Rijense veteraan kijkt met voldoening terug op zijn vredesmissies.
Jaap Nieuwkoop (70) uit Rijen heeft tijdens zijn militaire loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht
deelgenomen aan twee vredesmissies. In 1994 verbleef hij 6 maanden in Bosnië en Herzegovina en
anderhalf jaar later was zijn tweede missie in Noord-Italië. Deze laatste locatie komt misschien raar
over als missiegebied, maar daar later meer over. Op beide missies kijkt Jaap Nieuwkoop met
voldoening terug. Op 29 oktober a.s. zal hij zeker aanwezig zijn op de Veteranendag Hart van Brabant
(voorheen Regionale Veteranendag), waarbij de gemeente Gilze-Rijen dit jaar voor het eerst aansluit.
Veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand en Gilze-Rijen
ontmoeten elkaar dit jaar in Kaatsheuvel.
Jaap Nieuwkoop kwam als beroepsmilitair in 1963 terecht bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij volgde
de opleiding aan de Kaderschool en werd daarna geschoold op het administratieve vlak. Na deze
opleidingen volgden diverse plaatsingen, zowel in Nederland als in Duitsland. In 1970 ging Jaap naar
een cursus inlichtingen en veiligheid. Dit boeide hem zodanig dat zijn verdere carrière in dit
vakgebied zou plaatsvinden. Hij vervulde diverse functies in de inlichtingenwereld en gaf hierin
meerdere jaren instructie op opleidingscentra van de Koninklijke Luchtmacht.
In februari 1994 begon Jaap Nieuwkoop zijn eerste vredesmissie. Hij werd geplaatst in het Bosnische
Lukavac, gelegen in de nabijheid van Tuzla. Jaap had daar de functie van Inlichtingenofficier bij het
helikopter detachement van Dutchbat 1. Dit bataljon was gestationeerd in Srebrenica. De meeste
dagen begonnen met het briefen van het personeel over de situatie rondom de strijdende partijen.
Ook ging Jaap Nieuwkoop regelmatig het gebied in om bepaalde zaken nader te bekijken. Zo hadden
chauffeurs tijdens een rit een afzetting gezien van camouflagenetten. Dit werd gerapporteerd en
Jaap ging dit dan verder onderzoeken. Zo ontdekte hij dat achter die netten twee kleine
transportvliegtuigen waren verscholen. Onderweg liet hij zich vaak fotograferen met lokale
militairen. Uit hun kleding en uitrusting kon dan weer informatie worden afgeleid. Hoewel het in die
tijd nog steeds oorlog was, heeft Jaap zich nooit onveilig gevoeld.

Zijn tweede missie was van geheel andere aard. In december 1996 werd hij geplaatst op het
Internationale Hoofdkwartier van het 5e geallieerde tacische luchtleger in Zuid-Europa. Dit
hoofdkwartier lag buiten het oorlogsgebied en wel in het Italiaanse Vicenza, maar de eenheden
daarvan opereerden boven Bosnië. De omstandigheden waren daar veel veiliger en prettiger. Zijn
taak bestond uit het interpreteren van foto’s en inlichtingen. Op deze wijze kon men nagaan of de
strijdende partijen zich hielden aan de afspraken van het Dayton Vredesakkoord, dat inmiddels was
gesloten.
Hoewel zijn eerste missie in Bosnië-Herzegovina gevaarlijker was, heeft Jaap Nieuwkoop daar de
beste herinneringen aan overgehouden. Ook de samenwerking met diverse internationale militairen
heeft hij als zeer prettig ervaren.
In 2001 heeft Jaap Nieuwkoop het leger verlaten. In Rijen is hij al enkele jaren secretaris van de
Vereniging van Indië- en Nieuw Guinea Militairen. Bijna dagelijks is hij nog bezig met het verzamelen
van foto’s en informatie over het verloop van diverse oorlogen uit het recente verleden. Hij is
benieuwd naar het verloop van zijn eerste Regionale Veteranen dag op 29 oktober in Kaatsheuvel.
“Het is goed dat de overheid zijn erkenning en dank toont aan de veteranen. Voor velen is het
immers een ingreep in hun dagelijkse leven geweest. Tevens is het heel goed dat de burgers hier ook
bij worden betrokken.”
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