
RIDDER SKIPPY 
 

Ere wie ere toekomt 

Op 26 april 2017 heeft  Zijne Majesteit Koning Willem Alexander  
besloten Jan de Vaal, bekend bij ons als, Skippy, te onderscheiden. 

 
Tijdens een indrukwekkende plechtigheid werd hij door de burgemeester 
van Haarlemmermeer, de heer Theo Weterings, gedecoreerd. 

Het was een ‘kippenvel’ moment die frêle oude man tussen zijn kinderen 
te zien staan toen de versierselen van Ridder Oranje Nassau hem  
opgespeld werden. 



Hierna kreeg hij minutenlang een daverend applaus van de gehele zaal. 
Iedereen stond op voor hem!!! 

Tijdens de speech, uitgesproken door de burgemeester, was het muisstil 
in de zaal. Je kon een speld horen vallen. Het was duidelijk, hier stond 
een zeer bijzondere man. Dat merkte je aan alles en iedereen. De 
burgemeester sprak over het bewogen leven van Skippy. De leidraad  
was en is altijd de zorg voor de ander geweest. Hij overleefde de 
gruwelen van de kampen en bouwde zijn leven weer op. Toen sloeg later 
het noodlot weer toe met de ziekte en het overlijden van zijn dierbare 
Ida. Maar Skippy zou niet Skippy geweest  zijn als hij zich niet ook 
bekommerde om de andere bewoners in het verpleeghuis waar Ida 
verpleegd werd. Hij ging niet bij de pakken neerzitten. 

Wat eerst klein begon groeide uit tot een vast patroon van 
vrijwilligerswerk;  elke dag, elke week, elke maand en het hele jaar rond 
ging hij er in zijn eigen auto heen, weer of geen weer.  

Skippy heeft zich toen gedurende meer dan 10 jaar op een leeftijd van 
boven de 80 als vrijwilliger ingezet in dit woonzorg/verpleegcomplex in 
Hoofddorp. 

Al gauw zag hij dat er veel te weinig helpende handen voor al die 
mensen waren. Daarom zorgde hij ervoor dat bepaalde bewoners hun 
bordje leeg aten, wat te drinken kregen, gaf hen een bemoedigend 
woord, een aai over de bol, arm om een schouder. Kortom hij hielp waar 
hij kon. Maar hij was er ook voor de verzorg(st)ers waar het werk zwaar 
voor is, luisterde naar hen en had altijd wel een opbeurend woord. 
Tijdens de Natzweiler reis kocht hij steevast een cadeautje voor “zijn 
meisjes”. 

Skippy nam geen vakantie. De week van de Natzweiler reis bleef wel 
heilig en dan moesten ze het  maar even zonder hem doen. 

Skippy, dit is een dik verdiende onderscheiding!  

Chapeau! 
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Haarlemmermeer

Vijfhuizen ✱ De festivalcamping
van dance-evenement Mysteryland
mag gefaseerd groeien tot 25.000
bezoekers in 2021. Dit jaar mogen er
15.000 campinggasten komen.
Mysteryland-organisator ID&T leg-

de de wens voor een grotere, meer-
daagse camping al eerder neer bij de
gemeente Haarlemmermeer. B en W
wilden er wel aan meewerken, mits
alle betrokkenen ermee zouden in-
stemmen.
Dat blijkt nu het geval te zijn. ,,Uit
de overlegde correspondentie en ge-

spreksnotulen komt de steun naar
voren vanuit de bewoners(-organi-
saties) in de directe omgeving voor
de verdere ontwikkeling van de fes-
tivalcamping Mysteryland’’, melden
B en W aan de gemeenteraad.
De betrokken (hulp)diensten heb-
ben ook geen bezwaar. ,,Gelet op de

positieve ervaringen in afgelopen ja-
ren en gezien het verwachte gunsti-
ge effect op een spreiding van de be-
zoekers in- en uitstroom.’’
De buurtbewoners waren aanvanke-
lijk wat huiverig voor een camping
vol festivalgangers. Maar, zeggen B
en W: ,,Inmiddels is gebleken dat de

critici uit de directe omgeving van
destijds door de positieve praktij-
kervaringen met het totale evene-
ment, tot andere (positieve) inzich-
ten zijn gekomen.’’ 
Het aantal bezoekers van Mystery-
land stijgt niet. De camping is een
extra service voor festivalgangers.

Festivalcamping Mysteryland naar 25.000 bezoekers
Bart Boele

Zo’n man werd woensdag tot rid-
der benoemd. Hoe vol de grote zaal
van De Meerse ook was, toen de
burgemeester over de 94-jarige Jan
de Vaal sprak, kon je er een speld
horen vallen. Zo zat de Hoofddor-
per in WOII in twee van de meest
beruchte kampen der nazi’s: het
Natzweiler kamp en Dachau. In
het eerste kamp, in de Elzas, moes-
ten gevangenen zulk extreem
zwaar werk doen onder zulke
belabberde omstandigheden, dat
velen zich dood werkten. En an-
ders werden ze wel doodgeschoten.
In Dachau bleef De Vaal tot de
bevrijding in 1945. „Ook daar”,
meldde de burgemeester, „bekom-
merde u zich meer om anderen dan
om uzelf. U verzorgde medegevan-
genen in de ziekenbarak en pro-
beerde aan extra voedsel voor hen
te komen. Dat kon het verschil
tussen leven en dood betekenen.”
Na de oorlog wilde de verzetsman
niet te veel nadenken over wie hem
had verraden toen hij, met een kar
vol kleren en enkele geweren, werd
aangehouden in ’zijn’ Jordaan.
Afgeven op de mensheid deed hij
al evenmin. Hij wilde door. Met
hart en ziel.
Als een van ’zijn’ kampen werd
herdacht, dan was hij er bij. Daar of
in Nederland. Toen hij nog stevig
kon staan, was hij zelfs jaar in jaar
uit vlaggenist bij de herdenking bij
het Dachau-monument. Nu leunt
hij soms wat op anderen.
Kleindochter Kimberley, die
’enorm trots’ op haar opa is, verge-
zelt hem graag. Ze was er ook bij
toen hij vier jaar geleden met leer-
lingen van het Berlage lyceum uit
Amsterdam, die hem portretteer-
den, naar Dachau afreisde.
Humor ziet ze als zijn belangrijk-
ste wapen in de strijd. ,,Het ene
moment kan hij heel serieus zijn,
om het volgende moment met een
serveerster te flirten. Hoe zwaar
zo’n reis ook lichamelijk is, opa

lacht zich er gewoon uit.”
In zijn speech wierp de burgemees-
ter de vraag op of De Vaal ondanks
of dankzij de oorlog de blik op
anderen richtte. De man in kwestie
zou het niet weten. Hij weet wel
dat hij mensen als vrienden wil
zien. En niet, zoals de Duitsers
altijd zeiden, als Mannschaft.
En of hij zo gericht is op het door-
geven van ervaringen, zoals Wete-
rings meldde? „Als jongeren me
vragen, dan geef ik antwoord. Zelf
begin ik er niet over.”
Toen zijn vrouw begin deze eeuw
in het verpleeghuis belandde, hielp
De Vaal niet alleen haar. Hij sprong
tot in de keuken bij, bracht hij eten
rond en hielp mensen die niet
meer zelf konden eten. Net als hij

het gras van buren maaide of bood-
schappen voor ze deed.
Toen zijn vrouw tien jaar geleden
overleed, bleef hij helpen in het

verpleeghuis. Eerst twee keer per
dag, nu één a twee keer per week.
Het voeren van opbeurende ge-
sprekken staat centraal. Even een

troostende arm om schouders
slaan. Het lintje vindt hij ’gewel-
dig’. „Dit had ik niet verwacht.”
➔ Pagina’s 4 en 5: Meer lintjes

Donkere oorlogservaringen kregen Jan de Vaal niet bitter

Een ridder die er echt voor je is

De kersverse ridder Jan de Vaal. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Hoofddorp ✱ Een man die altijd
aan anderen denkt. Of het nu om
medegevangenen in een concentra-
tiekamp gaat, buren, zijn (zieke)
vrouw of andere bewoners van een
verpleeghuis. 

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Hoofddorp ✱ 35 procent van de
lintjes in Haarlemmermeer gaat
dit jaar naar vrouwen, tegen 25
procent in 2016. Hoewel burge-
meester Theo Weterings blij is
met die stijging, vindt hij het
percentage nog steeds te laag
gezien het grote aantal vrouwen
dat vrijwilligerswerk doet.
Vandaar dat hij, bij het uitreiken

van de onderscheidingen, een
oproep ’aan ons allen’ deed om
extra ’om ons heen te kijken
welke vrouw opvalt door haar
grote inspanningen als vrijwillig-
ster’. ,,En draag ze voor, voor een
Koninklijke Onderscheiding.’’
Helemaal mooi zou het zijn
wanneer het een vrouw uit een
kleine kern is. Want ook de ker-

nen zijn wat onderbedeeld. Van
de 26 lintjes gaat driekwart naar
Hoofddorpers. Het resterende
kwart komt terecht in vier andere
kernen in de polder - Zwanen-
burg, Badhoevedorp, Cruquius
en Abbenes - en Aalsmeer. Overi-
gens kon één van de dames, me-
vrouw Bonnema, niet bij de uit-
reiking zijn. Ze is op reis.

’Nomineer meer vrouwen voor ’n lintje’


