VETERANEN

VERHALENDAG
PROGRAMMABOEKJE

Veteranen Verhalendag 2019

Veterans Story Day 2019

Het is deze maand 75 jaar geleden dat
Eindhoven werd bevrijd. Ontzettend veel
militairen hebben hun leven gewaagd voor
de vrijheid van anderen. Toen en tot op de
dag van vandaag. Tijdens de allereerste
editie van Veteranen Verhalendag 2019 staat
alles in het teken van verhalen van en over
veteranen: van muziek, boeken en lezingen
van sport tot kunst. Ben jij altijd al benieuwd
geweest naar de verhalen van veteranen?
Vandaag kan je naar hun verhalen luisteren
en al je vragen stellen.

This month it will be 75 years ago that
Eindhoven was liberated. Many soldiers have
risked their lives for the freedom of others.
Not only then, but also today. During the
very first edition of Veterans Story Day 2019,
everything revolves around stories from, for
and about veterans: from music, books and
lectures from sports to art. Have you always
been curious about the stories of veterans?
Today, you can listen to their stories and ask
all the questions you want to ask.

21 september, 13:00-17:00
International School of Eindhoven

Veteranen Verhalendag vindt plaats op
de International School of Eindhoven, de
voormalige Constant Rebecquekazerne die
in 1938 werd gebouwd en die in 2013 werd
verbouwd tot schoolgebouw.

21 september, 13:00-17:00
International School of Eindhoven

Veterans Story Day takes place at the
International School of Eindhoven, the former
Constant Rebecquekazerne that was built in
1938 and turned into a school building in 2013.

AUDITORIUM 13:30 - 17:00

AUDITORIUM 13:30 - 17:00

VETERAN TALKS

VETERAN TALKS

Veteranen vertellen aan de hand van filmbeelden
en muziek over hun ervaringen, onder leiding van
journalist en presentator Leon Verdonschot.

Looking at an image or listening to music can
bring back memories, in a conversation with
journalist and host Leon Verdonschot, veterans
reflect on their story.

AUDITORIUM 13:30 - 14:00

These talks will be held in Dutch,
questions can be asked in English.

‘Mijn leven is op dat dak
voorgoed veranderd’
Veteraan Dayrohn Wiesken
Dayrohn Wiesken stond op een dak in Afghanistan
toen hij en zijn kameraden urenlang onder vuur
werden genomen. Aan de hand van een korte
mini-documentaire vertelt Dayrohn over die nacht
en wat daarop volgde.

AUDITORIUM 13:30 - 14:00

‘My life changed forever
on that rooftop’
Veteran Dayrohn Wiesken
Dayrohn Wiesken was standing on a rooftop
in Afghanistan when he and his comrades got
under fire attack for hours. By showing a minidocumentary Dayrohn will talk about what
happened that night and what followed.

Dayrohn Wiesken - ISAF Afghanistan
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AUDITORIUM 14:15 - 14:45

‘Daddy, are you a murderer?’
Veteran Niels Roelen
AUDITORIUM 14:15 - 14:45

‘Papa ben jij een moordenaar?’
Veteraan Niels Roelen
Als Niels Roelen zijn dochtertje naar bed brengt
en het licht uitdoet hoort hij ineens uit het donker:
‘Papa, ben jij een moordenaar?’ Aan de hand van
een korte mini-documentaire vertelt Niels over
hoe er na terugkeer van uitzending door de samenleving naar je gekeken wordt.

When Niels Roelen brought his daughter to bed
and switched off the light, suddenly he heard her
voice in the dark room asking: ‘Daddy, are you a
murderer?’. By showing a mini-documentary Niels
will show us how society reacts on you after returning as a soldier from a military mission.
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AUDITORIUM 15:00 - 15:30

They said: ‘We can’t
save your eye’
Veteran Rick Torenstra
AUDITORIUM 15:00 - 15:30

Ze zeiden: ‘We kunnen je oog
niet meer redden’
Veteraan Rick Torenstra
Rick Torenstra was nog maar twee maanden in
Afghanistan toen het mis ging. Bij een zelfmoordaanslag verloor Rick zijn oog. Dit was de zwartste
bladzijde uit zijn leven, het betekende het einde
van zijn carrière bij Defensie. Aan de hand van een
korte video vertelt Rick over hoe hij zijn leven weer
op spectaculaire wijze heeft opgepakt.

Already two months after arriving in Afghanistan,
Rick Torenstra got hit a suicide attack and lost his
eye. This was the darkest day of his life because
it meant the end of his career in the military. By
showing a short video, Rick will get into how he
reinvented himself in a spectacular way.
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AUDITORIUM 15:45 - 16:15

‘Ik heb mij altijd drie keer zo
hard moeten bewijzen.’
Veteraan Xiomara Nora
met muzikale begeleiding van Robin Borneman
Al op jonge leeftijd wist de in Suriname geboren
Xiomara Nora dat zij later iets zou gaan doen
waarin ze haar gevoel voor rechtvaardigheid kwijt
kon. Twintig jaar later is zij sergeant-majoor bij de
Koninklijke Luchtmacht. Twee keer ging Xiomara
op uitzending, naar Irak en Litouwen. Op het nummer ‘Born to be Wild’ van Steppenwolf reizen we
met haar terug naar die tijd.

AUDITORIUM 15:45 - 16:15

‘Working three times
as hard to prove myself’
Veteran Xiomara Nora
with music by Robin Borneman
Xiomara Nora, who was born in Surinam, already
knew a a young age that she wanted a job where
she could put her sense of justice to use. Twenty years later she is Sergeant-Major of the Royal
Dutch Air Force. Xiomara was deployed twice, to
Iraq and Lithuania. Steppenwolf’s song, ‘Born to
be Wild’ reminds her of her time there.
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AUDITORIUM 16:30 - 17:00

Bringing back memories:
‘Lightning Crashes’
Veteraan Kees Amsterdam
met muzikale begeleiding van Robin Borneman
Het nummer ‘Lightning Crashes’ van Live neemt
veteraan Kees Amsterdam elke keer mee terug
naar zijn tijd bij de Korps Mariniers waarvoor hij de
hele wereld over ging. Hij neemt ons mee terug
naar die tijd en vertelt over zijn ervaringen. Kees
ken je misschien van zijn boek ‘Durf te Springen’ of
van zijn werk als presentator bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

AUDITORIUM 16:30 - 17:00

Bringing back memories:
‘Lightning Crashes’
Veteran Kees Amsterdam
with music by Robin Borneman
The song ‘Lightning Crashes’ by the band Live takes veteran Kees Amsterdam back to his time
with the Marine Corps, time and time again. He will
reflects on his experiences with the Marine Corps,
with whom he traveled all over the world. Kees is
now a successful tv-host.
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KANTINE FOTO-EXPOSITIE 13:00 - 17:00

‘Bosniërs’
Veteraan Tom Berendsen
Deze fotoserie gaat over vluchtelingen, specifiek
over vluchtelingen die een kwart eeuw geleden,
door oorlogsgeweld gedwongen, huis en haard
achter lieten. Tom Berendsen heeft zelf PTSS
opgelopen tijdens deze missie en het maken van
deze serie heeft hem geholpen om de missie een
plek te geven en beter te functioneren.

CANTEEN PHOTO-EXHIBITION 13:00 - 17:00

‘Bosnians’
Veteran Tom Berendsen
This photo series is about refugees, more specifically about refugees a quarter of a century after
they were forced into exile by war violence, leaving
their homes behind. As a result of his deployment
in Bosnia, Tom suffers from PTSD. Making this series has helped him to deal with his experiences,
and helped him to regain control of his life again.
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BIBLIOTHEEK 13:00 - 16:45

OPEN BOOK
Onder leiding van Maarten van Heems
‘Op uitzending’, ‘Durf te Springen’, ‘Soldaat in
Uruzgan’, ‘Oorlog in de Operatiekamer’, zomaar
een paar titels van boeken geschreven door
veteranen over hun ervaringen op uitzending. In
de prachtige schoolbibliotheek lezen de schrijvers
voor uit eigen werk. Na afloop is er volop ruimte
voor vragen.

BIBLIOTHEEK 13:00 - 16:45

OPEN BOOK
Moderated by Maarten van Heems
Many veterans wrote books about their
experiences away from home. In the astonishing
library of the International School of Eindhoven,
these writers and veterans will read to you from
their books. Afterwards you can ask them all your
questions!
These talks will be held in Dutch,
questions can be asked in English.
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BIBLIOTHEEK (RODE RUIMTE) 13:15 - 13:30

‘Van Brabant naar
Afghanistan en terug’
Veteraan Jules Calis
Jules Calis maakt documentaire striptekeningen
over Nederlandse missies in Afghanistan. Op Veteranen Verhalendag kun je deze tekeningen bewonderen en al je vragen stellen aan de striptekenaar
zelf, Jules Calis.

LIBRARY (RED ROOM) 13:15 - 13:30

‘From Brabant to
Afghanistan and back’
Veteran Jules Calis
Jules Calis made documentary cartoons about
Dutch missions to Afghanistan. Today you can
admire these illustrations and ask Jules Calis about
his experiences visiting the Dutch Army in Afghanistan and his inspiration to start drawing these
cartoons.
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Deze illustraties
van Jules Calis
zijn te bewonderen
in de bibliotheek.

These illustrations
by Jules Calis
can be admired in
the library.
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Maaike is
the winner of the
White Carnation
Prize 2019!

BIBLIOTHEEK (RODE RUIMTE) 13:45 - 14:15

‘Oorlog in
de Operatiekamer’
Veteraan Maaike Hoogewoning
Militair, veteraan én Witte Anjer Prijs winnares
2019, Maaike Hoogewoning is operatieassistent
bij Defensie en ging in totaal vier keer op missie.
In 2018 schreef zij een boek over haar ervaringen,
die zij tijdens haar missies bijhield in een dagboek.
Ze schrijft: ‘Ik wist dat ik in de hel op aarde terecht
zou komen in Afghanistan, maar er daadwerkelijk
dan ook zijn, alles zien, horen, ruiken en voelen, is
toch echt een ander verhaal.’
Maaike is
de winnaar van
de Witte Anjer
Prijs 2019!

BIBLIOTHEEK (RED ROOM) 13:45 - 14:15

‘War in
the operating theater’
Veteran Maaike Hoogewoning
Soldier, veteran and winner of the White Carnation Award 2019, Maaike Hoogewoning is a medical
operation assistant with the army. She went on
four missions of which the last one was to Afghanistan. She kept a diary for her family, and from
this diary she wrote her first book that she published in 2018. She writes: ‘I knew that I would end
up in hell on earth going to Afghanistan, but to
be really there, to see, smell, hear and feel it, is a
completely different story.
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BIBLIOTHEEK (RODE RUIMTE) 14:30 - 15:00

‘Durf te Springen’
Veteraan Kees Amsterdam
Veteraan Kees Amsterdam schreef een boek
over zijn tijd bij het Korps Mariniers, waarvoor hij
de hele wereld over reisde. Hij geeft in het boek
de rauwe realiteit van een uitzending weer, vertelt
over de militaire trainingen en over zijn bijna-dood
ervaring na een parachutesprong. Een spannend
boek waaruit Kees zal voorlezen, daarna mag je
hem het hemd van het lijf vragen.

LIBRARY (RED ROOM) 14:30 - 15:00

‘Dare to jump’
Veteran Kees Amsterdam
Veteran Kees Amsterdam wrote a book about his
time with the Marine Corps, with whom he traveled
the world. In the book he shows the raw reality of
a mission, the military training but also his almost
death experience after a parachute jump. Kees
will read from his intruiging book and afterwards
you can ask him anything.

Programma

OPEN BOOK

Program

OPEN BOOK

LIBRARY (RED ROOM) 15:15 - 15:45

‘On Mission’
BIBLIOTHEEK (RODE RUIMTE) 15:15 - 15:45

‘Op Uitzending’
Veteraan Patrick van Straten
Patrick van Straten bevond zich vier en een halve maand lang in de droge, warme woestijn van
Afghanistan. Elke dag maakte hij weer iets bijzonders mee. Zo heeft hij op vliegbasis Kandahar Air
Field (KAF) vier uur in een bunker moeten schuilen
tijdens een aanval op de vliegbasis. Deze verhalen en meer, hield hij bij in een dagboek waarvan
hij dertig van deze verhalen heeft gepubliceerd in
zijn boek ‘Op uitzending’.

Veteran Patrick van Straten
Patrick van Straten spent four-and-a-halve
months in the dry and warm dessert of Afghanistan. Not a day went by without an exciting moment, like the day he had to spend four hours in a
bunker during an attack on Kandahar Air Field. He
kept a dairy and wrote down all his experiences,
of which he chose thirty stories to publish in this
book. He will read one of these stories to you today.
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BIBLIOTHEEK (RODE RUIMTE) 16:00 - 16:30

‘Soldaat in Uruzgan’
Veteraan Niels Roelen
‘Vanaf het moment dat de eerste kogels hem om
de oren vliegen, weet kapitein Vik de Wildt dat alles anders is dan hij zich had voorgesteld.’ Veteraan Niels Roelen schreef een autobiografische
roman over de missie van kapitein Vik de Wildt
en geeft een indringend beeld van de fysieke en
psychische strijd van soldaten die uitgezonden
worden.

LIBRARY (RED ROOM) 16:00 - 16:30

‘Soldier in Uruzgan’
Veteran Niels Roelen
‘From the moment the first bullets flew around
him, Captain Vik de Wildt knew everything would
be different from what he had imagined.’ Veteran Niels Roelen wrote an autobiographical novel
about the mission of Captain De Wildt and gives an
intriguing view on the physical and psychological
battle that soldiers fight on theirs missions.

Programma

VETERANS ON SCREEN

BIBLIOTHEEK 14:00 - 16:00

Documentaire: ‘De Missie’
In De Missie van documentairemaker Robert Oey
krijg je door de ogen van de kolonel der mariniers
Joost de Wolf een inkijkje in de chaos van een internationale vredesmissie. De Nederlandse kolonel zoekt in Mali de grenzen van het mandaat op
en toont aan dat de kloof tussen de dossierwijsheid uit Den Haag en de realiteit van een tentenkamp in de woestijn in West-Afrika lastig te overbruggen is.
Voor en na de
vertoning van deze
film, zullen diverse
campagnefilmpjes
met veteranen
worden vertoond.
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Before and after
the screening of this
movie, several
campaignmovies
with veterans, will
be shown.
LIBRARY 14:00 - 16:00

Documentary: ‘The Mission’
In The Mission (with English subtitles) by documentary filmmaker Robert Oey, you get a glimpse through the eyes of the Colonel of the Marines
Joost de Wolf into the chaos of an international
peace mission. The Dutch colonel explores the
limits of the mandate in Mali and shows that the
gap between ‘policy wisdom’ from The Hague and
the reality of a tent camp in the desert in West
Africa is difficult to bridge.
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VETERAN BUDDIES

LERARENRUIMTE 13:15 - 13:45

De bevrijding van
Eindhoven, door de ogen
van Armando (95)
Veteraan Armando Marquez
“Vrijheid moet je koesteren. Bewaak het en eer
het.” Als 20-jarige militair werd Armando Marquez
in 1944 gedropt op de Sonse heide. Hij raakte twee
keer gewond: bij de dropping in Normandië en bij
het Duitse bombardement op Eindhoven van 19
september. Van zijn compagnie uit 1942, 150 man,
is hij de enige die vandaag de dag nog in leven is
en dit verhaal uit eerste hand kan navertellen. Op
Veteranen Verhalendag kun je deze oorlogsheld
ontmoeten en al je vragen stellen over de bevrijding van Eindhoven, 75 jaar geleden.
Dit gesprek is in het Engels.
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VETERAN BUDDIES

TEACHERSROOM 13:15 - 13:45

The Liberation of
Eindhoven, through the
eyes of Armando (95)
Veteran Armando Marquez
“Cherish freedom, guard it and honor it.” Armando
Marquez was only twenty when he was dropped
on the Sonse Heide in 1944 as an American soldier
fighting for the freedom of Europe and especially
Eindhoven. He got injured twice: at the dropping in
Normandy and at the German bombing of Eindhoven on the 19th of september. Of the 150 American
soldiers he fought alongside with, he is the only
one still alive today. At Veteran Story Day he will
give you an insight into what it was like to fight for
the freedom that we still enjoy today.
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TEACHERSROOM 14:00 - 14:30

Hokus Pokus Pilates Pas
LERARENRUIMTE 14:00 - 14:30

Hokus Pokus Pilates Pas
Pilatesinstructrice Becky Spellman
Wat hebben pilates en veteranen met elkaar te
maken? Kom naar de speciale workshop van pilates docente Becky Spellman en hoor alles over
de militaire origine van pilates en over haar werk
met gewonde veteranen.
Dit gesprek is in het Engels.

Pilatesinstructor Becky Spellman
What does pilates have got to do with veterans?
Join the special workshop with pilates teacher
Becky Spellman to hear everything about the
military origin of pilates and her work with injured
veterans.
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LERARENRUIMTE 14:45 - 15:15

Buddies voor het leven
Veterinair veteraan Joris Wijnker en
veteraan Joyce van den Waardenburg
Veterinair veteraan Joris Wijnker vertelt aan de
hand van concrete voorbeelden over de enorme
waarde die hulphonden en hulppaarden zowel
preventief als in de vorm van behandeling kunnen
hebben voor veteranen. Veteraan, Invictus Games
deelnemer en hulphond bezitter Joyce van den
Waardenburg vertelt uit eigen ervaring.

TEACHERSROOM 14:45 - 15:15

Buddies for life
Veterinary veteran Joris Wijnker and
veteran Joyce van den Waardenburg
Veterinary veteran Joris Wijnker talks about the
enormous value that assistance dogs and horses
can have for veterans, both preventively and in
the form of treatment. Veteran, Invictus Games
participant and buddy dog owner Joyce van den
Waardenburg talks from her own experience.
This talk will be held in Dutch,
questions can be asked in English.
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LERARENRUIMTE 15:30 - 16:00

‘Mijn hulphond
gaf me lucht’
Veteraan Stefan Sens,
zijn partner Dianne en hulphond Wim
Na zijn uitzendingen naar Bosnië en Kosovo werd
er bij Stefan Sens PTSS gediagnostiseerd. Hij had
last van hevige paniekaanvallen, epileptische
aanvallen en hij durfde de deur niet meer uit. Sinds
de komst van hulphond Wim ziet het leven van
Stefan er gelukkig weer veel rooskleuriger uit. Hij
komt weer buiten en doet weer mee. Of zoals Stefan zelf zegt: ‘Wim heeft mij weer lucht gegeven.’
Tijdens de Veteranen Verhalendag gaat Stefan samen met zijn partner Dianne in gesprek over zijn
uitzending en de rol die hulphond Wim in zijn leven
vervuld.

TEACHERSROOM 15:30 - 16:00

‘My supportdog gave me
air to breath’
Veteran Stefan Sens,
his partner Dianne and supportdog Wim
After being deployed to Bosnia and Kosovo, Stefan Sens was diagnosed with PTSD. He suffered
from severe panic attacks, epileptic seizures and
he was afraid to leave the house. Since the arrival
at his support dog Wim, Stefan’s life looks much
more colorful. He can leave his house and participate in society again. Or as Stefan says himself:
‘Wim has given me a new lease of life’. During the
Veteran Story Day, Stefan and his partner Dianne,
will talk about his mission and the role that his
support dog Wim plays in his life.
This talk will be held in Dutch,
questions can be asked in English.
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GYM OUTSIDE/INSIDE 13:45 - 16:30

Invictus Games:
Rolstoel Basketbal

In collaboration with:

Invictus games sporters
De Invictus Games is een internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn
geraakt in het leger. Tijdens Veteranen Verhalendag kun jij leren van en het opnemen tegen deze
topatleten.

GYM OUTSIDE/INSIDE 13:45 - 16:30

Invictus Games:
Wheelchair Basketbal
Invictus games sporters
The Invictus Games is an international paralympic
sporting event for soldiers and veterans who have
been mentally or physically injured in the army. On
Veteran Story Day you can lean from and compete
against these top athletes.

In samenwerking met:
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TOUR

BUITEN/BINNEN
13:30 - 14:00, 14:45 - 15:15, 16:00 - 16:30

Van kazerne tot school
Voormalig Millitare Basis & huidig schoolgebouw
Ooit was de International School of Eindhoven een
kazerne, namelijk de voormalige Constant Rebecquekazerne. Samen met een veteraan die ooit op
deze kazerne gestationeerd was, geeft een leerling van ISE een rondleiding door het schoolgebouw en tegelijkertijd het oude kazernegebouw.
Neem een kijkje in het heden én het verleden.

OUTSIDE/INSIDE
13:30 - 14:00, 14:45 - 15:15, 16:00 - 16:30

From militairy base
to international school
Former Millitary Base & current school building
The International School of Eindhoven used to be
a military base: the former Constant Rebecquekazerne. Together with a veteran who was once stationed at these barracks, an ISE student will give a
tour of the school building and at the same time of
the old military base. Take a look at the past and
the present.
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Veteran Talks in Auditorium
Photo Exhibition in Canteen
Open Book in Library (red room)
Veteran Portraits in Library
Veterans on screen in Library
Veteran Buddies in Teachersroom
Invictus Games outside field
Invictus Games inside (when rain)
Guided Tours meet at entrance
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THANK YOU FOR VISITING

#HETVERHAALVAN

