Veteraan Harry van den Hout uit Goirle gaat al vele jaren naar de
Veteranendag,
Op zaterdagmiddag 29 oktober a.s. is de Goirlese veteraan Harry van den Hout weer aanwezig op de
Veteranendag Hart van Brabant (voorheen Regionale Veteranen dag). Deze dag wordt dit jaar
gehouden in het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Loon op Zand. Dit gemeentehuis staat in de
kern Kaatsheuvel en op het naastgelegen Anton Pieckplein zullen weer vele voertuigen en andere
materialen, zoals die zijn gebruikt bij diverse vredesmissies, worden uitgestald. Iedereen is welkom
om hier te komen kijken en op die manier respect en waardering te tonen aan de veteranen uit onze
regio.
Harry van den Hout (60) ging op 12 september 1973 naar het opleidingscentrum van de Koninklijke
Marechaussee in Apeldoorn. Zijn eerste werkervaringen binnen de Krijgsmacht deed hij op in Den
Haag, bij de wachtbrigade. Harry werkte nog een tijd op de Marechausseebrigade in Amersfoort en
daarna volgde een plaatsing bij SHAPE, een Internationaal Hoofdkwartier van de NAVO in België. Na
6 jaren Koninklijke Marechaussee stapte Harry over naar de Koninklijke Landmacht. Hier kwam hij
terecht bij de Artillerie. Diverse plaatsingen in Breda en Oirschot volgden. In 1989 stapte Harry weer
over en nu van de Artillerie naar de Intendance. Hier werd hij in de loop der jaren een specialist in
het beheer van diverse materialen en munitie. Op 1 maart 2012 verliet Harry van den Hout de
Koninklijke Landmacht en ging hij met Functioneel Leeftijdsontslag.
Tussen al deze werkzaamheden en plaatsingen door ging Harry 3 keer op vredesmissie. Zijn eerste
uitzending was van mei tot november 1997. Hij was toen geplaatst op het PODpel (Point of
Debarkation peloton) in Split. Zijn taak bestond uit het in ontvangstnemen van goederen uit
Nederland en deze door te sturen naar de eenheden in Bosnië. De omgekeerde route van het
materiaal ging ook via Split. En als het nodig was regelde Harry de helikoptervluchten van gasten die
op bezoek gingen in het inzetgebied. Harry was tijdens deze uitzending dus meestal aan de
Kroatische kust te vinden. Een uitzondering was een twee weken durende rondrit langs alle
Nederlandse eenheden in Bosnië. In die weken moest hij alle Nederlandse ontspanningsmaterialen
inventariseren en registreren.

De twee andere uitzendingen gingen naar Afghanistan. In 2006 ging hij voor 1 maand naar het
vliegveld van Kabul om een collega te assisteren met een nieuw systeem. Zijn tweede missie naar
Afghanistan was van juli tot december 2009. Harry werd geplaatst Op ‘Kamp Holland’ in Tarin Kowt
als munitiebeheerder. De eerste week van het acclimatiseren en wennen aan de hoge temperaturen
duurde maar kort. Hij was 2 uren op Kamp Holland toen hij bericht kreeg dat zijn schoonmoeder was
overleden. Door diverse tussenlandingen en wachten duurde de reis naar Nederland ruim 3 dagen.
Direct na de uitvaart vloog Harry weer naar Afghanistan. Voor zijn werk, het beheren van de munitie
van de Nederlandse eenheden, vloog hij regelmatig met een helikopter naar Kandahar en Deh
Rawod.
Veel indruk maakte het afscheid van twee gesneuvelde collega’s tijdens deze periode. De met de
Nederlandse vlag bedekte kist werd op een voertuig naar het vliegtuig gebracht. Vele honderden
meters stonden aan weerszijde van de weg de (internationale) militairen.
Harry van den Hout kijkt positief terug op zijn uitzendingen. “We hebben goed werk verricht om de
militairen in het veld hun werk te kunnen laten doen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de
steun van het thuisfront.”
Harry vindt het belangrijk dat er Veteranendagen zijn. De dank en erkenning van de overheid is goed,
maar ook de beeldvorming bij de burgers is belangrijk. Zo kunnen we laten zien dat veteranen niet
alleen oudere mannen zijn, maar ook jongere vrouwen en mannen, die zich hebben ingezet voor
vrede en vrijheid in deze wereld.
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