranen, 
maar ook aan de bijzondere verhalen 
van de gesneuvelde militairen en bur-
gers die op het ereveld liggen. Geerts: 
“Onbekend maakt onbemind. Het be-
stuur is gaan praten met jonge vetera-

nen om te kijken of onder hen ook die 
wens leeft. Ik heb gemerkt dat zij het 
heel mooi vinden. Dat er iets is als hun 
laatste rustplaats of een plek waar ze 
met hun gezin naar toe kunnen om te 
laten zien waar ze zijn ingezet.”

Interactieve spiegels
Volgens de oud-generaal is het dan ook 
juist de combinatie van begraafplaats, 
ereveld en herinnerings- en educatie-
centrum met een permanente expo-
sitie, die dit project uniek maakt. “Het 
voelt voor veteranen ook als een stuk 
erkenning dat er voorlichting wordt 
gegeven over wat zij gedaan hebben. 
Ik voel dat zelf ook zo.” In het educatie-
centrum komt een vaste expositieruim-
te met interactieve spiegels. Hierin wor-
den de verhalen getoond van militairen 
en burgers die op het ereveld liggen. In 
de aula staat een ‘wereldtafel’ waarop 
alle 125 missies waaraan Nederland 

heeft bijgedragen zichtbaar worden. 
Op zeven panelen worden evenzoveel 
missies breder uitgelicht. “We proberen 
daar een representatief beeld te geven 
van al die missies, onder meer met 
fi lmpjes van veteranen die hun verhaal 
vertellen. Dat is uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met het Veteraneninsti-
tuut en het Nederlands Instituut Militai-
re Historie, om zo tot een goede keuze 
te komen”, aldus Spoelstra. 

Op schema
Recent werd het hoogste punt van het 
herinnerings- en educatiecentrum be-
reikt. Spoelstra: “Als het om de bouw 
gaat, liggen we, ondanks de corona- en 
stikstofcrisis, keurig op schema. Dus 
vlak na de zomer is het klaar en dan 
gaan we beproeven of alles aan de 
verwachtingen voldoet. Dat testen is 
nodig, want als je, bijvoorbeeld, groe-
pen scholieren wilt ontvangen, moet 
het wel allemaal werken. Dat geldt ook 
voor de Veteranenbegraafplaats zelf. 
Deze wordt nu aangelegd, inclusief het 
planten van bomen en dergelijke. Het 
wordt een hele mooie waardige plek 
die de veteranen in Nederland recht 
doet.” 
De begraafplaats biedt in eerste instan-
tie plaats aan 900 graven voor vetera-
nen (met een wettelijke veteranensta-
tus) en hun levenspartner. In verband 
met het waardige karakter dat de be-
graafplaats moet uitstralen, worden 
alle graven uniform. Verder is er ruimte 
voor het bijzetten van urnen. Een spe-

ciaal deel van het terrein is beschikbaar 
voor veteranen van wie de laatste wens 
is om te worden uitgestrooid op deze 
bijzondere locatie. 

Volgorde
De opening van de Veteranenbegraaf-
plaats en het bijbehorende herinne-
rings- en educatiecentrum vindt plaats 
op 26 november 2020. “Hoe we de ope-
ning precies gaan doen is nog onzeker 
vanwege de coronacrisis”, vertelt Van 
Voorst tot Voorst. Wel ligt al vast dat als 
eerste de urn van de in 2010 overleden 
Ridder Militaire Willemsorde Tivadar 
Spier zal worden bijgezet. Spoelstra: 
“Daarna moet het bestuur de volgorde 
bepalen. Dat is ook afhankelijk van de 
aanmeldingen, die wij nu al binnenkrij-
gen. We hebben al een soort wachtlijst, 
maar we moeten alle voorwaarden en 
tarieven nog vaststellen.”   
Voor de opening moet er ook nog een 
vrijwilligersvereniging worden opge-
zet. Deze is noodzakelijk om de hele 
onderneming goed te laten functione-
ren. Het wordt een kopie van de vrijwil-
ligersvereniging van Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe. Volgens Van Voorst 
tot Voorst werkt die al 70 jaar prima. 
“We zullen mensen nodig hebben die 
gastheer of -vrouw willen worden, be-
zoekers te woord willen staan en willen 
rondleiden. Maar ook mensen die hand- 
en spandiensten verlenen voor wat be-
treft het onderhoud. Bij deze de oproep 
aan mensen die dit eervolle werk willen 
doen. Meld u via de website!”  
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Voorzitter Seger van Voorst tot Voorst (met zwarte jas) tijdens een werkbezoek met 
v.l.n.r. Tony van Diepenbrugge (voorzitter van de Vriendenstichting van de OGS), 
OGS-voorzitter Theo Vleugels en Egbert Jan Rots, de bouwer van de begraafplaats. 
Op de achtergrond het herdenkings- en educatiecentrum.
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