Hilvarenbeekse Nieuw-Guinea veteraan neemt voor de eerste maal deel
aan de Regionale Veteranendag
Op zaterdagmiddag 31 oktober wordt in Tilburg de Regionale Veteranendag gehouden voor
veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk en Loon op Zand. Dit jaar zullen ook
veteranen uit Hilvarenbeek voor de eerste maal deelnemen aan deze Regionale Veteranendag. Met
deze dag toont de overheid haar dankbaarheid en respect aan hen, die zich hebben ingezet voor
vrede en veiligheid. Voor de burgers is er ook een programma om kennis te maken met de
werkzaamheden, die veteranen hebben verricht. Deze dag is voor de veteranen een mooie
gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen.
Sjaak Michels (74) uit Hilvarenbeek zal ook aanwezig zijn. Hij is één van de vele veteranen uit de
genoemde gemeenten, die gehoor geven aan de uitnodiging van hun burgemeester. Sjaak heeft
deelgenomen aan een vredesmissie in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea en mag daardoor
ook de veteranenspeld dragen. Sjaak is in 1961 als dienstplichtige opgekomen bij de 940
Luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht. Op de Wilhelminakazerne in Ossendrecht kreeg hij
een paar korte opleidingen als schutter op de Vierlingmitrailleur. Hierna werd hij voor een korte tijd
geplaatst in Oirschot en bij het Mobilisatiecomplex in Nijmegen. Zelfs op de Vliegbasis Volkel heeft hij
nog kort gewerkt. Toen werd hij gekeurd voor een uitzending naar Nieuw-Guinea. Hij dreigde nog te
worden afgekeurd. Omdat er te veel militairen afvielen tijdens de keuring, werd hij door de
bijgestelde eisen alsnog goed gekeurd. Hoewel hij zich niet had aangemeld voor de uitzending, ging
hij op 19 april 1962 zonder opleidingen, maar wel met een paar injecties voor de tropen rijker, in
Rotterdam aan boord van de Zuiderkruis. Het was een lange zeereis van 6 weken via het
Panamakanaal. Omdat Panama niet wilde dat er militairen werden vervoerd, moest iedereen zich
tijdens de tocht door het kanaal omkleden in burger. Onderweg is hij enkele keren even van boord
geweest zoals op Curaçao en Hawaii. Tijdens de lange reis werd hij een beetje voorbereid op zijn
missie.
In Nieuw-Guinea aangekomen werd hij in Sorong ingedeeld bij de luchtdoelartillerie. Sorong is een
klein plaatsje in de vogelkop van Nieuw-Guinea. Hier was werkelijk niets te beleven. Het belang voor
Nederland was dat in deze omgeving olie werd gewonnen. Op het hoogste punt in de omgeving was
er een klein kampement, waar de luchtdoelartillerie was opgesteld. Sjaak draaide een echt
tropenrooster van 6 uur op en 6 uur af. Zo af en toe vloog er een vijandelijk vliegtuig over hen heen.
Daarvoor vormde de Nederlandse artillerie geen enkele bedreiging. Gevechtshandelingen heeft Sjaak
niet meegemaakt.

In 1963 werd de macht overgedragen aan Indonesië. Sjaak vond het jammer voor de lokale
bevolking, die solidair was met de Nederlanders. Omdat hij niet werd afgelost, moest alles worden
vernietigd en worden opgeruimd. De terugreis ging dit keer door het Suezkanaal. Sjaak kan met recht
zeggen dat hij een reis rond de wereld heeft gemaakt. Na 7 maanden uitzending kwam hij weer terug
in Rotterdam en werd hij opgewacht door zijn familie. Ook in de buurt is het nodige georganiseerd
om Sjaak te verwelkomen.
Sjaak vindt de uitzending een mooie tijd. Kenmerkend zijn voor hem de onderlinge kameraadschap
en de verbondenheid. Hij zou deze tijd niet gemist willen hebben. Kort na zijn terugkeer in Nederland
gaat hij na 21 maanden dienstplicht weer bij zijn oude baas werken, net alsof er niets gebeurd is.
Sjaak vindt het goed dat er tegenwoordig aandacht wordt besteed aan veteranen. Zelf bezoekt hij af
en toe reünies. Vanwege de hoge leeftijd van de deelnemers was dit jaar helaas de laatste reünie van
940 Luchtdoelartillerie.
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