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elf voel ik me geen vete-
raan, dat is iemand die in

de Tweede Wereldoorlog of Indië heeft
gevochten. Maar ik begin steeds meer
te beseffen dat wat ik heb meegemaakt,
niet echt normaal is. Dat kwam eigen-
lijk door buitenstaanders hoor, die het
vrij heftig vonden als ik vertelde over
beschietingen. Daarom heb ik me aan-
gemeld bij het Veteraneninstituut. Het
is toch een beetje erkenning."
Toen Bloem voor het eerst op uitzen-
ding ging, vond hij dat prachtig. "Ik zag
het helemaal zitten, dat is toch je werk.
De voorbereidingstijd was fantastisch,
ik heb zelden een eenheid meegemaakt
waar iedereen zo gelijkgestemd was.
Mijn functie in Bosnië, waarnemer
artillerie, had weinig te maken met
mijn opleiding, maar het werk heeft
mijn horizon verbreed. Ik vond het een
gigantisch rotland en de bevolking
smeerlappen, of het nou Moslims, Kro-
aten of Bosniërs waren, allemaal waren
ze corrupt! Maar het land is ook
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Vijf missies en 
een kater

Bosnië- en Irakveteraan Frank Bloem:

Tanks hebben hem altijd al gefascineerd dus was het niet meer dan
logisch dat Frank Bloem op zijn achttiende bij de landmacht ging.
Twaalf jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet en vijf uitzendingen
zonder morren gedraaid. Maar nu zit hij, zachtjes uitgedrukt, toch
met ‘een lichte kater’.

prachtig, rijk aan cultuur en tradities.
Ik heb het land zien veranderen, de
maatstaf van leven ging omhoog. Dat
was ongelofelijk om te zien. Zo scho-
ten de tankstations bijvoorbeeld als
paddestoelen uit de grond."
Ondanks ‘af en toe wat wapengekletter’
en de beschieting door de maffia, heeft
Bloem in Bosnië geen angstige momen-
ten meegemaakt. "Op die ene keer na
dat we met een YPR van de gladde weg
afgleden, zo een mijnenveld in. Geluk-
kig gebeurde er verder niets en werden
we snel gered", lacht Bloem nu.

Fatalistisch
Met de stabilisatiemacht SFIR III kwam
Bloem in Irak terecht. "De Irakezen...
Overdag zeiden ze dat ze blij waren
met onze komst en ’s nachts schoven
ze een geweer in je nek. We zaten daar
als lichte infanterie, niet zwaar genoeg
bewapend. Iedereen was blij dat we
uiteindelijk Apaches kregen. Als daar de
vlam in de pan was geslagen, dan was
het écht mis gegaan. SFIR III heeft dan
ook de meeste indruk op mij gemaakt,
door die openlijke vijandigheid en fata-
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Naam en leeftijd: Frank Bloem (31)
Rang functie: wachtmeester tankcommandant
Uitgezonden naar: drie keer Bosnië, twee keer Irak
Is nu: op zoek naar werk
Hobby’s: modelbouw tanks
Hekel aan: oneerlijkheid, dierenleed
Beste oorlogsboek: Slag om de Ardennen (John Toland)

listische inslag van de bevolking. Als
jouw dood hen vijftig dollar oplevert, is
dat geen probleem. Ik heb het gevoel
dat ik daar écht mijn boterham heb
verdiend."
Vijf uitzendingen hebben zeker invloed
gehad op Bloem: "Mijn collega’s waren
mijn ‘alles’, dat was fantastisch. Aan de
ene kant ben ik harder naar mijn omge-
ving en mezelf toe en meer zwart-wit
in mijn opvattingen. Maar ik heb ook
leren relativeren, ik heb gezien dat er
zoveel mensen zijn die het altijd 
slechter hebben."
Begin dit jaar kreeg Bloem te horen dat
zijn contract, na een arbeidsconflict, niet
verlengd werd. "Mijn leidinggevende gaf
niet thuis, het kwam niet meer goed."
Het vinden van een baan is moeilijk.
Het mooie idee van studeren tijdens de
dienst gaat niet op: "Mijn studieboeken
kwamen het gebied niet in, de studiebe-
geleider durfde zijn bunker niet uit en
examens kon ik niet maken wegens
‘operationele omstandigheden’."
Bloem solliciteerde bij de politie en had
volgens hen de perfecte papieren. Maar
vrouwen en allochtonen gingen voor.
"Daar zit ik dan, twaalf jaar inzet en lei-
dinggevende ervaring. Op de reünie van
Seedorf werd ik door mijn mannen
helemaal beurs geknuffeld, heen en
weer geslingerd en op de schouders
genomen. Dat was mijn lange neus naar
boven toe en dat doet me goed. Nee, ik
had nooit verwacht dat Defensie me zo
hard kon laten vallen. Dat valt me zwaar
en emotioneert me steeds weer." CP
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