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Veteranencafé op dinsdag 8 september 2020 
 

Het is weer zover. Alle jonge en oude Almelose veteranen 
èn veteranen uit de regio met hun eventuele partners 
worden weer van harte uitgenodigd in het veteranencafé 
door het Veteranen Comité Almelo (VCA) op dinsdag 8 
september 2020 vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het vete-
ranencafé, Bier- en wijnlokaal “Het Hookhoes”, Grote-
straat in Almelo. Het maandelijks treffen biedt een prima 
gelegenheid om stil te staan bij de actualiteit van de 
krijgsmacht en natuurlijk ook de (gedeelde) ervaringen 
van de eigen uitzendingen of missies.   
Veteranen heb- ben inmiddels ervaren 
dat het vetera- nencafé dè plek is om 
een aangename en zinvolle avond te 
hebben met lot- genoten. Op vertoon 
van de vetera- nenpas wordt boven-
dien 15% kor- ting op de consumpties 
gegeven.  
 
 Wie meer informatie wil over het veteranencafé en de 
activiteiten kan terecht op de website van het comité: 
www.veteranencafealmelo.nl. Aanmelden voor de gratis 
maandelijkse nieuwsbrief kan ook via die website. Het 
Veteranen Comité Almelo is ook op Faceboek te vinden 
onder de naam Veteranen Almelo. 
 
Namens het Veteranen Comité Almelo VCA, Bernard 
Schutte 

 

http://www.veteranencafealmelo.nl


    

 

 





 







Russia, Maz 

 

 

Naar een recente uitspraak van Maarten van Rossem, is schrijven “slechts een ambachtelijke 
exercitie”. Zijn advies: “Je moet er gewoon aan beginnen.” 

Hij duidde op zijn proefschrift, waar hij naar zijn eigen opvatting veel te lang over had gedaan. 
Wachten op “inspiratie of een geniale vonk die overspringt” is volgens hem “lulkoek eerste klas”. 
Je moet gewoon beginnen. Laat ik zijn advies opvolgen en gewoon starten . . .  

  

Het gaat over mijn vrienden in mijn missie van 1995 in het Afrikaanse land Angola.   

  

Even voor de beeldvorming: Vele landen hebben een koloniaal verleden. Zo ook Portugal. Zij 
“ontdekten” als zeevarende natie het gebied Angola aan de zuidelijke westkust van Afrika. Niet 
dat ik de historie van Angola volledig uit de doeken ga doen, maar wat ik ervan weet, is dat het 
gebied (meer dan 30x zo groot als Nederland) bestond uit meerdere koninkrijken. Met ieder ‘s 
eigen cultuur en religie. 

  

De Portugezen stichtten de hoofdstad Luanda, aan de kust. We spreken over het jaar 1483, 
een eeuw waarin de slavernij in opkomst kwam. In die zin had Portugal een directe lijn met Bra-
zilië. Ongeveer 4 miljoen slaven werden naar Brazilië verscheept. Zou Portugal ook schadever-
goeding betalen aan de nazaten van de slaven? 

 

Het is in Angola lang “onrustig” geweest en gebleven. Er is door de decennia heen erg veel ge-
beurd. Na de tweede wereldoorlog zijn er meerdere politieke groeperingen opgericht, enerzijds 
gesteund door de Russen, anderzijds door de Verenigde Staten. Ook Zuid Afrika, als diamanten 
producerend land, had een “vinger in de pap” en steunde de rebellenbeweging UNITA. De dia-
mantprijs op de wereldmarkt was hun belang. Zolang Angola instabiel was, had Zuid-Afrika het 
monopolie.  

 

Kort en goed samengevat: “Als Angola niet in oorlog was met de Portugezen, waren zij wel in 
oorlog met zichzelf.” Zo’n halve eeuw geleden geleden vertrokken de “blanke” Portugezen mas-
saal. Ze verlieten het land. Een werkelijke “brain drain”. Nagenoeg allen met een academische 
graad vertrokken naar Lissabon. Artsen, ingenieurs, juristen; het land werd in een desolate toe-
stand achtergelaten. 

  

Onder druk van de Verenigde Naties ontstond wereldwijd een tendens van zelfbestuur. Net als 
Suriname werd ook in Angola in 1975 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Niet dat daarna “het 
manna” uit de hemel kwam dalen. Enfin, we kennen de ellende in Suriname. Ook in Angola is 
die onafhankelijkheid intern zwaar bevochten. Zoals aangegeven, waren het koninkrijkjes en 
dan gaat het plotseling om de macht. Met wederzijds goedvinden heeft de Verenigde Naties ge-
probeerd te bemiddelen. 

  

Er werd een missie opgericht, United Nations Angola Verification Mission nr. 1 (UNAVEM I) met 
als hoofddoel Cubanen uit het land te laten vertrekken. De Cubanen hadden zich lange tijd met 
de burgeroorlog bemoeid en gedestabiliseerd. 

In 1990 kwam er een wapenstilstand tussen de belangrijkste strijdende partijen: MPLA en 
UNITA. Er werd door de Verenigde Naties een nieuwe missie opgericht: UNAVEM II, met als 
doelstelling eerlijke een vrije verkiezingen te begeleiden. Die verkiezingen zijn gehouden. De 
MPLA (de latere president Dos Santos) won de verkiezingen. UNITA (rebellenleider: Jonas Sa-
vimbi) trok zich terug in de jungle, hoofdzakelijk in het zuiden van het land. 

Missie Angola 1995 



https://

Een niet onbelangrijk aspect was de ontwapening van de troepen. Ook daarbij 
heeft de VN een rol gespeeld. Op verzamelplaatsen werden onder toezicht van 
UNAVEM-personeel wapens ingenomen. Een actie, die achteraf gezien beter 
georganiseerd had moeten worden en zeker niet de schoonheidsprijs verdien-
de. Met andere woorden, de slechtste, roestige, vaak niet meer werkende 
Kalasjnikovs werden ingeleverd. Een bekende druppel op de  

bekende gloeiende plaats. We stonden er bij en we keken er naar. Onder 
“we” versta ik de Internationale Gemeenschap. 

 

 

 

 

 

  

Bij resolutie 785 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd het 
mandaat aan de UNAVEM II missie per oktober 1992 verlengd, op basis van 
de gesloten Bicesse-akkoorden. 

Een onbewapende missie, waarin militaire waarnemers (UNMO’s) en politie-
waarnemers (UNPO’s) hun werk konden doen door de gesloten akkoorden te 
controleren. De militaire waarne-
mers hadden hun werk aan de militai-
re kant van de zaak en de politie-
waarnemers con- troleerden “de poli-
tie” op hun werk; hun onafhankelijk 
optreden, men- senrechten etc. 

  

Collegae van al- lerlei pluimage van 
alle NLD krijgs- machtdelen wer-
den uiteindelijk aangewezen om 

Missie Angola 1995 (2) 

Wordt vervolgd 

https://www.stichtingunitvictor.nl/
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