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WOORD VOORAF
MARIUS VAN LEEUWEN

Woord vooraf
Geachte
bezoekers,
De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar voor de
zevende keer georganiseerd. Het is de dag om
erkenning en waardering
voor onze veteranen te
uiten. Op welke manier
dan ook. Door naar het
Malieveld te komen, door
de vlag uit te hangen, door
eens een gemeentelijke
veteranendag te bezoeken.
Of door een witte anjer op
te doen, voor het eerst verkrijgbaar in een duurzame
zijden variant. 25 juni kan
gezien worden als een
nationale verjaardag voor
alle Nederlandse
veteranen. Op 4 mei
herdenken wij de doden,
op 5 mei vieren wij onze
vrijheid, maar op de laatste
zaterdag van juni eren wij
onze veteranen.
De Veteranendag wordt
ook dit jaar weer gevierd
in aanwezigheid van onze
beschermheer, Z.K.H. de
Prins van Oranje. Hij
neemt onder meer het
door velen zo gewaardeerde defilé af van bijna
vierduizend veteranen en
militairen. Een kleurrijk
schouwspel, dit keer aangevuld met bijzondere detachementen van politie
en douane, bestaande uit
veteranen. We gunnen ze
graag een plek in het defilé, het zichtbare bewijs
dat veteranen midden in

de samenleving staan. De
stoet wordt voor het eerst
op een prachtige manier
ingehaald. Midden op het
Malieveld, met muziek en
een erehaag van bezoekers. Kom daar naar kijken, het is de moeite
waard!
We stevenen nu snel af
op een verjonging van de
groep veteranen. In onze
uitingen houden we daar
rekening mee. Sociale
media zijn een vast bestanddeel geworden van de
campagne. Daarnaast worden initiatieven uitgewerkt om jongere
veteranen meer te betrekken bij het nationale evenement. Dat is niet zo
eenvoudig. Anders dan de
oudere veteranen, hebben
zij meer tijd nodig voor
werk en gezin. Vaak voelen
ze zich ook nog niet verbonden met het begrip veteraan. Een woord dat
gevoelsmatig raakt aan
‘oud en lange jaren’. Maar
weet u dat er veteranen
zijn van begin twintig?
Ook voor hen is er de Nederlandse Veteranendag.
Het is de dag voor alle veteranen, of ze nu oud of
jong zijn.
Ik wil bij deze ook opmerken dat ons de bezuinigingen bij Defensie niet
zijn ontgaan. Het personeel gaat een zware tijd tegemoet met mogelijk
gedwongen ontslagen. Ik
wens deze groep sterkte.
Tegelijk hoop ik dat, wan-

Mr. Boele Staal.

neer zij straks misschien
veteraan zijn, hun motivatie niet wordt aangetast
om hun bijzondere status
met trots en waardigheid
uit te dragen.
Afsluitend: misschien
ziet u dat dit programmaboekje anders is dan vorig
jaar. Dat komt omdat we
met onze mediapartner
Metro samenwerken. Daaruit is onder andere dit toegankelijke boekje
ontstaan. Leest u het goed,
dan mist u niets van het
uitgebreide, gezellige en
interessante programma.
Ik wens u namens het
Comité een heel plezierige
Nederlandse Veteranendag
2011.
Mr. Boele Staal
Voorzitter Comité
Nederlandse Veteranendag
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VAN UUR TOT UUR
MARIUS VAN LEEUWEN

Programma
09.30
10.00-10.45
10.25
11.00
11.25
12.00
12.40
13.15
13.20
13.50
14.00-16.30
14.20
14.20
16.45
17.30

Start Manifestatie op het Malieveld, vrije toegang
Oecumenische dienst te velde (Malieveld)
Aanvang bijeenkomst voor genodigden in de Ridderzaal
Start muziekprogramma in het Muziekpaviljoen (Malieveld)
Medaille-uitreiking op het Binnenhof
Aankomst Veteranen motorrit op het Malieveld
Start opstellen defilé op het Malieveld
Fly-past over de Hofvijver
De kop van het defilé passeert Z.K.H. de Prins van Oranje op de Plaats
Start intocht defilé op het Malieveld
Veteranen Citytour in winkelcentrum, start in de Grote Marktstraat
Einde defilé, aansluitend maaltijd op het Malieveld
Start muziekprogramma op Music Square
Einde muziekprogramma’s
Einde Nederlandse Veteranendag 2011
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Van Ridderzaal
tot defilé en fly-past
FOTO’S: MARIUS VAN LEEUWEN

Zoals elk jaar gaat de Veteranendag van start met een bijeenkomst in de Ridderzaal.

Traditioneel gaat de Nederlandse Veteranendag 2011,
in aanwezigheid van Z.K.H.
de Prins van Oranje, van
start met een bijeenkomst
voor genodigde veteranen
in de Ridderzaal. Op verschillende manieren wordt
stilgestaan bij de inzet van
veteranen en de erkenning
die zij daarvoor in de maatschappij verdienen. Direct
daarna krijgen militairen
op het Binnenhof de herinneringsmedaille voor vredesoperaties
uitgereikt
voor hun inzet bij recente
missies. De gehele plechtigheid, van Ridderzaal tot
Binnenhof, is voor iedereen
te volgen op grote schermen die staan opgesteld op
het Malieveld.

Vervolgens neemt de
Prins van Oranje het jaarlijkse defilé af. Vele genodigden op speciale tribunes
en een groot publiek langs
de route begroeten de defi-

Prins Willem-Alexander.

lerende
detachementen.
Ruim vierduizend veteranen en militairen worden
begeleid door een keur aan
militaire- en burgermuziekkorpsen. In het defilé wordt
de volgorde van de verschillende
krijgsmachtdelen
aangehouden. Achtereenvolgens passeren veteranen
en eenheden van de
Koninklijke Marine, de
Koninklijke Landmacht, de
Koninklijke Luchtmacht en
de Koninklijke Marechaussee. Gedurende het defilé
wordt een fly-past uitgevoerd met historische en
moderne vliegtuigen en
helikopters. Op pagina’s 8
en 9 is een beknopte
beschrijving van het defilé
afgedrukt.
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DE WITTE ANJER
JEROEN KRAH

De witte

anjer
De witte anjer symboliseert de waardering
van de samenleving voor veteranen. De
symboliek van de witte anjer vindt zijn
oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Na
de bezetting van Nederland in 1940 was
29 juni de eerste verjaardag van een lid
van het Koninklijk Huis. Die dag werd
door de bevolking op diverse plaatsen in
Nederland aangegrepen om hun weerzin
en verzet tegen de bezetter en hun
verbondenheid met het Huis van Oranje te
demonstreren. Zij deden dat door het dragen van een witte anjer, zoals Z.K.H. Prins
Bernhard die gewoon was te dragen. De
bezetters vonden dit anjerinitiatief zo ernstig dat ze onmiddellijk strafmaatregelen
namen en elke uiting van aanhankelijkheid jegens ons koningshuis verboden.

De stichting Anjerveteranendag richt zich
op de landelijke invoering van de witte
anjer als symbool voor erkenning en waardering voor veteranen. In 2010 is de zijden
witte anjer geïntroduceerd. Veel gemeenten delen deze anjers uit bij hun lokale
veteranendag (voor meer informatie zie
www.anjerveteranendag.nl). Sinds 2007
ondersteunt het Comité Nederlandse Veteranendag dit initiatief met de verspreiding
van vele duizenden anjers in Den Haag
(www.veteranendag.nl). Anjerdag 1940
was een initiatief van de bevolking. Dat is
de witte anjer op de Nederlandse
veteranendag en de vele lokale veteranendagen ook. Als symbool van waardering en
erkenning voor de inzet van Nederlandse
veteranen in dienst van de vrede.

Comité Nederlandse Veteranendag
Het Comité Neder landse Veteranendag
is als volgt samengesteld:
• Zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins van
Oranje
(beschermheer);
• Mr. B. Staal, voorzitter Nederlandse Vere niging van Banken
(voorzitter van het
Comité);
• Luitenant-generaal
A.C. Oostendorp,

Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht
(vicevoorzitter van
het Comité);
• Dhr. J.A. Jorritsma,
Commissaris van de
Koningin van de provincie Friesland;
• Dhr. J.J. van Aartsen,
burgemeester van Den
Haag;
• Commandeur H. Itzig
Heine, Directeur
Personeelsbeleid
Defensie;

• Dr. G. Valk,
voorzitter van de
Stichting het
Veteraneninstituut;
• Generaal-majoor b.d.
L. Noordzij, voorzitter
Algemeen Bestuur
Stichting Veteranen
Platform;
• Dhr. G. Wanders;
journalist
• Dhr A. Mulder. VVDTweede Kamerlid;
• Commandeur b.d.
drs. J.W. Kleijwegt;

• Kapitein-luitenant
ter zee H.J. Kuin
(secretaris);
• Commodore Ing B.H.
Hoitink M.Sc., sous chef Integratie Aansturen Operationele
Gereedstelling
(adviseur);
• Kolonel der mari niers b.d. drs. J. Rijken
MC, projectleider projectorganisatie Nederlandse Veteranendag
(adviseur).
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JEROEN KRAH

Samenstelling
fly-past
• 4X F16
• 10X PC7
• 2 x AH-64 Apache
• 1X AB-412
• 1X AH-47 Chinook
• 1X KDC10
• 1X C130
• 1X Gulfstream IV
• 1X Dornier 228

Leeuwarden
Woensdrecht
Gilze
Leeuwarden
Gilze
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Schiphol/334sq/
Kustwacht
• 2X Hawker Hunter
Leeuwarden
Dutch Hunter Foundation
• 1X Spitfire
Stichting
KLu Historische Vlucht
• 2X Harvard
SKHV
• 1X Beechcraft 18
SKHV
• 1X B25
SKHV
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Defilé
Z.K.H. de Prins van Oranje neemt het jaarlijkse defilé af. Genodigden nemen plaats
op speciale tribunes terwijl het publiek
overal langs de route de defilerende detachementen en oude en moderne voertuigen kan zien. Aan het defilé nemen
vierduizend veteranen en militairen deel.
Alles begeleid door achttien muziekkorpsen.

M14
A08
A15
A16

A17

M18
A19

A20

Volgorde deelnemers defilé
Paradecommandant defilé + adjudant
M01 Fanfare Korps Nationale Reserve
C02
Interservice vaandelgroep
krijgsmachtdelen
C03
Banier Veteranenplatform met
banierwacht
C04
Vereniging dragers militaire
dapperheidsonderscheidingen
C05
Bond van Nederlandse militaire
oorlogs- en dienstslachtoffers
Koninklijke Marine
M07 Marinierskapel der Koninklijke
Marine en Tamboers & Pijpers van
het Korps Mariniers
A08
Contact oud-mariniers, twee
detachementen
A09
Korps Mariniers, 1e peloton MTC
Doorn
A10
Korps Mariniers, 2e peloton MTC
Doorn (met Bandvagn BV-206 GS)
M11 Marchingband van de Koninklijke
Biltse Harmonie
A08
Contact oud-mariniers, twee
detachementen
A12
Korps Mariniers, 3e peloton MTC
Doorn (met Mercedes Benz G280)
A13
Korps Mariniers, 4e peloton MTC
Doorn (met Land Rover Defender)

A21
A22

Christelijke muziek- en showband
Juliana
Contact oud-mariniers
Korps Mariniers, 5e peloton MTC Doorn
(met Bandvagn BV-S10 Viking)
Koninklijke vereniging van marine
officieren / Koninklijke vereniging van
eervol ontslagen militairen /
Nederlandse officiers vereniging /
Koninklijke vereniging van Nederlandse
reserve officieren
Vereniging van ex en actief dienende
vrouwelijke militairen der Koninklijke
Marine
Rijnmondband
Algemene vereniging van oudpersoneel der Koninklijke Marine
(twee detachementen)
Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties (twee
detachementen)
Koninklijke Marine, detachement
Hr. Ms. Evertsen
Koninklijke Marine, detachement
Hr. Ms. Amsterdam en Hr. Ms. De Zeven
Provinciën

Koninklijke Landmacht
M23 Fanfare Korps Koninklijke Landmacht
‘Bereden Wapens’
B25
Commandostichting, Regiment Speciale
Troepen
B26
Vereniging oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
B27
Vereniging oud-strijders Indiëbataljons
van het Garderegiment Prinses Irene
B28
Vereniging veteranen vredesmissies van
het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene
B29
17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
(met Boxer)
B30
Federatie verenigingen van Indië
militairen
M31 Stichting historisch Tamboerkorps
der Koninklijke Marechaussee
B32
Vereniging oud-militairen
Indiëgangers (twee detachementen)
B33
Vereniging Nederlands NieuwGuinea Militairen 1945-1962
(drie detachementen)
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B34
M35
B36
B37
B38
B39
B40
B42
B43
B44

M45
B46
M47
B48
B49
B50
B51
B52

B53
M54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
M61
B62
B63
B64

42 Pantserinfanteriebataljon
Regiment Limburgse Jagers
Regiments Fanfare ‘Garde Grenadiers
en Jagers’
Vereniging veteranen Grenadiers en
Jagers
11 Infanteriebataljon Regiment
Garde Grenadiers en Jagers
Stichting Benteng
Vereniging oud-Korea strijders
12 Infanteriebataljon luchtmobiel
Regiment van Heutsz
Bond van oud-stoottroepers &
stoottroepers
Reünieverband Dutchbat-III
13 Infanteriebataljon luchtmobiel
Regiment Stoottroepen ‘Prins
Bernhard’ (met Luchtmobiel Speciaal
Voertuig)
Douane Harmonie Nederland
Nederlandse UNIFIL vereniging
(vijf detachementen)
Reünieorkest Trompetterkorps der
Cavalerie
Veteranen Regiment Huzaren van
Boreel
Regiment Huzaren van Boreel
Regiment Huzaren van Sytzama (met
Mercedes Benz Soft Top)
Unie van Nederlandse veteranen
Reünievereniging veteranen Leger
Technische Dienst Nederlands Indië
en Nederlands Nieuw-Guinea
Regiment van de Technische Troepen
Reünie Orkest Artillerie Trompetter
korps
Artillerie veteranen associatie
Korps Rijdende Artillerie
Korps Luchtdoelartillerie (met
Fennek LBV)
Indië-veteranen van de
Verbindingsdienst
Vereniging oud-leden Verbindingsbataljon 1 (NL) UN Signal Bn
Regiment Verbindingstroepen
Fanfarekorps der Genie
Veteranen Regiment Genietroepen
Regiment Genietroepen
Banierwacht Bond v Wapenbroeders

B65
B66
M67
B68
B69
B70
B71

09

BvW, (2 detachementen)
BvW, identiteitsgroep vredesmachten
BvW, identiteitsgroep steenrode
baretten
Showbrassband Thalita
Vereniging van jonge veteranen
Vereniging veteranen Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen
Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen
Veteranen - niet aangesloten bij veteranenorganisaties (4 detachementen)

Koninklijke Luchtmacht
M72 Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
B73
Veteranen Militaire Luchtvaart
B74
Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties
B75
Koninklijke Militaire School Luchtmacht,
vliegbasis Woensdrecht
B76
Air Operations Control Station, Nieuw
Milligen / vliegbasis Eindhoven
B77
Vliegbasis Volkel
B78
Defensie Helicopter Commando,
vliegbasis Gilze-Rijen
Koninklijke Marechaussee
M79 Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee
B80
Stichting Marechaussee contact
B81
Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties
B82
Koninklijke Marechaussee, Landelijk
Opleidings- en Kenniscentrum
B83
Koninklijke Marechaussee, district Zuid
M84 Nederlands Politie Orkest
B85
Veteranen van de Nederlandse politie
B86
Veteranen van de Nederlandse douane
B87
Gedecoreerde militairen van de gehele
krijgsmacht
B88
Peloton 48
M89 Show- en Drumfanfare Duindorp
overige detachementen en voertuigen met
mindervalide veteranen
B90
Keep Them Rolling (15 voertuigen) met
mindervalide veteranen
B91
Deputatie van 9 motoren van het
motorevent VI
B92
Army Vehicle Club (15 voertuigen) met
mindervalide veteranen
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25% KORTING OP EEN COMPLETE BRIL EN 10% KORTING
OP EEN HOORTOESTEL
Op 25 juni 2011 wordt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag
gehouden. Specsavers sponsort de Nederlandse Veteranendag en
wil alle Nederlandse veteranen bedanken voor hun inzet en moed
en een hele plezierige dag toewensen.
Op vertoon van uw officiële Veteranenpas ontvangt u in alle
Specsavers-winkels als veteraan maar liefst 25% korting op een
complete bril of 10% korting op een hoortoestel*.
Ga toch meteen naar Specsavers.

* Deze korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en geldig tot 1 juni 2012.
25% korting op brillen is geldig voor monturen vanaf €99, de 10% korting op hoortoestellen
is op het bedrag wat overblijft na aftrek van de vergoeding van de zorgverzekeraar.
© 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

www.specsavers.nl

SPECSAVERS IS OFFICIEEL
SPONSOR VAN DE VETERANENDAG!
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MANIFESTATIE MALIEVELD

Een heel nieuw M

Het Malieveld is ook dit jaar weer de uitvalsbasis voor de Nederlandse Veteranendag.

Gemakkelijk te vinden,
feestelijke sfeer

Volgens het vertrouwde
concept van de achterliggende zes jaar is de Manifestatie op het Malieveld
ook in 2011 weer zowel het
decor als de uitvalsbasis
voor de Nederlandse Veteranendag. Ook de activiteiten die op een andere plek
in de stad plaatsvinden,
hebben hier hun startpunt
terwijl alle deelnemers en
bezoekers ’s middags uiteindelijk allemaal ook weer
terugkeren op het Malieveld.
Om u ook dit jaar weer
een aantrekkelijk program-

ma te kunnen bieden heeft
het Malieveld een ware
metamorfose ondergaan:
het Malieveld biedt daarmee een geheel andere aanblik, al vindt u bij nadere
bestudering veel vertrouwde elementen terug. Soms
wel op een andere plek,
soms in een wat ander jasje
en in ieder geval aangepast
aan deze nieuwe, zevende
editie van de Nederlandse
Veteranendag.
Het belangrijkste verschil is dat de entree veel
nadrukkelijker en duidelijker aanwezig is en dat we
afscheid genomen hebben
van veel grote witte tenten.

Anno 2011 onthalen wij de
deelnemende veteranen in
vrolijk gekleurde circustenten rondom een groot centraal terras, waar het Music
square direct op aansluit.
Aan de ‘stadse’ kant van
het Malieveld bevindt zich
het VP-village, ons dorp
van standhouders, grotendeels bestaande uit de verenigingen van het Veteranen Platform (vandaar de
naam) en onze sponsors,
alsmede aan veteranenzaken gelieerde organisaties,
toko’s ten bate van het goede doel namens de VP-verenigingen, etc. Het dorp
bestaat uit een wirwar van
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w Malieveld 2011
FOTO’S: MARIUS VAN LEEUWEN

Prins Wilem-Alexander op een eerdere editie van de Veteranendag.

pagodetenten, die in straten en rond kleine pleinen
geplaatst zijn en u zo verleiden tot eindeloos slenteren en praatjes maken,
informatie vergaren, etc.
Ook het Veteraneninstituut
heeft hier haar eigen tent
en langs de buitenrand
vindt u een roadblock,
zoals die tijdens de UNIFILmissie gebruikt werd in
Libanon, voor bewaking en
toegangscontrole.Op het
plein is behalve een terras
waar de bezoeker even kan
pauzeren
met
een
hapje/drankje ook het
muziekpaviljoen, een klein
podium waar gedurende de

dag een aantal leuke, gezellige optredens gepland zijn.
Aan de andere zijde van
de entree bevindt zich
onder meer het VMMbivak, waar de Veteranen
Met een Missie hun verschillende (humanitaire)
projecten in voormalige
missiegebieden presenteren. Via de KNIL-veldpost,
opgezet door de Vereniging
Historische Militaria, afdeling KNIL/PVK, komt u op
het Museumplein. Hier
presenteren zich de zes
defensiemusea
en
het
Nederlands Instituut voor
Militaire Historie opdat u
met één bezoek aan dit bij-

zondere plein een beeld
kunt krijgen van de
geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.
Zij
geven u een voorproefje
van wat u bij elk van hen
kunt verwachten. Centraal
op het Museumplein staat
de half levende tentoonstelling De veteraan en zijn
uniform, gevechtstenues
van 1940 tot nu, een gezamenlijke expositie van de
defensiemusea
ondersteund door Defensie Materieelsorganisatie en het
Marinebedrijf. De historische gevechtstenues zullen
in vitrines getoond worden
terwijl de actuele pakken
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daarentegen ‘op de man’
(m/v) gepresenteerd zullen
worden.
De lustrumspot staat dit
jaar gericht op de eerste
grote missie van de jaren
90: Provide Comfort/Operation Haven. Mariniers en
genie, met ondersteuning
van luchtmacht en marechaussee, boden hulp aan
de Koerden die op de vlucht
voor Sadam Hoessein de
bergen van Noord-Irak
bereikten, zonder schoon
water, voedsel of beschutting. Deze missie is dit
voorjaar exact twintig jaar
geleden en daarom op het
veld verwerkt in een speciale static.
De static van voer-, vaaren vliegtuigen gaat dit jaar
van Modern Times naar
alles wat daaraan vooraf
ging en plaatst zoveel
mogelijk oud(er) naast
jong(er) materieel. Super
modern staat soms direct
naast heel oud. Ook dit jaar
schuift een deel van de
moderne voertuigen pas in
na hun deelname aan het
defilé door de stad. Tegenover Modern Times zal de
genie demonstraties verzorgen vanuit haar constructiecontainer, een ‘mobiele
werkplaats’ die altijd en
overal weer soelaas biedt
voor welk constructieprobleem dan ook.
Op veilige afstand, midden op het centrale terras,
bevindt zich het Landingsstrand waar een ereplaats
is gereserveerd voor de
Lima 21, het inmiddels bijna volledig gerestaureerde
landingsvaartuig dat sinds
het begin van de jaren ‘50

Ook voor kinderen is er veel te beleven op en rond
het Malieveld.

dienst deed in Nieuw-Guinea. De vrijwilligers die restaureren, zijn er niet alleen
om te vertellen, maar ook
om het verhaal van de veteranen te horen: de verhalen
van de mariniers toen in
Nieuw-Guinea. Ook de
DUKW, een amfibisch voertuig zoals gebruikt in
Nederlands-Indië zal hier
een plek krijgen, zo mogelijk geflankeerd door het
allerjongste broertje binnen de amfibische vloot.
Maar natuurlijk blijven
bepaalde
vertrouwde
onderdelen gewoon in
stand: u wordt door onze

promoploeg ontvangen op
Den Haag CS met een anjer
en een programmaboekje,
op het veld beginnen we
gewoon met een reveille
en de dienst te velde in het
rustpunt.
Het rustpunt nog steeds
op zijn vertrouwde plek
direct bij de entree is de
plek om even op adem te
komen, een goed gesprek
te hebben of een luisterend
oor te vinden, en natuurlijk
de plaats voor de traditionele dienst te veld. De
dienst begint om 10.00 uur
en is voor zeer velen de
beste manier om deze dag
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Modern Times: jong versus oud.

te beginnen. De kapel blijft
ook na afloop van de dienst
beschikbaar als stilteruimte, terwijl van de omliggende boogtenten er één is
ingericht als informatie- en
voorlichtingscentrum van
zowel de Dienst Geestelijke
Verzorging,
de
Dienst
Bedrijfsmaatschappelijk
werk als het Landelijk Zorgsysteem Veteranen en de
Basis. Een andere tent is
gereserveerd om even rustig te gaan zitten voor een
goed gesprek en een aparte
tent is ingericht als een
soort informatie/aanmeldpunt te velde: voor mensen

die graag meer informatie
of een afspraak willen
betreffende een individueel
zorgtraject.

ministerie van Defensie
spelen hierbij een begeleidende en bemiddelende
rol.

Veteranen met een missie

Het Veteraneninstituut

U kunt zich in een speciale
tent informeren over alle
facetten van het werk van
‘Veteranen met een missie’.
Steeds meer veteranen houden zich bezig met humanitaire projecten in landen
waarnaar zij voorheen als
militair werden uitgezonden. Vaak hebben deze projecten te maken met het
lot van kinderen. Het Veteraneninstituut
en
het

Eén dag in het jaar verplaatst het Veteraneninstituut zich van de Doornse
bossen naar het Malieveld
in Den Haag. Na de hoofdingang aan de rechterkant,
vindt u het tentendorp van
het Veteraneninstituut (Vi).
In de grote tent is ruimte
om aan te schuiven voor
een kop thee of koffie met
de medewerkers van het
Veteraneninstituut
en
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andere veteranen. En in de
kleine tenten ziet u allerlei
activiteiten van het Veteraneninstituut; van het interviewproject waarbij duizend veteranen vertelden
over hun ervaringen, tot de
bekende veteranen draaginsignes, de veteranenpas
en natuurlijk het blad
Checkpoint. En niet te ver-

geten: alle wanden van de
tenten zijn aangekleed met
prachtige foto’s van veteranen en veteranenactiviteiten. Voor alle vragen kunt
u bij ons terecht. Bent u al
wel veteraan, maar hebt u
nog geen veteranenpas? U
kunt ter plekke een pas
aanvragen. Is uw speldje
kapot of wilt u er één extra

kopen? Of wilt u gewoon
eens kennismaken met de
medewerkers van het Vi? U
bent meer dan welkom!
(www.veteraneninstituut.nl)
U kunt ook terecht op onze
Hyvespagina en Twitteraccount.
Kids

Vanzelfsprekend wordt er
ook volop aandacht besteed
aan voldoende beweging,
fysieke inspanning voor
alle leeftijden. Daarom is er
ook dit jaar weer activityparc & kampkids:

Is een functie in het leger iets voor jou?

Witte anjers volop aanwezig in Den Haag.

Elke bezoeker kan testen of hij de vaardigh
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f hij de vaardigheden heeft voor defensie.

MANIFESTATIE MALIEVELD
In activityparc bieden de
verschillende krijgsmachtdelen, naast interactieve
presentaties en demonstraties, vooral de mogelijkheid
aan elke bezoeker om zelf
te testen of hij of zij (nog)
over
de
vaardigheden
beschikt die nodig zijn om
militair te worden bij de
marine,
de
mariniers,
luchtmobiel, de luchtmacht of de marechaussee.
Van klimtoren naar hindernisbaan, via parafan en
bouldermuur tot ME-inzet,
met centraal het zogeheten
camo-plein waar de manFOTO’S: MARIUS VAN LEEUWEN
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nen gereed staan om u
en/of uw kind prachtig te
camoufleren. Waar u kunt
uitproberen of u die rugzak
(nog) kunt omhangen waar
onze militairen mee op pad
gestuurd worden. Maar ook
de plek voor een kleine versnapering.
Via het camo-plein maar
ook rechtstreeks komt u bij
kampkids: een entertainmentprogramma dat speciaal is afgestemd op de
schooljeugd. Van springkussen tot ballenbak, via
de camo-schmink op het
pleintje naar educatieve
spellen als de grote tekenwand en het landenspel.
En natuurlijk kunnen de
(oudere) kids zo door voor
een rondje activityparc in
een soort onderlinge competitie.
In de omgeving van
kampkids wordt door de
Haagse Zandacademie een
workshop geven in het
maken van een zandsculptuur.
Nieuw: het defilé eindigt op
het Malieveld

Helemaal nieuw is dat het
defilé na afloop niet via de
Koekamplaan terugkeert
op het Malieveld, maar
pontificaal, om 13.50 uur,
met muziek en onder luid
applaus, zal worden ingehaald bij de hoofdpoort(en).
Het programma is weer zo
gepland dat u alles mee
kunt maken, direct aan den
lijve dan wel op de grote
videoschermen met het
defilé ongetwijfeld weer als
een van de hoogtepunten.
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Muziek
op het Malieveld
MARIUS VAN LEEUWEN

Een veelzijdig en
afwisselend programma
Muziek is er de
gehele dag in alle
soorten. Op het
hoofdpodium
wordt vanaf
14.00 uur gespeeld door de
Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso en
de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Zij
begeleiden een
keur aan arties-

ten, waaronder
Wieteke van Dort
(Tante Lien),
Glennis Grace,
Raffaëla en Jeroen van der
Boom. Nieuw is
dit jaar het muziekpaviljoen
waar vanaf 11.00
uur verschillende
artiesten, militaire combo’s en
ensembles elkaar
afwisselen.

Wieteke van Dort, alias Tante Lien.

Speciaal veteranen T-shirt
Exclusief voor de Nederlandse Veteranendag heeft Kultivate een T-shirt ontworpen. De shirts worden in een
klein aantal gemaakt. Bezoekers die via een actie van
Metro een Goodie Bag hebben gewonnen, krijgen ze.
Daarnaast is er nog een klein aantal in de vrije verkoop
via de webwinkel. Zie daarvoor www.veteranendag.nl.
Kultivate is een jonge Amsterdamse ontwerpstudio
van shirts en sweaters. Het merk wordt verkocht in de
betere kledingzaken en staat bekend om haar hoge
kwaliteit en soms spraakmakende opdrukken. Voor de
Veteranendag 2011 is gekozen voor een opdruk met
een knipoog naar de veteranen en het feest op het
Malieveld. Er komen witte en rode uitvoeringen in
dames- en herenmaten.
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OLAF KRAAK/ANP

Wieteke van Dort

Raffaëla

Wieteke van Dort heeft haar sporen
verdiend als actrice, cabaretière en zangeres, zowel op het toneel als op televisie. Ze
werd geboren in Soerabaja in 1943 en
bleek de ideale achtergrond te bezitten
om als ‘Tante Lien’ in te spelen op de
heimwee naar Nederlands-Indië en het
verlangen naar de vervlogen dagen van
Tempo Doeloe. Zij treft zowel bij de Indische Nederlanders als bij de Indië-veteranen de juiste toon en is op die manier
onlosmakelijk verbonden met de
veteranencultuur.

Raffaëla Paton werd beroemd als
deelnemer en uiteindelijk winnaar van de
talentenshow Idols in 2006. De dochter
van een bekende Surinaamse zangeres
won de harten van vele tv-kijkers. Na
diverse avonturen en verschillende hits,
waaronder een duet met Paul de Leeuw,
deed Raffaëla weer van zich spreken door
deel te nemen aan de populaire show The
Voice of Holland met Jeroen van der Boom
als haar coach.

MARIUS VAN LEEUWEN

De Koninklijk Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.
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ARIE KIEVIT/ANP

Glennis Grace
Glennis Grace was 16 jaar toen zij in 1994
de Soundmixshow won met een
indrukwekkende vertolking van Whitney
Houston. Vanaf dat moment was haar
prachtige stem te horen tijdens vele theatershows, tv-optredens en in populaire
herkenningsmelodieën. Ze zong onder
andere met Frans Bauer en Gordon en ze
vertegenwoordigde ons land bij het Eurovisie Songfestival. Onderscheiden als de
beste zangeres van Nederland scoorde ze
vorig jaar een grote hit met ‘Afscheid’.

ADE JOHNSON/ANP

Jeroen van der Boom
In korte tijd heeft Jeroen van der Boom
zich als zanger en tv-presentator gemanifesteerd; in vele opzichten een ‘topper’.
Was hij zelf een talent dat in een reeks van
programma’s te zien was, meer recent
begeleidde hij jonge artiesten in hun
pogingen de finale van The Voice of
Holland te halen. Als zanger had hij vele
hits met opvallende uitvoeringen van klassiekers van Tom Jones en Eric Clapton of
met krakers als ‘Jij bent zo’ en ‘Weer geloven’. Zijn nieuwe cd heet Grote Liefde.
MARIUS VAN LEEUWEN

De Marinierskapel der Koninklijke Marine.
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Dit jaar zijn er optredens van Raﬀaëla, Glennis Grace en Jeroen van der Boom.

Muziekprogramma
Muziekpaviljoen

Muziekprogramma
Music Square

11.00 uur:

12.05 uur:
12.45 uur:
14.20 uur:

11.30 uur:
11.45 uur:
12.30 uur:
13.45 uur:
14.30 uur:
15.00 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:
16.45 uur:

Steelband Tamboers & Pijpers
Korps Mariniers
Changement/dj Abrandis
Zeemanskoor: De Torren
Changement/dj Abrandis
Stilte bij inhalen defilé
Dutch Magic
Combo Nationale Reserve
Wieteke van Dort: Tante Lien
Zeemanskoor: De Torren
Einde muziekprogramma

14.30 uur:
14.50 uur:
15.10 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:
16.45 uur:

Dj Alex van Oostrom
Defilé live op LED-schermen
Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso
Raffaëla
Tante Lien
Glennis Grace
Changement/dj Alex van
Oostrom
Jeroen van der Boom met de
Marinierskapel
Einde muziekprogramma

Om 17.30 loopt het programma van Nederlandse Veteranendag ten einde en wensen wij iedereen
een veilige thuisreis en vooral: tot 2012!

SPE_2011-05-16_24_Layout 1 31-05-11 11:04 Page 2

24

SPECIALE ACTIVITEITEN

Speciale activiteiten 2011
Zandsculptuur Den Haag in het teken van veteranen
ANP

Levensgrote zandsculpturen
vormen sinds 2008 een grote attractie in het centrum van Den Haag.
Dit jaar staat het evenement in het
teken van de Nederlandse
Veteranendag. Het bouwwerk van
de mensen van de Zandacademie
ligt aan het Buitenhof aan de route
van het defilé. Omdat de veteranendag veel indruk op hen maakte
besloten zij een sculptuur te maken
met als titel ‘Ode aan de Nederlandse Veteranen’. Het kunstwerk in
zand is nog tot na de veteranendag
te bezichtigen
(31 mei - 27 juni, Buitenhof, Den
Haag).

S en
vooarm
m aa r

Samen 1e klas een hele dag*
onbeperkt reizen.
Koop je kaartje op ns.nl/zomertoer en ontvang direct ‡ 5,- korting!
NS Zomertoer is geldig van 1 juni t/m 31 juli 2011.
*Door de week na 9.00 uur, in het weekend de hele dag.

45,-
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Veteranen en sociale media
Voor de organisatie is het ieder jaar
weer de uitdaging om op een eigentijdse wijze aandacht te vragen voor datgene waarvoor Veteranendag is ingesteld:
het tonen van respect en waardering
voor de veteranen en het leggen van de
verbinding met de Nederlandse bevol king. Om daarin te blijven slagen breidt
de Veteranendag haar online aanwezigheid uit.
Online erehaag op Hyves, Facebook,
Twitter en YouTube

Zo is er ook dit jaar ook weer de mogelijkheid om via internet waardering te
tonen. Dit kan door een speciaal
ontworpen Hyvespagina
(www.veteranendag.nl/erehaag) waarop
Nederlanders hun waardering kunnen

tonen voor onze veteranen. Door
middel van één druk op de knop maak
je jezelf onderdeel van de erehaag en
toon je respect voor veteranen. Dat doe
je onder andere door de kenmerkende
witte anjer op je profielfoto te ‘spelden’.
Ook vragen we je deze actie door te mailen naar al je vrienden om met elkaar
een nog langere erehaag dan in 2010 te
gaan vormen. Vorig jaar waren het er
bijna 25.000 deelnemers, een record dat
we dit jaar graag willen verbreken.
Neem vooral eens een kijkje op
www.veteranendag.nl/erehaag. Maar we
gaan verder. Vanaf dit jaar zijn de voorbereidingen van de dag zelf ook te volgen op onze eigen Hyves- en Facebookpagina, via Twitter en op YouTube (kijk
op www.veteranendag.nl).

Spreek je waardering uit via Hyves via www.hyves.nl/acties/erehaag.

25

SPE_2011-05-16_26_Layout 1 31-05-11 11:06 Page 2

26

SPECIALE ACTIVITEITEN
MARIUS VAN LEEUWEN

Vrijdag 24 juni
13.00 uur:
spectaculaire
Parasprongen
Op de vrijdag voor
veteranendag kunt
u in het hart van
Den Haag om 13.00
uur alvast een voorproef beleven van
de feestelijkheden.
Een team van vier
parachutisten
wordt door een
Havilland Canada
Beaver gedropt
boven de Hofvijver.
Mis deze
happening niet.

Veteranen City Tour
Op 25 juni tussen 14.00 en 17.00 uur rijdt via
een route met korte stops een dj-bus door
het centrum van Den Haag. De stoet wordt
op haar route begeleid door de ABC
Brassband.
Tijdens de stops kan iedereen het tegen
elkaar opnemen met camouflagebroekhangen. Wie het record breekt wint een
mooie prijs! Bij ‘t Goude Hooft wordt de stop
muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke
Politiekapel Haaglanden. Er worden witte
anjers, programmaboekjes en
relatiegeschenken uitgedeeld.
DAS de Rijmmaniak en dj Xtra LarZ verzorgen
vanuit de dj-bus de muziek en roepen het
publiek op om het muziekprogramma op het
Malieveld te bezoeken. De route begint om
14.00 uur op de Grote Marktstraat en rijdt
een rondje via ‘t Goude Hooft en het Plein.
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Monuta wenst alle
veteranen een plezierige
veteranendag.
Kom voor meer informatie over bijzondere
uitvaarten naar onze stand in de standhouderstent op het Malieveld

Team bijzondere uitvaarten
Telefoon: 055 - 527 42 77 (dag en nacht bereikbaar)
www.monuta.nl/veteranen

Voor slechts € 19,50
verkrijgbaar in de boekhandel
UITGEVERIJ BALANS

In het overzichtswerk Oorlogen en vredesmissies,
Ervaringen van Nederlandse veteranen 1940-2010
wordt de Nederlandse militaire inzet tijdens
de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie
van Nederlands-Indië en de deelname aan
vredesmissies en internationale militaire
operaties op hoofdlijnen beschreven. Ook wordt
de blik gericht op de positieve en negatieve
gevolgen van deze ervaringen voor de ingezette
militairen. De relatie tussen veteranen en de
Nederlandse samenleving en hun terugblik op de
militaire inzet zijn daarbij de centrale thema’s.
Verspreid over het gehele boek vindt de lezer
negenentwintig individuele getuigenissen van
veteranen, verrijkt met authentiek beeldmateriaal
zoals foto’s, documenten, prenten en voorwerpen.
Van de meidagen in 1940 tot en met de inzet in
Afghanistan, een indrukwekkend overzicht van
de meest recente militaire geschiedenis met bijna
zeshonderd afbeeldingen.
Met een woord vooraf van de beschermheer van
het Comité Nederlandse Veteranendag,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.
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Spectaculaire veteranenVier tochten uit alle
windstreken

Tweehonderd motoren en
maximaal
driehonderd
motorrijders en buddy’s.
Dat is het aantal deelnemers dat dit jaar meedoet
aan de eerste motorrit die
het Veteraneninstituut en
het Comité Nederlandse
Veteranendag organiseren
in de aanloop naar de
Nederlandse Veteranendag.
Alle deelnemers zijn veteraan of militair met uitzendervaring, van Nederlands-Indië tot Afghanistan.
Nederlandse militairen
werden voor vrede en veiligheid ingezet in alle delen
van de wereld. Daarom
start de motorrit ook niet
op één plek, maar op vier
plekken ‘vanuit alle windstreken’ die symbool staan
voor deze wereldwijde
inzet. Maastricht, Vlissingen, Groningen en Den Hel-

der vormen op 24 juni het
decor voor de start van de
tochten.
Landgoed Vrijland

Aan het einde van vrijdag
24 juni komen alle motorrijders bij elkaar. De symboliek daarachter is dat
ondanks de verschillende
ervaringen de veteranen
veel
gemeenschappelijk
hebben: er is meer dat hen
bindt dan vaak wordt
gedacht. Ze ontmoeten
elkaar op Landgoed Vrijland in Schaarsbergen. Na
jaren van voorbereidingen
wordt hier een veteranen-

bos geopend waar veel
informatie te vinden is over
alle verschillende missies.
De opening wordt verricht
door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en
tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal
A.C. Oostendorp.
Naar Den Haag!

Natuurlijk is het mooi om
met zoveel mensen deel te
nemen aan deze motorrit.
Maar één van de andere
doelen van de tocht is het
genereren van aandacht
voor de 110.000 veteranen
die Nederland kent. Want
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nen-motorrit
wie zijn nou die veteranen en wat
hebben ze gedaan? De motorrijders
besteden hier onderweg aandacht
aan door de vragen van zowel toeschouwers als diverse media te
beantwoorden. En dan, op zaterdag
25 juni, rijden zij in colonne naar
de Nederlandse Veteranendag.
Tweehonderd motoren op het
Malieveld, zonder twijfel een bijzonder spektakel. Een delegatie van
de motorrit rijdt mee in het defilé.
Kom dus om 12.00 uur naar de
spectaculaire binnenkomst van
deze tweehonderd motoren. Uiteraard kunt u daarna de motoren uitgebreid bekijken. Tot 25 juni op het
Malieveld!

Regeling mindervaliden
In de infotent op het Malieveld is een speciale balie voor
mindervaliden; er zijn overal aangepaste toiletten aanwezig. Er is een beperkte pendeldienst, primair voor rolstoelgebruikers, van het Centraal Station naar het Malieveld
van 08.00 tot 10.00 uur. Deze dienst is uitsluitend bedoeld
voor diegenen die niet naar het Malieveld kunnen lopen
(5 minuten). Er is een pendeldienst van het Malieveld
(bushalte Koningskade) naar het defileerpunt voor mindervalide genodigden en hun partners/begeleiders van
10.45 tot 12.30 uur. Deze dienst is uitsluitend voor
diegenen die niet naar het defileerpunt kunnen lopen
(10 minuten). De tribuneplaatsen op het defileerpunt
Kneuterdijk zijn alleen toegankelijk voor houders van een
tribunekaart. Men kan in het defilé meerijden in de voertuigen van Keep Them Rolling en de Army Vehicle Club.
Dit is alleen voor houders van een instapkaart. Instappen
van 12.45 tot 13.15 uur op de Boorlaan (bij het Malieveld).
Meerijders worden na afloop van het defilé weer afgezet
op de Boorlaan. Er is een pendeldienst van het defileerpunt terug naar het Malieveld voor mindervalide genodigden en hun partners/begeleiders van 14.00 tot 15.00
uur. Er is een beperkte pendeldienst van het Malieveld
naar het Centraal Station van 15.30 tot 18.00 uur.
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TOT VOLGEND JAAR!

Tot ziens op de Veteranendag 2011!

Nederlandse Veteranendag 2012 valt op 30 juni
Het Comité Nederlandse Veteranendag dankt:

Dit programmaboekje werd gemaakt in opdracht van het Comité Nederlandse Veteranendag in
samenwerking met Metro Tekst: drs Klaas Kornaat, Beeld: Marius van Leeuwen, ANP

