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randen blussen, dat is wat Den-

nis van Kooten altijd al wilde.

Voor de burgerbrandweer was hij in

1998 nog te jong. Maar bij de lucht-

macht kon hij wel terecht en de oefe-

ningen en uitzendingen trokken hem

aan. Na de brandweeropleiding op

Woensdrecht werd hij op vliegbasis

Gilze-Rijen geplaatst. 

In de zomer van 2001 werd hij gebeld,

of hij iemand die op uitzending was in

Split wilde vervangen. "Ik mocht nog

wel eerst op vakantie, maar in augustus

zat ik er. Toen woonde ik nog niet

samen, dus kon ik het makkelijk doen.

Zo’n uitzending kan namelijk behoor-

lijk druk zetten op je relatie, dat heb ik

daar wel bij collega’s gemerkt."

Verschil
"Ik zat met zes Nederlanders en acht

Roemenen op de Divulje-kazerne in

Split. Een hechte club. Wij moesten

klaar staan bij het stijgen en landen van
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Brandweerman
in Split 

SFOR-veteraan Dennis van Kooten

Na zijn uitzending naar Kroatië besloot Dennis van Kooten dat hij
wat anders wilde. "Het was altijd lang wachten op de baan tot een
vliegtuig veilig was geland of gestegen." Meer actie in zijn werk en
doen waar hij voor opgeleid was, dat was zijn wens. Maar de 
saamhorigheid van Defensie mist hij soms nog wel.

vliegtuigen en helikopters. Dat ging

gelukkig altijd goed. Wat me opviel

was dat iedereen vriendschappelijk met

elkaar omging. Ook het vliegend perso-

neel was niet te beroerd voor een pra-

tje. Dat was op Gilze-Rijen wel anders,

daar hadden ze kapsones."

Het was een rustige tijd volgens Van

Kooten. "Het toerisme in Kroatië begon

ook weer aan te trekken. Af en toe

maakten we dienstritten naar Bosnië.

Als je eenmaal de grens over reed, dan

was dat een verschil van dag en nacht.

Van tevoren moesten we de route en de

uitvalsroute bespreken en kregen we

de mijnenkaart mee. Overal zag ik

kapotgeschoten huizen en spookdorp-

jes. De eerste keer wist ik niet wat me

overkwam. Heel anders dan in het

rustige Split."

Na de aanslagen van 11 september ver-

anderde ook het leven op de kazerne in

Split. "Tijdens mijn uitzending heeft 11

september het meest indruk gemaakt.

Daarvoor was het heel gemoedelijk en

rustig, alles ging zijn gangetje. Ik stond

in de Echoshop toen ik de beelden op tv

zag. Ik zei nog ‘wat een mooie film’,

maar toen het tweede vliegtuig in de

toren vloog, bleek dat het echt was. De

veiligheidsmaatregelen werden aange-

scherpt en het was niet meer vanzelf-

sprekend om de basis te verlaten."

Actie
Na zijn uitzending besloot Van Kooten

dat hij wat anders wilde. Hij vond dat

hij te weinig brandweerman kon zijn.

"Ik merkte dat het overal hetzelfde was.

Lang wachten op de baan tot een vlieg-

tuig veilig was geland of gestegen. We

draaiden wel veel oefeningen, maar

echt branden blussen was eigenlijk niet

aan de orde. Soms hoopte je bijna dat

er iets zou gebeuren, zodat je in actie

kon komen." Zijn contract liep nog tot

maart 2004 en in die tijd heeft hij op

kosten van Defensie een opleiding

onderbrandmeester gevolgd. 

Nu is de SFOR-veteraan alweer ruim

een jaar brandweerman in Schiedam en

heeft hij de actie die hij bij de lucht-

macht miste. "De opleidingen bij de

luchtmacht zijn absoluut toppie. Maar

nu doe ik echt waar ik voor opgeleid

ben. Ik mis de luchtmacht soms nog

wel hoor. Bij de burgerbrandweer gaat

iedereen meer zijn eigen gang, zit op

zijn kamer tv te kijken. Bij de lucht-

macht waren we altijd met de hele

groep bezig, met oefeningen of onder-

houd. Met z’n allen voor de buis han-

gen of ouwehoeren. Die saamhorigheid

en gezelligheid mis ik nog wel eens." CP

B

CHECK POINTNr. 7 / september 2005
29

Naam en leeftijd: Dennis van Kooten (26)
Rang, functie: korporaal brandweer
Uitgezonden naar: Kroatië NL Helidet SFOR (aug-dec 2001)
Is nu: brandweerman in Schiedam
Hobby’s: klussen in huis, vrijwillige brandweer
Hekel aan: oneerlijkheid
Beste oorlogsfilm: Band of Brothers


