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Militaire bedevaart is missie op zich

Cholera waart nog
steeds rond in Haïti
▶ Port-au-Prince

Zeven maanden na de uitbraak van
cholera in Haïti, is het de autoriteiten
nog steeds niet gelukt de verspreiding
van de ziekte tegen te gaan. Inmiddels
zijn 5200 mensen door de ziekte
gestorven, maakte het ministerie van
Volksgezondheid zaterdag bekend.
Dagelijks lopen 560 Haïtianen de
ziekte op, vier mensen per dag sterven.
Meer dan 300.000 mensen zijn al ziek
geworden. Cholera, dat gemakkelijk te
bestrijden is, wordt verspreid via
besmet drinkwater en voedsel. Een
infectie leidt tot diarree en uitdroging.
Na besmetting kan dat binnen enkele
uren tot de dood leiden. <

…Militairen van over heel de wereld
verzamelden zich afgelopen weekeinde
in Lourdes voor de Internationale
Militaire Bedevaart.
…‘Het was afzien, maar dat maakt het
einddoel nog waardevoller’, vindt
marineveteraan Henk van Boxtel.

▶ Lourdes

Luid toeterend rijdt de colonne motorrijders Lourdes binnen. Ze hebben de
afgelopen drie dagen zo’n 1600 kilometer afgelegd om hier te komen. Voorop
rijdt Van Boxtel op zijn Harley Davidson
met een grote Nederlandse vlag. ‘Het
geeft een prachtig gevoel als we zo
Lourdes weer inrijden’, vertelt hij. Hij
ging dit jaar voor de vijfde keer mee.
‘We waren voor het eerst met zo’n grote groep motorrijders’, vertelt hij trots.
‘Het motorrijden en werk bij Defensie
bindt de groep. Tijdens dit weekend
vallen alle rangen weg. Iedereen is ‘je’
en ‘jij’, en niet ‘generaal’ of ‘soldaat’.’
In totaal waren er ongeveer 10.000 militairen vanuit 45 verschillende landen.
Dat is minder dan eerdere jaren. Dat
komt waarschijnlijk door alle bezuinigingen. Ook Nederland is minder vertegenwoordigd dan andere jaren, een delegatie van bijna tweehonderd man.
Vijftig van hen reisden in drie dagen
per motor naar dit bedevaartsoort in
Zuid-Frankrijk. ‘Tijdens het hoogtepunt
gingen we met zo’n 1300 man’, vertelt
Wim van Donselaar. ‘Maar dat was nog
wel in de tijd van de dienstplicht’, voegt
hij eraan toe. Toen verveelden veel jongens zich op de kazerne en was dit dus
een leuk uitstapje. Van Donselaar heeft
sinds de eerste militaire bedevaart er
nog maar één overgeslagen. Hij is dit
jaar voor de 52e keer mee.
Tijdens de grote openingsviering op zaterdagavond werden alle landen voorgesteld. Een voor een brachten ze hun
vlaggen binnen. Drie cadetten (studenten) van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) brachten de Nederlandse
vlag. Ze worden met een bescheiden
applaus ontvangen door de overvolle
‘Pius X’. Deze kerk is onder de grond gebouwd en er kunnen tienduizenden
mensen in. Bij de Italiaanse en Kroatische vlag wordt veel harder gefloten en
geklapt. Geen wonder; zij zijn dit jaar
met een paar duizend militairen gekomen. Allemaal slapen ze in tenten vlakbij het heiligdom.

ziekbed

De Nederlandse motorrijders vinden
hun onderdak in een hotel. Tot in de
late uurtjes wisselen ze hun ervaringen
tijdens uitzendingen en hun kennis
over motoren uit. ‘Het is echt niet altijd
alleen maar leuk en gezellig, hoor’, zegt

anp

Duingebied Schoorl
mogelijk niet hersteld
▶ Schoorl

Bij de militaire bedevaartgangers in Lourdes vallen rangen en standen weg. ‘Er groeit onder de deelnemers al snel een
familiegevoel.’
Van Boxtel. ‘Vorig jaar waren we met
nog een maat. Hij is een paar maanden
na Lourdes na een heel kort ziekbed
overleden. Daar denken we tijdens de
rit hierheen en ons verblijf hier, ook
aan.’ Ondanks dat deze vijftig motorrijders elkaar soms nog maar een paar da-

gen kennen, voelen ze zich verbonden
en groeit er snel een familiegevoel.
‘Soms is het een vriendschap die alleen
tijdens de bedevaart geldt en toch is het
niet minder waardevol dan een goede
vriend die je elke dag ziet’, vertelt Van
Boxtel. ‘Het is als een uitzending in het

internationale militaire bedevaart Lourdes
Lang na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, in 1958, besloten Franse
en Duitse aalmoezeniers een keer per
jaar elkaar in Lourdes te ontmoeten.
Om nooit weer in de verschrikkingen
van een Europese oorlog te geraken,
wilde men elkaar beter leren kennen.
Dat voorbeeld van toen heeft grote
navolging gekregen: tegenwoordig
komen 10.000 militairen uit tientallen
landen in de meimaand naar Lourdes.
Tijdens deze ontmoeting worden
grootse internationale vieringen
afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Het
thema van de Internationale Militaire
Bedevaart dit jaar was ‘Verenigd door
één Vader en eenzelfde gebed’. Dit
thema sluit mooi aan bij het jaarthema van Lourdes: Met Bernadette het

‘Onze Vader’ bidden. Nederland sloot
zich een jaar na de Fransen en
Duitsers aan bij de bedevaart. Elk jaar
gaat defensiepersoneel met familie
per bus en vliegtuig naar Lourdes. Dit
jaar voor de zesde keer kunnen
militairen, defensiemedewerkers en
veteranen ook per motor naar Lourdes
reizen. Dit jaar deden precies vijftig
motorrijders aan deze bedevaartstocht mee. Ze reden in drie dagen
heen en in vier dagen terug. Donderdag komen de motorrijders terug in
Nederland. Daarvoor hebben ze nog
een officiële kranslegging met
militaire eer op de Nederlandse
erebegraafplaats op Orry-la-Ville.
Meer informatie over de militaire
bedevaart staat op www.militairebedevaart.nl.

klein. Emoties en vermoeidheid vragen
veel.’
’s Ochtends om zeven uur worden een
paar colonnes militairen in vol ornaat
‘afgemarcheerd’. Begeleid met muziek
of gezang kondigen ze de ochtend aan.
Voor de Nederlanders het sein om uit
bed te komen. Om half negen moeten
zij in de houding voor het hotel staan
om op tijd bij de Nederlandse mis aan
te komen. Er is een druk programma in
Lourdes. Vieringen, ontmoetingen, excursies en muziek wisselen elkaar de
hele dag af. Zo ontmoeten de militairen
elkaar. ‘Hier vinden we erkenning en
herkenning’, vertelt Van Boxtel. ‘Je
hoeft niemand wat uit te leggen, mensen begrijpen soms alleen al door een
schouderklop wat je bedoelt. Militairen
begrijpen elkaar.’
Niet alleen katholieken zoeken Lourdes
op. Gea Voerman komt met haar man al
jaren mee naar de militaire bedevaart.
‘Als protestant moet je soms een beetje
door de Mariaverering heen kijken,
maar ook ik ontmoet hier God. Iedereen
is hier gelijk: protestant of katholiek,
generaal of soldaat, kreupel of gezond.’
Maar, voegt bijna iedereen eraan toe,
de militaire bedevaart maakt Lourdes
wel heel bijzonder. <

Of het door brand verwoeste duingebied bij Schoorl weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld, is maar de
vraag. De schade is groot en herstel
kost miljoenen euro's. Het is nog niet
duidelijk of dat geld er wel is, zei een
woordvoerster van Staatsbosbeheer
zaterdag. Een grote brand verwoestte
rond de 250 hectare heidegebied. Dat
is veel meer dan bij de vorige duinbranden. Sinds 2009 hebben in het
duingebied van de gemeente Bergen
tientallen branden van verschillende
omvang gewoed. De autoriteiten gaan
er van uit dat er een of meerdere
pyromanen actief zijn. <
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Merkel: Europeaan
volgt Strauss-Kahn op
▶ Andechs

De Duitse bondskanselier Angela
Merkel wil dat de opvolger van de
afgetreden topman Dominique
Strauss-Kahn van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) uit Europa komt.
‘Er is brede steun voor een kandidaat
uit Europa’, zei Merkel zaterdag.
Volgens de bondskanselier zou de
Franse minister van Economie en
Financiën, Christine Lagarde, een
uitstekende keuze zijn. Het IMF
verwacht uiterlijk 30 juni al een
opvolger te benoemen van de afgetreden Strauss-Kahn. <

advertentie

ndwinkel.nl
Drie populaire spellen van 999 Games!

Ja, ik wil dit spellenpakket van 999 Games bestellen en betaal hiervoor
€ 28,50 en eenmalig € 1,95 aan verzendkosten.

Voor op de camping, op het balkon, in de achtertuin of gewoon
binnen; drie supergezellige spellen voor veel speelplezier!
… ex. Halli Galli + Regenwormen + Set!

Halli Galli
Spectaculair reactiespel. Wie tot 5 kan tellen, kan meedoen!
Halli Galli is niet alleen leerzaam voor jonge kinderen, maar ook
uitstekend vermaak voor studenten of families die gewoon even
een eenvoudig, gezellig spelletje tussendoor willen spelen.

Bestel dit spellenpakket van 999 Games nu met meer dan 20% korting
op ndwinkel.nl/999games of met de bestelbon.

ndwinkel

€ 28,50

naam:

m/v

straat:

Regenwormen
De spelers zijn hongerige kippen op zoek naar regenwormen.
Makkelijk te vangen, maar wie te gulzig is, kan bedrogen uitkomen!
Een luchtig dobbelspel, waarin de spelers steeds dobbelstenen opzij
leggen om te sparen voor een lekkere portie regenwormen.
Set!
Een nieuwe uitgave van het populaire kaartspel, waarin de spelers razendsnel
moeten combineren en reageren. Drie kaarten op tafel die totaal verschillen
of helemaal gelijk zijn? Dan heb je een set. Die mag je pas pakken als je eerst
“SET!” geroepen hebt. Maar dat proberen alle spelers… zenuwslopend!

€ 35,85

postcode:

plaats:

telefoonnr:

e-mail:

Ik machtig het Nederlands Dagblad eenmalig de som van de bestelde
artikelen en € 1,95 van mijn rekening af te schrijven.

€ 35,85
actieprijs

€ 28,50

bankrekeningnummer:
handtekening:

Stuur deze bon naar het Nederlands Dagblad t.a.v. ndwinkel,
Postbus 111, 3770 AC Barneveld


Bestel nu in ndwinkel.nl

