
Persbericht: ORGANISATIE OUD-MILITAIREN REAGEERT OP DE 
ONTSTANE COMMOTIE EN TOEGEPAST GEWELD TIJDENS DE BIJEENKOMST 
OP HET MUSEUMPLEIN, AMSTERDAM, ZONDAG 2 JANUARI JL. 

Januari 05, 2022 

Waarom dit persbericht. 

In de landelijke pers en andere media worden de deelnemende oud-militairen in 
een onware en negatieve hoedanigheid zonder wederhoor weergegeven in 
kranten en praatprogramma’s. Ten behoeve van de reputatie van deze oud-
militairen, maar ook ten behoeve van het journalistieke principe van wederhoor 
ontvangt u dit persbericht. Er hebben vele misleidende en voor oud-militairen en 
veteranen pijnlijke berichten de ronde gedaan, ook (of vooral) bij de landelijke 
dagbladen. Geen van deze kranten heeft contact met ons gezocht. De term 
‘veteranen’ hebben wij nooit zo genoemd (oud-militairen en veteranen), maar zo 
is deze naam door anderen naar buiten gebracht. We hebben ook altijd getracht 
dit 1 op1 te corrigeren, maar in de volksmond is deze omschrijving van veteranen 
blijven rondzingen en de pers en andere instanties hebben deze omschrijving 
iedere keer zo gebruikt zonder ooit met ons daarover in gesprek te gaan. 

Achtergrond: 

Afgelopen zondag 2 januari 2022 zijn er, ondanks een last-minute verbod van de 
burgemeester van Amsterdam, een zeer groot aantal mensen naar het 
Museumplein in Amsterdam gekomen. De burgemeester had de door SVN 
georganiseerde manifestatie, om haar moverende redenen afgelast. De groep 
oud-militairen met in haar gelederen ook vele veteranen, begeleiden doorgaans 
demonstraties op verzoek van de organisatie(s) met het doel mensen bij elkaar te 
houden en naar partijen in het uiterste geval, een de-escalerende rol te 
vervullen. 

Hoewel dit feitelijk een politietaak is, is het duidelijk geworden de afgelopen 
twee jaar, dat demonstranten nog maar weinig vertrouwen hebben in dat 
taakaspect van de politie, iets dat vreemd genoeg minder het geval is wanneer de 
politie zich gewoon onder de mensen begeeft en geen aanzet geeft tot een 
geweldsspiraal, die meestal bij de inzet van de Mobiele Eenheid wel tot uiting 
komt. 

Situatie: 

Afgelopen zondag ging het helaas weer mis. Zoals iedereen heeft kunnen 
waarnemen was er een doelgerichte actie opgezet om leden van deze hechte 
groep oud-militairen, ondanks hun de-escalerende optreden, te arresteren. Dit 
gebeurde via de inzet van de Arrestatie Eenheden (AE) en de inzet van Mobiele 
Eenheden (ME). 
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De aanwezige mensen, inmiddels duizenden, werden opgeroepen om het 
Museumplein te verlaten, de oprukkende ME, met paarden en waterkannonnen 
bewogen zich van het Rijksmuseum gezien, richting concertgebouw/van 
Baerlestraat, hiermee de mensenmassa dwingend zich in diezelfde richting te 
begeven, waar zij vervolgens in een fuik terecht kwamen en waar een 
blokkade van ME, politie en AE stond opgesteld met honden-begeleiders
die onmogelijk de stroom van mensen zou kunnen tegenhouden. 

Daarbij sloegen de ME en AE in paniek wild om zich heen waarbij rake klappen
vielen die resulteerden in diverse hoofdwonden, zware kneuzingen en 
botbreuken. De heftig naat alles slaande ME en AE, waaronder ook de BE van 
KMAR, hebben zich niet van hun beste kant laten zien.

Onze contactpersoon naar de politie en naar de organisatoren toe is UNPROFOR 
Support Command Dutchbat II en Dutchbat III veteraan Raf Jansen. Hij was 
afgelopen zondag kennelijk het doelwit die in ieder geval aangehouden scheen te 
moeten worden. 

Er is op het ruim aanwezige beeldmateriaal te zien dat dit niet lukte, tot twee 
keer toe, bij de derde poging was de overmacht aan AE en ME dusdanig groot, dat 
hij alsnog werd opgepakt en afgevoerd naar een cellencomplex in de Bijlmer. De 
aanklacht, welke schijnbaar niet in persoon tot hem gericht was en hem werd 
medegedeeld luidde: Obstructie. Raf Jansen is echter na 6 uur weer vrijgelaten. 
Twee andere oud-militairen zijn afgelopen zondag ook aangehouden, waarbij 
vermeld kan worden dat afgelopen maandag 1 van deze 2 ook weer is vrijgelaten. 
Onze 3e oud-militair zit helaas op dit moment van schrijven nog vast. 

Vaststelling: 

In de media reageren diverse mensen die ‘iets’ van onze vreedzame aanwezigheid 
vinden. Waaronder politici, burgemeesters en hoofdcommissarissen van politie. 
Deze lieden hebben al eerdere pogingen ondernomen om ons weg te zetten als 
nep-veteranen en nep-militairen. Ten onrechte wordt er vaak gesuggereerd dat 
wij (alle) veteranen vertegenwoordigen. Wij zijn een relatief kleine actieve 
groep met een stille(re) achterban van vele oud-militairen. Wij zijn op verzoek 
aanwezig op demonstraties ten behoeve van de vrede en veiligheid van de 
deelnemers die hoofdzakelijk bestaan uit bezorgde burgers uit alle lagen en 
leeftijden van onze bevolking en die opkomen voor onze grondrechten. Wij 
voelen ons geroepen dit te moeten doen, om diezelfde redenen die ons hebben 
bewogen namens Nederland in oorlogsgebieden op vredesmissies te gaan, de 
afgelopen vijftig jaar. 

Met de voorzitter van het Veteranen Platform(VP), Lgen bd Hans van Griensven, 
hebben wij een dialoog gevoerd en uitgelegd wie we zijn, waarom wij er zijn en 
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wat ons heeft bewogen om de vrijheid voor eenieder te moeten waarborgen. 
Hoewel hij het niet met alles eens is, geeft hij wel aan dat hij er is voor alle 
veteranen, ook de veteranen die zich in onze groep bevinden. Ook wij zijn 
veteranen volgens de Veteranen Wet en ook daar heeft het Veteranen Instituut, 
waaronder het VP valt, een zorgplicht. Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk 
was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van 
ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom 
publiek uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de 
vrijheid en de naleving van de grondwet. 

Missie: 

Militairen die handelen vanuit dienstbaarheid naar het volk, zullen begrijpen dat 
wij ons ook, wanneer wij niet langer werkzaam zijn voor de overheid, nog steeds 
verbonden voelen met die missie. En zeker als het de veiligheid van onze 
kinderen, ouders, broers en zussen in ons eigen land betreft. 

Wilt u meer weten over onze missie bezoek dan onze website: 
https://inhetgelidvoorvrijheid.nl

Kleding/Tenue 

Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHGVV Patch. Wij dragen 
geen volledig uniform, maar hebben er vanwege onze neutrale rol voor gekozen 
zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het 
maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en 
het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we 
daarbij dragen is een donkere broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-
jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het 
onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een 
afspiegeling van de maatschappij. 

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen dan kunt u 
ons rechtstreeks benaderen. Wij staan u graag te woord en zijn beschikbaar voor 
een interview of verdiepend gesprek. 

-Einde bericht-

——————————————————————————————————————————————- 
info@inhetgelidvoorvrijheid.nl 
https://inhetgelidvoorvrijheid.nl 

Contactpersoon IHGVV: 
1. Erlynne Bakkers    +31 6 26174068

 3

https://inhetgelidvoorvrijheid.nl
mailto:info@inhetgelidvoorvrijheid.nl
https://inhetgelidvoorvrijheid.nl


2. Marian Korving      +31 6 27417054
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