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VETERAAN
BERRY RECKERS 
Mijn vader is veteraan, (Reserve) militair in de rang Sergeant Majoor, en heeft 
gestreden in Joegoslavië voor de Verenigde Naties als blauwhelm. 

Hoe is het om veteraan te zijn?
Ha ha, daar voel je niks van hoor. 
Met speciale momenten zoals veteranen dag in Den Haag is het een eer om 
mee te mogen lopen in het defilé langs de Koning. We krijgen applaus van het 
publiek langs de route. Dat bezorgt je wel kippenvel.
Hoe heb je de oorlog ervaren?
Als een erg spannende en leerzame periode met ook leuke momenten.
En een hechte kameraadschap onderling we waren 6 maanden op elkaar 
aangewezen.
Hoe ga je er nu mee om, dat je in de oorlog hebt gezeten?
Bepaalde dingen zijn niet uit te leggen aan iemand die zoiets nooit heeft 
meegemaakt, dat vond ik wel moeilijk. Nu heb ik het een plek kunnen geven.
Denk je nog vaak terug aan die tijd?
Soms, als ik een bepaald nummer op de radio hoor. Dan denk ik weer even aan 
vooral de leuke momenten van die tijd. Toen ik net terug was heb ik wel veel last 
gehad van knallen zoals met oud en nieuw, ik dook zelfs onder de tafel, maar nu 
gelukkig niet meer.

Mijn vader werkt bij Ricoh als Service Engineer en is daarnaast een hele lieve 
vader die er altijd voor mij is. Ik kan altijd bij hem terecht als er iets is en met hem 
lachen. 
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