
Interview over militair met(ptss) 
1. Vertel wat over jezelf  

Mijn naam is Franklin Stegink 48 jaar Getrouwd 2 kinderen in 1992 een opleiding 
gestart voor beroepsmilitair in 1993. uitgezonden richting voormalig Joegoslavië 
waar de Kroaten en moslims op dat moment oorlog hadden.  
 

2. Hoe was het om militair te zijn  
Militair was altijd mijn grootste droom van vroegs al aan, vertelde mij opa allemaal 
verhalen over het leger. En dat boeide mij heel veel dat ik zelfs ook beroepsmilitair 
wilden worden ook vanwege het avontuur. 
 

3. Wat heb je meegemaakt 
Ik was vrachtwagenchauffeur en we brachten de meel rond voor de arme mensen. 
Daar om die te kunnen helpen alleen we hebben allemaal van alles gezien. Wat je 
hier in Nederland niet meemaakte, dode mensen langs de kant kinderen die met -20 
graden onder nul  aan de kant stonden. En te zwaaien zonder kleding veel aan. 
Beschietingen meegemaakt het was een zware tijd. Maar we hebben geprobeerd om 
ons best te doen. En dat is niet goed genoeg geweest voor ons we hebben gedaan 
wat we moesten doen.   
 

4. Hoe was het om in een andere land te zijn  waar oorlog was. 
Ja heel erg vreemd ik stapte in de vliegtuig vertrokken uit Schiphol augustus 1993. Je 
stapt eigenlijk in de vliegtuig waar geen oorlog is en je komt aan in Joegoslavië. 
En we werden gelijk vervoerd naar onze kamp. Toen kregen we al te maken met de 
eerste beschietingen. Op dat moment denk je dat je dan wel in een oorlog zit en dat 
je risico vol is. En de dingen die je onderweg ziet en meemaakt kapot geshoten 
gebouwen het viel best tegen. 
 

5. Hoe groot was het huis waar jullie sliepen 
Wij hadden geen huizen, wij sliepen in een soort caravan(privap) in 1993. Hadden wij 
nog geen elektrische verwarming. Dus wij hadden diesels kachel en wij sliepen daar 
met 6 man in. Zo caravan(privap)dat was ook even aanpassen met 6 man s ´morgens 
5 uur uit je bed en 6 uur alweer rijden. S ´Avonds laat weer thuis uur of 10. Daar 
sliepen wij in daar hadden we ook al materialen wapens en alles lag daar opgeslagen.  
 

6. Hoe werden mensen vervoerd als ze beschoten werden 
Via onze richting wij waren umprofor we mogen eigenlijk niemand helpen. Dus als er 
mensen beschoten werden, dan was het voor ons een taak om voor ons zelf eerst te  
kiezen.Dan voor de mensen wij moesten eerst veilig zijn. Wij wilde iets betekenen 
voor andere mensen. Ja dat gaat soms tegen je zin in, want af en toe denk kunnen 
der de mensen achter in de viertonnen in de vrachtwagen zetten. En meenemen 
maar dat mochten wij niet, doen wij mochten eigenlijk helemaal niks doen. Alleen 



maar zorgen dat er vrede was. En tijdens beschietingen moesten wij alleen maar aan 
ons zelf denken, en zorgen dat wij in veiligheid waren.  
 

7. Heb je een ziekte opgelopen  
Ja ik ben van 1992 tot er met 2005 beroepsmilitair geweest en heb posttraumatisch 
stress)ptss) syndroom over gehouden. Sinds 2005 ben ik geheel ziek thuis te komen 
te zitten, en dat betekent arbeidsongeschikt en dienstongeschikt. Dat betekent dat je 
niet meer kan werken in de maatschappij en ook niet meer kan werken in het leger. 
En dat heeft zo veel inpact op mij gehad en op mij gezin. Dat ik nu nog steeds onder 
behandeling sta, en dat ik het nog niet een plek kan geven en het niet uit mijn hoofd 
kan krijgen. En hoop door mijn therapie dat het beter gaat. 
 
Slot: Bedankt voor dit interview hopelijk gaat het in de toekomst beter met u. 
 



Datum10-02-2020 

OORLOG OPDRACHT 
 

A. Oorlog Opdracht  vragen: 

B. 1. Hoe heet u? Mijn Naam Is Mourad ( De Opa Van Mohamed )  

C. 2. Hoe oud was u toen de tweede wereldoorlog uitbrak? Ik was 11 jaar dan als kind weet 
je niet wat je ziet wat je voelt je kan t met niks vergelijken, 

D. 3. Waar woonde u toen? Ik woonde Hier voor In Marokko  in plaats Midar dicht bij 
Nador . 

E. 4. Woonde u na afloop van de oorlog nog op dezelfde plaats of bent u tijdens de oorlog  
gevlucht of verhuisd? Ik ben verhuisd 2x ik wil niet op de zelfde plek wonen waar 
allemaal dingen zijn gebeurd in de oorlog dat brengt Weer dingen met je mee, 

F. 5. Voelde u (en uw familie) de oorlog aankomen? Dat is moelijk om te zeggen we hebben 
ons zelf wel eens afgevraagd Van Wat als de oorlog komt wat zouden we gaan doen Dat 
weet je natuurlijk nog niet  we praten er wel over maar Ze willen het weer snel vergeten  

G. 6. Wat herinnert u zich nog over het begin van de oorlog? Ik had veel vrienden Je had 
meer vrije tijd je kon je zelf Zijn je was niet op je hoede Van wat er zou gaan gebeuren 
het is zonde dat er zo veel schaden verricht is. 

H. 7. Hoe vernam u het nieuws dat uw dorp/stad bezet was? Je schrikt er natuurlijk van en 
je wil gelijk naar je familie om te kijken of het nog goed gaat je wil dat je huis nog in orde 
is en dat je gezin bij elkaar is . 

I. 8. Wat deed u toen u het nieuws vernam? Het gaf een effect! Want Het komt opeens 
plotseling als een rake klap naar je toe als je opeens iemand verliest of volgende dag 
hoor je dat ze er niet meer zijn doet altijd pijn. 

9. Hoe dacht u over de oorlog toen deze uitbrak? Je hoort kabaal je weet niet wat je in 
die tijd moet doen je raakt gestrest en Moedeloos je denkt maar aan 1 ding en dat is je 
familie die is niet vaak meer te  redden die zijn er vaak slecht aan toe. 



INTERVIEW VROEGER 

Ik heb dit interview gehouden met Maarten Koster (Opa). Hij is 
geboren in 1939 en is opgegroeid bij ouders die boeren 
arbeiders waren. Hij is als klein kind opgegroeid in de 
oorlogstijd en zijn ouders hadden onderduikers in huis. Zijn oom 
is er nog bij gekomen in 1944, zijn oom is even later opgepakt 
door de duitsers en is op de transport naar Amsterdam gezet. 
Hij vroeg of hij naar het toilet mocht en dat mocht hij. Even 
later is hij naar de toiletruimte gegaan en heeft kunnen 
ontsnappen door een wc raampje. In 1944 verhuisden ze naar 
een ander huis. Mijn opa sliep op een matras en dat matras 
stond in een ruimte met aardappelen. Zijn ouders en hij waren 
aan het luisteren naar radio oranje stiekem (Want dat was 
natuurlijk verboden door de Duitsers) en ze hadden was 
mensen uit het dorp uitgenodigd om mee te luisteren naar 
radio oranje. Ze hadden stoelen neer gezet en hadden ze daar 
planken op gezet zodat er meer zitplaatsen waren voor de 
andere mensen. Hij zag met zijn blote ogen de Duitsers over 
vliegen en dat ze vliegende bommen af schoten. Vroeger had 
mijn opa bonnen nodig om eten te krijgen (Want anders kreeg 
die geen eten). 'S nachts ging zijn oom bomen kappen om brand 
te krijgen. Hij ging naar een uitgebreid onderwijs en hij was 6 
jaar toen hij naar school ging en is met de klas naar Artis en Den 
Haag geweest.Hij had een klas met 26 kinderen en had geen 
vervelende schooltijd gehad en had de vakken:Meetkunde, 



Engels, Duits, Frans en Nederlands gehad. Hij moest werken 
zowat de hele week (maandag t/m zaterdag). Als je ziek was 
moest je gewoon thuis blijven en kwam de dokter bij jou op 
bezoek. Hij woonde in een dorp waar huizen verschillende 
meters van de huizen af stonden. Hij ging naar de tandarts in 
Hoorn. 

 

Laura Otten S5 
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