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Het geluk van zomaar een paar mensen. 

Gerrit Beerkens 

De adrenaline giert door mijn lichaam als we na een vermoeiende rit vanaf Sarajevo bij Kotor Varos via een 
hobbelige, onverharde weg de bergen in rijden. We hebben een korte tussenstop gemaakt bij het hoofdkwartier 
in Banja Luka om een tolk op te pikken, omdat zonder haar geen sprake kan zijn van effectieve communicatie 
met de lokale bevolking. Onbekend is deze route niet voor mij, en zo op het eerste gezicht is er niet veel 
veranderd in de afgelopen jaren. Ik herken de karkassen van wat ooit woonhuizen geweest moeten zijn. Ze staan 
nog steeds onaangeroerd en bieden een troosteloze aanblik in het ruige maar mooie landschap, deels 
overwoekerd door struiken, bomen en planten. ... 

 

..... In gedachten vraag ik me af wat er met de oorspronkelijke bewoners gebeurd kan zijn. Wellicht hebben ze 
hun heil na de oorlog elders gevonden, of zien het niet meer zitten om in hun oude omgeving opnieuw te 
beginnen. Maar misschien zijn ze wel omgekomen in de verschrikkelijke burgeroorlog die jarenlang het 
voormalige Joegoslavië in zijn greep heeft gehad. Mijn hart bonkt in mijn keel als we onze weg vervolgen. We zijn 
op weg naar Ravne, een klein moslimdorp, en in gedachte begin ik mij steeds meer af te vragen hoe het dorp er 
uit zal zien. ........... 

 

Uit: "We missen één man" 

 

Middels een project van "de Basis" in samenwerking met het Veteraneninstituut heb ik in het afgelopen jaar 
meegewerkt aan de tot stand koming van een verhalenbundel waarin de waargebeurde verhalen van 16 
veteranen zijn samengevat. Het betreft verhalen die verteld zijn vanuit ieders eigen ervaring, veelal met een diep 
emotionele lading. Verhalen van veteranen uit voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea, Libanon, Bosnië, 
Kosovo, maar ook uit recente missies zoals Afghanistan. Veteranen, zowel mannen als vrouwen en uit de 
leeftijdscategorie van jong tot oud. Verhalen van zeer uiteenlopende aard, van het onder levensbedreigende 
omstandigheden en onder vijandelijk vuur moeten functioneren tot daadwerkelijke vredes-opbouwprojecten. 
Kortom, veel lezers met uitzendervaring zullen zich in de diverse verhalen herkennen. 

Het boek met de titel "We missen één man" is vandaag, op 30 mei 2012, officieel gepresenteerd, waarbij de 
eerste exemplaren door de Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Lex Oostendorp, aan de auteurs is 
uitgereikt. 

Ik was één van die auteurs en mijn verhaal is onder de titel "Het geluk van zomaar een paar mensen" in het boek 
opgenomen. Het verhaal, waarvan u hieronder een korte inleiding kunt lezen, gaat over een opbouwproject dat ik 
in 2000 tijdens mijn uitzending met SFOR-7, met het Bulgaarse constructiepeloton, toen onder bevel van 13 
Brigadepantsergeniecompagnie en het 13e Bataljon Stoottroepen,  heb mogen doen. 

Als je geïnteresseerd bent in het hele verhaal en dat van de overige auteurs, kijk dan 
op www.wemisseneenman.nl of bestel het boek middels bijgevoegde bestelbon. Als auteurs hebben wij afgezien 
van een auteursvergoeding. De netto opbrengst van het boek zal ten goede komen aan een nader vast te stellen 
goed doel. 
 
Veel leesplezier, 
Gerrit Beerkens 
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