
' ln een oorlog voel
je je eigen rnachtig'

Twee filmmakers maakten een documentaire over

Nederlanders die aan Kroatische zijde meevochten in de

burgeroorlog in Joegoslavië. Rauw en eerlijk vercellen ze over

oorlog, adrenaline en afgesneden oren als jachttrofee. Maar

alle omroepen hebben de film geweigerd.

AYMOND, wijwilliger
in de |oegoslavische oor-
log aan de kant van de
Kroaten, neemt geen
blad voor de mond als

hij praat over de charme van de
oorlog. 'Op zo'n moment voel
je je eigen zo machtig. Allemaal
vijftronderdmilimeterkanonnen
die vlak achter je staan. Je hebt
twintigmilimeter mortieren die
constant aan het vuren zijn op
hun linies. Die adrenaline...,
nou..., al zou je je rechterhand
verliezen, je zou het niet voe-
len. '

Zijn maat André heeft ook de
genietingen van de oorlog ge-
kend. 'Het isheel straight,heel
eerlijk. Allemaal de zelfde kan-
sen. Wie het eerst een fout
maakt, gaat er aan.'

Maar André heeft ook ge-
merkt dat je er een beetje gek
van wordt. Een tegenstander
die met enkele schoten in de
borst langzaam lag dood te
bloeden, met'roze bloed dat
met bubbels naar buiten
stroomt', gaf hij even 'een tik-
kie', onder het uitspreken van
de tekst:'Hé vriend, zijn we aan
het bellen blazen?' Om meteen
te beseffen: 'Hé Dré, je begint
ook al af te glijden, je gaat te
ver.'

De Nederlandse televisiekij-
ker zal deze ongekuiste solda-
tentaal waarschijnlijk niet te
zien krijgen. Want de film
waarin Raymond en André fi-
gureren is vooralsnog door alle
omroepen geweigerd. Deze
week gaat de film in première,
vooralsnog alleen voor de pers.

Vijf jaar lang werkten Arnold
Folkerts en Ada van de Weijer
aan Soldaat in den ureemde,
een documentaire over de Ne-
derlander Johan Tilder. Tilder
ging, na een carrière bij de com-
mando's en het Vreemdelingen-
legioen, naar Kroatië als leider
van zijn 'eigen' groep, de First
Dutch Volunteer Unit. Vecht-
jassen, dat wel, maar'met een
vriendelijke uitstraling'. Huur-
lingen? Misschien, maaÍ'ze

fohan Tilder. FOTODGP

kregen niet betaald; alleen een
onkostenvergoeding'. Mensen
met een merkwaardige motiva-
tie. André bekent op avontuur
uit te zijn geweest, Raymond
kwam net uit de gevangenis en
wilde uit dat wereldje blijven.
Zijwerden vrienden en bewon-
deraars van ]ohan Tilder, die
naar Kroatië ging omdat daar
'mensen compleet werden afge-
slacht door de andere kant.'

De groep van Tilder vocht
aan de kant van de Kroaten in
de Joegoslavische oorlog, tegen
de Serviërs. Aanvankelijk met
succes, en altijd volgens de re-
gels van André: 'Oorlog is een
spelletje dat gespeeld wordt tus-
sen soldaten.'Al had hij ook
wel door dat de Kroaten dat net
een beetje anders voelden. Hij
vertelt met een Kroaat op expe-
ditie te zijn geweest, achter'de
Serven'aan. 'We schoten er een
paar neer. Eerste wat hij deed
was een mes pakken, hun oren
afsniiden en in een zakkie
doen.' Jachttrofee, voor thuis.

Maar in 1993, toen André en
Raymond alweer terug in Ne-
derland waren, ging het mis. Bij
een overval op de Servische
Medak-enclave maakt de groep
van Tilder zich schuldig aan et-
nische zuiveringen. Moord,
marteling, ogen uitsteken, ver-

krachting, gewonde soldaat met
touw om de enkels achter een
auto aan, in boom gehangen ge-
wonde met meswerpen om het
leven brengen, en veel dode
vrouwen en bejaarden.

In april 1994 werd Tilder ge-
pakt door de Serviërs en be-
recht. Beelden van zijn verhoor
zijn in de film te zien. De sol-
daat die eerlijk wilde blijven,
bleek niet bij machte zijn han-
den schoon te houden. Althans:
volgens deze beelden, maar ui-
teraard is niet duidelijk of ze
onder druk tot stand zijn geko-
men. Tot een veroordeling
kwam het niet: Tilder werd 'op

de vlucht doodgeschoten'.
Folkerts en Van de Weijer

dachten tot een jaar geleden
nog hun film te maken voor de
NCRV, maar toen het foegosla-
viëtribunaal bekendmaakte on-
derzoek te gaan doen naar mo-
gelijke oorlogsmidaden van Ne-
derlanders in Kroatische dienst,
bedacht de omroep zich. Ande-
re omroepen zijn ook niet hap-
pig. Folkerts somt op: De Vara
vindt hem niet passen in de tra-
ditie van onderzoeksjournalis-
tiek van Zembla; volgens de EO
'past hij niet in het profiel van
de EO'; de VPRO vindt dat de
film geen nieuws bevat.

Wessel van der Hamme van
de Ikon vindt dat de film te veel
vragen open laat, met name
over de motivering van de sol-
daten. Hij vindt bovendien dat
er wel erg veel'stoere soldaten-
verhalen' te zien zijn:'Hij blijft
in de kameraderie steken'en is
'te onkritisch'. KRO en NPS be-
zinnen zich nog.

Gek genoeg komt hij waar-
schijnlijk wel in het buitenland
op de buis, en wel dankzij de af-
deling van de NOS die films in
het buitenland verkoopt. Kaisa
Kriek, salesmanager van NOS
Sales: 'Ik vind het een heel bij-
zondere film. Ik heb nog nooit
een film gezien over soldaten in
de oorlog die zo rauw en eerlijk
was.'

' Gerard Reijn
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Film over
huurlitrg
Johan Tilder
in Kroatië
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Van onze verslaggever LEO VAN GELDEAEN

AMSTERDAM - De documentaire over de laatste
maanden van de Enkhuizer Johan filder, die tien iaar eó_
leden. naar Joegoslavië trok om daar in d, óo*iáË 

"*"ï"

Kroate_n te vechten, is af. Maar de NCRV aie ajtitm zóu
uitzenden, wil hem niet hebben. De makórs zi;n nu in gó-
sprek met andere omroepen.

'Soldaat in den Vreemde' heet
de productie die Ada van de
Weijer en Arnold Folkerts
maakten. Gisteren was in Am-
sterdam de voorvertoning. Til-
ders voormalige strijdmákker
André vertelt in de fim dat hi.i
nooit meer een geweer zal aanl
raken. ,,Ik zou nooit meer in
zo'n avontuur stappen. "

De documentaire, ontdaan
va-n elke romantiek, zonder op-
geheven moralistisch vingertjïe,
laat de 'naakte' Johan 

-nta-ei

zien. Hij vormde samen met een
aantal andere Nederlanders'The first Dutch Volunteer Unit,
enàetaalde die keuze met ziin
Ieven.

Het verhaal van Tilder is het
veghaal van de universele sol-
daat. Bovendien krijg je koud
e-n kil op je bord dat 

-elii 
oorlog

de wereld van het zwart/wít íá
waarin voor nuance geen plaats
is. Dat laatste maakl de waan-
zin waarin Tilder verzeilt raakt,
extra aangrijpend.

De makers gaan samen met
André en Raymond, die in Kro-
atie is blijven wonen, terug naar
de plekken waar de oorlo-g zich
afspeelde. Langzaam wordt de
foto van Johan Tilders laatste
levensfase zichtbaar. Het is het
portret van iemand die zoals de
makers zeggen zich 'moreel in
de klem vocht en de uitweg niet
meer kon vinden'.

Ada van de Weijer: ,,We wil-
den dat laatste zo Írelder mose-
lijk laten zien. Daarom wildlen
we per se niet terug naar bij
voorbeeld zijn schodl in Enkl
nurzen. en woegere school-
vriendjes opzoeken. Daar gaat
h_et niet om. Het gaat om goed of
slecht. Wat is dat in een situatie
die wij ons niet voor kunnen
stellen? Ik kah op die waag nog
steeds geen antwoord geven." 

-

Zijn strijdmakker André zegt
terugkijkend: ,,Spijt heb fu
niet. Maar het is het allemaal
niet waard geweest. Alleen al
het verlies van Johan is onher-
stelbaar. Ik zou nooit meer in
zo'n avontuur stappen. Sowieso

D Johannes filder op een vi-
deo-opname, die de Serviërs
maakten tijdens ziin verhoor.

raak ik nooit meer een geweer
aan. Waarom ik het tvel gedaan
heb? Ik hield van aÈntuur en
kies snel voor de underdog.
Vandaar dat ik met Johan in
Kroatië terecht ben gekomen.,'

Arnold Folkerts: ,,De NCRV
wilde een andere film. De ro-
mantische documentaire met
de bekende plaatjes uit de jeugd
van Johan. Bovendien speelde
bij de omroep de angst mee dat
ze een portret van een vermeen-
de oorlogsmisdadiger uit zou-
den zenden. Of dat laatst zo is.
laat ik aan iedere kiiker over.
Inmiddels is er al de nodige in-
teresse. Dus we hopen aát ae
film snel op tv te zien is."

De familie in Enkhuizen was
gisteren niet aanwezig. ,,Vooral
voor de moeder van Jolhan is het
nog steeds te emotioneel", ver-
telt Ada van de Weiier. ..Zeheb-
ben de film in de Ëeslótenheid
van het eigen gezin kunnen
zien. Moeder had het er enorm
moeilijk mee. Ik heb de indruk
dat zijn vader inmiddels beter
met het verdriet om kan gaan."

Nadat Johan Tilder in sen-
tember 1993 had meegedaàn
aan acties in de Medak-enclave,
de eerste Kroatische etnische
zuivering, verdwijnt hij plotse-
ling. Al snel blijki dat ióhan is
ll8epakt door,de Serviërs. Op
t'o"mËi rssa i. d" É"ki';# à; Í
de vlucht'doodgeschoten. 

- 
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huurlingen
Soldaat in den vreemde. Regie:
Arnold Folkerts en Ada van de
Weijer. In: Het Ketelhuis,
Amsterdam, zo middag.

Nadat in Coco Schrijbers de ge
moederen flink bezighoudende
First Kill de vraag was gesteld naar
de aantrekkingskracht van oorlog
en de kick van het doden, volgt in
solilmt itr ilin %eetnilc dewaagwaar'
omje iiberhauPt gaat meedoen aan
een oorlog. Filmmakers Arnold
Folkerts en Ada van de Weijer re
construeren wat er gebeurde met
soldaatlohan Tilder, die vocht aan
Kroatische zijde tegen de Serviërs.
Zij doen dit aan de hand van getui-
genissen van collegasoldaten An-
áré en Raymond die zich begin ja-
ren negentig aansloten bij de door
Tilder opgerichte First Dutch vol-
unteeÍUnit.

Allen gingen me! een nobele in-

stelling naar Kroatië: een oorlog
voer je tegen soldaten, en er moe-
ten geen burgerslachtoffers vallen
- zeker geen vrouwen en kinderen.
Voor André is het gevoel van kame-
raadschap en vriendschaP de be-
langrijkste reden bij het bataljon
te gaan. Hij omschrijft zijn ont-
moeting metJohan Tilder dan ook
treffend als liefde op het eerste ge-
zicht. Raymond kickt vooral oP de
adrenaline en de sp4nning. Maar
de ethiek van het voeren van een
schone oorlog bliikt een te naieve
notie te ziin, zeket in een etnisch
wespennest als voormalig Joego-
slavië. Die dramatische structuur -
wat is er met Tilder gebeurd? - en
de droge reconstructie van twee
jaar oorlogaan de hand van home-
video's, beelden van de Nederland-
se en Kroatische televisie, en de fas-
cinerende ondervragingsvideo van
Tilder door Serviërs zijn de kracht
van de film. Een moreel oordeel
over eventuele wandaden blijft uit.
Volgens de makers zou dat ook de
reden zijn dat vooralsnog geen
omroep bereid gevonden is de Íilm
uittezenden.
AW
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d o o r  H e n r i  L a n s i n l <

fohan Tilder werd in r963 in Enkhuizen

geboren. Hij werd in ry94langs een

autoweg gevonden, 'op de vlucht dood-

geschoten', nadat hif zes weken eerder

door de Serviërs gevangen genomen was.

Toen hij gevangen werd genomen vocht

fohan Tilder in het Kroatische ieger, bij

de 'Wolvenbrigade'. Tilder was dertig

toen hij stierf. Hij moet een goede vak-

man zijn geweest. Zijn Nederlandse maat
André, LibanonveteÍaan en wiiwilliger bij

de'First Dutch Volunteer Unit' die onder
leiding stond van Tilder, vertelt: "Midden

in een intensiefvuurcontact hoorde je

duidelijk zijn bevelen. 'sectie i herladen'.

Ik vroeg me af waarom. Totdat ik er ach-

ter kwam dat ik nog maar tvvee kogels in

het magazijn had. |ohan wist dus dat ik

daar door heen was."

Tilder had zijn militaire opleiding gehad

bij het I(orps Commando Troepen. Hij

was gelegerd geweest in Seedorfen zocht

daarna het avontuur in het Franse

Vreemdelingenlegioen. In 199r ging hii

naar Kroatië. De beelden van de arlillerie-

bombardementen op Vukovar moeten op
hem een onuitwisbare indruk gemaakt

hebben. Hij verklaarde voor de Neder-

landse TV dat hij zijn kwaliteiten als mili
tair wilde inzetten voor de onschuldige

burgers die het slachtoffer werden van de

Servische agressie. Via de Nederlands

I(roatische Werkgemeenschap wierf hij

Nederlandse vrijwilligers die onder zijn

leiding een gevechtsgroep vormden aan

hel l(roatisch-Ser.vische front.

Tilder was de enige van hen die in

Kroatische krijgsdienst bleef. Hij voelde

zich verbonden met Kroatië, hij huwde

een I(roatische vrouw en was een plaatse-

lilke 'held'. Maar uiteindeliik werd hij

toch een 'Soldaat in den vreemde'. Hij

was pelotonscommandant tijdens het

Kroatische offensief in de Medak in sep-
tember ryy. Zljn peloton is vrijwel zeker

betrokken geweest bij de etnische zuive-

ringen die daar plaats vonden. Op een

(geregisseerde) Servische video verklaart

Tilder dat zijn mannen hebben geschoten

op Servische burgers. Dat ze de oren

afsneden als oorlogstrofee. Dat ze een

gewonde soldaat aan ziln schouders

ophingen en toen met mesworpen dood-
den. Dat ze een andere gewonde achter

ln  ons domineeslandje wordt  een enkele keer  een docu-

mentai re gemaakt  d ie n iet  a l leen zonder walg ing,  maar

ook zonder opsmuk en zonder f ranje laat  z ien wat  het

betekent  om mi l i ta i r  te  z i jn .  ,so ldaat  in  den vreemde'  is

zo 'n product ie .  Ada van de Wei jer  en Arnold Folkers heb-

ben er  v i j f  jaar  aan gewerkt .  Ceen enkele omroep wi l  hun

f i lm ver tonen.  Maar vredesmiss ieveteranen d ie de beel-

den hebben gezien, ziin zeer enthousiast.

een auto bonden en hem ver-volgens weg-

sleepten.

Op de dag dat hij gevangen werd genomen

ging Tilder, waarschijnlijk behoorlijk

dronken, richting Servische linies. Het is
n ie t  du ide l i i k  hoe h i j  gevangen is  genomen

en ook niet waarom hij vermoord werd.

Er loopt op dit moment een onderzoek

bij het foegoslavië-tribunaal naar de

betrokkenheid van Nederlanders bij de

oorlogsmisdaden in de Medak. Alleen

van Tilder staat vast dat hij daarbij aan-

wezlg was.

Van de Weijer en Folkerts verlellen het

verhaal van Tilder met veel historische

beelden waarop Tilder als militair te zien

is. Door de beelden van Vukovar te com-

bineren met de beelden van de verwoes-

ting in de Medac wordt het (mogelijket)

dilemma van Tilder gevisualiseerd. Het

verhaal wordt verteld door twee Neder-

landse vrijwilligers, de al eerder

genoemde André en de nu nog alti,d in

Kroatië (met wouw en kind) wonende

Raymond. Belangrijk is ook de rol van

een derde verteller: de Kroaat Ivac Stimic,

Hij zette met Tilder de 'First Dutch

Volunteer Unit' op. Stimic maakt de toe-

schouwer door zijn verhaal duidelijk hoe

de oorlog je kan pakken (vanafhet

moment dat zljn ouders door de Serviërs

worden vermoord) en kan meeslepen in

een alles verwoestende maalstroom die

geen ruimte meer laat voor 'normaal'

menselijk handelen. Het is bijzonder ont-

roerend om te zien hoe juist Stimic, tien
jaar later, zijn menselijkheid weer terug

gevonden heeft, ook al heeft de oorlog
juist hem enorm geraakt.

Ada van de Weijer en Arnold Folkerts

hebben een ontzettend goede documen-

taire gemaakt. Deze Nederiandse produc-

tie laat de oorlog zien zoals oorlog is.

fohan Tilder:
avonturier, oorlogsm



voor hen is oorlog dus niet iets

waanan je  zegt :  D i t  verwerpe-

l i i ke  gedoe s taa t  ve f  van  mi j

a l .  De s t ra l<  aangehouden l i jn

rond de wederwaardigheden

van |ohan Tilder is een erg

sterke keuze. Het maakt dui-

del i jk hoe een ogenschi jnl i j l<

eenvoudige morele en emotio-

nele keuze (in dit geval het

b e s c h e r m e n  r  a n  o n s c h u l d i g e

burgers) iemand onbedoeld en

Het gaat om vraagstukken waanroor hier

in Nederland weinig tot totaal geen

begrip bestaat. En toch is Nederland, zo

stellen de makers terecht, betrokker-r bij

oorlog via de krijgsmacht die deelneemt

aan v redesopera l ies .  He l  hoe[ t  geen ver -

bazing te wekken dat de documentaire

trjdens een besloten vertoning op de

Landmachtstaf juist voor deze veteranen

a a r r l e i d i n g  \ , \ a s  o m  o i e r  h r r n  e r v a r i n g e n

te ver-tel1en.

Volgens de mal<ers van de film blijkt in

_

-;dadiger of moraalridderl

Geen verheerlijking, geen romantiek,

geen moraliserend vingertje, eigenlijk

zoals het is. Oorlog is realiteit, in ieder

geval voor veel Nederlandse militairen die
op vredesmissie zljn of zijn geweest. En

onger , r  i ld  to l  dader r  k rn  b rengen d ic  h i j
juist verafschuwt. Je voelt als toeschou-

wer aan den l i jve de di lentrna's waaÍmee

Tilder aan het eir-rd van zijn leven gewor-

steld moet hebben.

een oorlog de rnorele logrca waarmee we

in het leven staan niet meer te werl<en.

De r , raarhe id  i s  zoek .  Vragen naa l  goed

en kwaad, schuld en onschuld l i jken

naïef. Oorlog dwingt tot keuzes die ver-

volgens geen goede uitweg kennen. in

die zin eist oorlog een grote tol van zowel

de verliezers als de winnaars.

Dat geldt voor-iedereen die beh-okken was

bij oorlogen. Dat geldt voor Indië-

veteranen, J(oreaveteranen, vredesmissie-

veteíanen. Ook die laatste veteranen kun-

nen en l<onden in sifuaties terecht komen

die hen dwong tot daden waarvoor ze

achterafn-roreel veroordeeld werden in dit

brave domineeslandje. Vanaf de kansel is

het makkeli jk praten over goed en kwaad.

Alsofdaar een scherpe grens tussen zou

bestaan. Wat dus niet zo is. Dat laat de

docun-rentaire goed zien. .$


