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Woord vooraf
Nederlandse Veteranendag 2008
De vierde Nederlandse Veteranendag wordt
gevierd op zaterdag 28 juni in plaats van de
bekende 29e juni van de afgelopen jaren. Dat
komt omdat 29 juni dit jaar op zondag valt en
dat wordt een minder geschikte dag geacht
voor dit nationale evenement. De Nederlandse
Veteranendag drukt waardering en erkenning
uit voor de ruim 140.000 veteranen die overal
ter wereld werden ingezet. Ook op dit moment
zijn bijna 2500 Nederlandse militairen buiten
Nederland in actie. Dat zijn allemaal toekomstige veteranen. De Nederlandse Veteranendag
is voor hen bedoeld, jong en oud.
Het beproefde concept van de afgelopen jaren
blijft in stand, maar zoals ieder goed marcherend bedrijf is ook de projectorganisatie van
de Nederlandse Veteranendag steeds op zoek
naar verfijningen. Zo wordt aansluitend aan de
formele start in de Ridderzaal de medailleuitreiking dit jaar gehouden in kleiner verband
op het Binnenhof. Maar ook het Plein midden
in Den Haag wordt nu benut voor enkele aansprekende programmapunten. Bijvoorbeeld
een ontmoeting met de Olympische sporters
van Defensie en veteranen die vertellen over
hun inzet. Natuurlijk is het defilé weer het
succesnummer bij uitstek. Zo’n 2200 veteranen en ruim 800 actieve militairen defileren
voor Z.K.H. prins Willem-Alexander. Daarna
geven ze zich over aan de gezellige sfeer op
het Malieveld waar de hele dag van alles te
doen is.

Ook voor de jeugd is er aandacht. Zij spelen
een rol in de Ridderzaal, krijgen les van veteranen op het Plein en doen aan speed-daten met
veteranen op het Malieveld. Ook zijn er speciale kinderprogramma’s op het Malieveld en
hebben we een speciale persconferentie georganiseerd voor de schoolkranten.
Ik wil ook kort uw aandacht vragen voor de
regionale veteranenactiviteiten. Die winnen
aan belang, zowel in aantal als in inhoud.
Meer dan 150 gemeenten organiseren dit jaar
iets voor hun eigen veteranen. Het Comité
Nederlandse Veteranendag vindt dit een goede
ontwikkeling. Immers, waardering en erkenning van onze veteranen moet overal in
Nederland tot uitdrukking worden gebracht,
niet alleen in Den Haag. Het is goed te kunnen
vaststellen dat het ontstaan van een nationale
veteranendag lokale initiatieven verder heeft
gestimuleerd.
Ik wil u vragen om op zaterdag 28 juni zoveel
mogelijk activiteiten op en rond het Malieveld
en Plein te bezoeken. Dan wordt de vierde
Nederlandse Veteranendag een dag waarvan u
zegt: ‘Mooie dag, blij dat ik erbij was.’
Namens het Comité Nederlandse Veteranendag, alle organisatoren, sponsors - en natuurlijk de veteranen en hun familie - wens ik u
een hele goede en zomerse Nederlandse
Veteranendag 2008.

Mr. Boele Staal
Voorzitter Comité Nederlandse Veteranendag
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Programma van uur tot uur
09.00 uur

Start manifestatie Malieveld, vrije toegang voor iedereen

10.00 uur

Start activiteiten op het Plein (Plein Live)

10.00-10.45 uur

Oecumenische dienst te velde

10.25 uur

Aanvang bijeenkomst voor genodigden in de Ridderzaal

11.00 uur

Koffieceremonie op het Afrika-terras 1

11.00 uur

Daten met een veteraan 1

11.25 uur

Aanvang medaille-uitreiking op het Binnenhof

12.00 uur

Start eerste kindertour over het Malieveld

12.40 uur

Start opstellen voor defilé

13.00-13.45 uur

Veteranen in gesprek 1 (Malieveld Live)

13.10 uur

Start defilé vanaf het Malieveld

13.25 uur

Fly-past over de Hofvijver en defileerpunt

13.30 uur

Eerste detachementen van het defilé passeren Z.K.H. de Prins van Oranje

13.30 uur

Daten met een veteraan 2

14.00 uur

Einde activiteiten op het Plein (Plein Live)

14.00 uur

Start tweede kindertour over het Malieveld

14.10 uur

Einde defilé

14.20 uur

Maaltijd op het Malieveld

14.30 uur

Start podiumprogramma: Tante Lien, Erik Hulzebosch en Edsilia Rombley

15.00-15.45 uur

Veteranen in gesprek 2 (Malieveld Live)

15.00 uur

Daten met een veteraan 3

16.00 uur

Einde podiumprogramma

16.00 uur

Koffieceremonie op het Afrika-terras 2

16.00 uur

Afsluitende optredens op de terrassen

17.30 uur

Einde manifestatie Malieveld - Afsluiting Nederlandse Veteranendag 2008
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10.25 UUR

Ceremonie voor
genodigden in de
Ridderzaal

Het Comité
Nederlandse
Veteranendag

Traditioneel gaat de Nederlandse Veteranendag 2008 van start met een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal.
Op verschillende manieren wordt stilgestaan
bij de inzet van veteranen in het verleden en de
erkenning die zij daarvoor in de maatschappij
verdienen. In aanwezigheid van Z.K.H. prins
Willem-Alexander voeren premier mr. dr.
J.P. Balkenende en de secretaris-generaal van
de NAVO mr. J.G. de Hoop Scheffer het woord.
Na een bijdrage van een zeer jonge spreekster
is het de beurt aan de veteranen zelf. Twee
vertegenwoordigers van diverse
leeftijdsgroepen vertellen over hun individuele
ervaringen. De gehele plechtigheid is voor
iedereen te volgen op een groot scherm dat
staat opgesteld op het Malieveld.

•

Zijne Koninklijke Hoogheid
de Prins van Oranje (beschermheer)

•

Mr. B. Staal, voorzitter Nederlandse
Vereniging van Banken
(voorzitter van het Comité)
Vice-admiraal ir. M.A. van Maanen,
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,
Inspecteur der Veteranen
(vice-voorzitter van het Comité)
Dhr. C.G.A. Cornielje, Commissaris van de
Koningin van de provincie Gelderland
Drs. K. van der Steenhoven, secretarisgeneraal van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
Luitenant-generaal b.d. G.J.M. de Veer
Mevr. H. Stoel-Hes
Mr. M. Zijlstra, voorzitter van de Stichting
Veteraneninstituut
Kolonel der mariniers b.d. A.H.P. Knoppien,
voorzitter Algemeen Bestuur Stichting
Veteranen Platform
Commandeur van administratie b.d.
drs. J.W. Kleijwegt
Generaal-majoor der mariniers
A.G. van Ede, plaatsvervangend
Hoofddirecteur Personeel
Commandeur E. Kopp, souschef Integratie
Aansturen Operationele Gereedstelling
(adviseur)
Kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC,
projectleider projectorganisatie
Nederlandse Veteranendag (adviseur)
Luitenant-kolonel R. Boskeljon EMSD
(secretaris).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

‘Nederland zal blijven meebouwen
aan een veilige, stabiele wereld
waarin mensenrechten een belangrijke rol vervullen. Een wereld
waarin tirannie, geweld en terreur
het afleggen tegen democratie,
rechtvaardigheid en solidariteit. Ik
ben er dankbaar voor dat er mensen zijn die deze waarden – ook
ver van huis – lijfelijk willen verdedigen’
Premier Balkenende in de
Ridderzaal, 29 juni 2007

•
•
•
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11.25 UUR

Medaille-uitreiking op
het Binnenhof
Direct na de bijeenkomst in de Ridderzaal krijgen 50 militairen op het Binnenhof een herinneringsmedaille uitgereikt voor hun inzet bij
recente vredesoperaties. Naast Z.K.H. de Prins
van Oranje en de minister van Defensie spelen
verschillende veteranen en kinderen daarbij
een centrale rol. Dit onderdeel van de
Nederlandse Veteranendag symboliseert de
betrokkenheid van een ieder bij het werk van
de militairen die zich op dit moment inzetten
in oorlogsgebieden. De ceremonie wordt afgesloten met het Wilhelmus. Ook de medailleuitreiking kan door iedereen direct worden
gevolgd via het scherm op het Malieveld.
‘De medaille-uitreiking en de uitreiking van de draaginsignes voor
gewonden ... staan in het teken
van gezamenlijkheid en verbondenheid. Verbondenheid tussen de militairen van alle krijgsmachtdelen,
die zich samen hebben ingezet voor
vrede en veiligheid op vele plekken
in de wereld. Maar ook de verbondenheid met de samenleving. En de
verbondenheid tussen generaties:
tussen oude en jonge veteranen,
tussen onze veteranen en onze
schooljeugd. Een recent onderzoek
van de ‘Stichting 40-45’ wijst uit
dat meer dan tachtig procent van
de Nederlandse bevolking vindt dat
erkenning, waardering en zorg
voor terugkerende militairen en
veteranen de hele samenleving
aangaat. Uw verhaal wordt dus
gehoord.’
Minister van Defensie
Van Middelkoop, 29 juni 2007
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De Tweede
Wereldoorlog
(1940-1945)

De Duitse aanval op 10 mei 1940 maakte een
einde aan de status van Nederland als
neutrale natie. Daardoor raakten Nederlandse
militairen op vele plaatsen direct betrokken
bij de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in de
Meidagen van 1940, maar vijf jaar lang op
uiteenlopende fronten, tot aan de capitulatie
van Duitsland en Japan in 1945.
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De witte anjer
De witte anjer staat symbool voor de erkenning en waardering voor veteranen vanuit de
samenleving. De bloem staat voor respect van
de burgerbevolking voor de inzet van veteranen onder moeilijke omstandigheden en hun
loyaliteit aan ons land.
De symboliek van de witte anjer vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Op 29 juni
1940 kwamen in verschillende steden Oranjegezinde Nederlanders bijeen. Men wilde
demonstratief de verjaardag van prins
Bernhard vieren. Aangezien de vlag uitsteken
verboden was droegen velen anjers, vandaar
de naam Anjerdag. Een verwijzing naar prins
Bernhard die de gewoonte had een witte anjer
te dragen.
Anjerdag was een demonstratie van nationaal
besef, van trouw aan het Oranjehuis en van
afkeer van de bezetter en de NSB. De Duitse
overheid nam het zo ernstig op dat strafmaatregelen werden genomen.
De witte anjer als waardering voor veteranen
kent daarmee een dubbele achtergrond: primair is het een verwijzing naar Anjerdag, de
anjer als een symbool van verzet, terwijl het
voor die veteranen die daar waarde aan hechten eveneens een verwijzing is naar Z.K.H.
prins Bernhard die door velen werd gezien als
‘ vader van de veteranen’.
De witte anjer is primair bedoeld voor de burgerbevolking en is niet bedoeld als vervanging
van het ‘Draaginsigne Veteranen’, dat als
reversspeld gedragen wordt. Defensievoorschriften brengen met zich mee dat militairen
de witte anjer (nog) niet mogen dragen op
hun uniform. Uitzondering is de Prins van
Oranje, aan wie speciale dispensatie is verleend. Anjerdag 1940 was een initiatief van de
bevolking; het dragen van de witte anjer op de
Nederlandse Veteranendag moet dat ook zijn.
16 _____

Fly-past en defilé
Na een spectaculaire fly-past van historische
en moderne vliegtuigen neemt Z.K.H. de Prins
van Oranje het jaarlijkse defilé af. Genodigden
nemen plaats op speciale tribunes terwijl het
publiek overal langs de route de defilerende
detachementen kan zien. Meer dan 2200 veteranen en ruim 800 actieve militairen worden
begeleid door 13 muziekkorpsen en deelnemers in een selectie voertuigen.
Het defilé wordt geopend door een aantal
algemene veteranengroepen. Daarna 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. Op de pagina’s 16 en 17 is een
beknopte ‘slagorde’ van het defilé afgedrukt.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de
deelnemende detachementen vindt u op pagina 21 en volgende van dit programmaboek.
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13.25 UUR

Samenstelling fly-past
Aan de formatie van de fly-past nemen deel:
F-16 (4x, Volkel), de PC-7 (6x, Woensdrecht),
Apache (2x, Gilze-Rijen), Cougar (3x,
Soesterberg), Alquette (2x, Soesterberg),
Chinook (2x, Soesterberg), F-50 (1x,
Eindhoven), C-130H (1x, Eindhoven),
Gulfstream (1x, Eindhoven), (K)DC-10 (1x,
Eindhoven), Dornier DO-228 (1x, kustwacht),
Westland Lynx (2x, De Kooy), B-25 (1x,
Stichting Klu historische Vlucht), Beech 18
(1x, Stichting Klu historische Vlucht), Harvard
(4x, Stichting Klu historische Vlucht), PBY-5
Catalina (1x, Aviodrome).
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Volgorde
deelnemers defilé
Paradecommandant generaal-majoor
b.d. B. Dedden & adjudant

A 01

Fanfarekorps Nationale Reserve
(NATRES)

Koninklijke Landmacht
B 21

Koninklijke Militaire Kapel/
Johan Willem Friso-kapel

B 22
B 24
B 25

Veteranen Korps Speciale Troepen
Federatie Indië-Militairen
Vereniging Oud-Strijders
Indiëbataljons Prinses Irene
Vereniging Vredesveteranen Garde
Fuseliers Prinses Irene
17de Pantserinfanteriebataljon
Regiment Garde Fuseliers Prinses Irene

B 26
A 02

Interservice vaandelgroep vlag Veteranen Platform
A 04 Vereniging dragers Bronzen
Leeuw/Bronzen Kruis
A 04A Stichting Samenwerkend Verzet
A 05 Bond van Nederlandse Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Koninklijke Marine
A 06

Marinierskapel der Koninklijke Marine
& Tamboers en Pijpers Korps Mariniers

A 07
A 08

Contact Oud-Mariniers
1e peloton Mariniers in ceremonieel
tenue
2e peloton Mariniers in tenue 2
3e peloton Mariniers in sneeuwcamouflage
4e peloton Mariniers in desert
camouflage
5e peloton Mariniers in forest
camouflage

A 09
A 10
A 11
A 12

A 13

B 27

B 28

Show- en Drumfanfare Metro

B 29

B 33

Vereniging Oud-Militairen
Indiëgangers
Vereniging Nieuw-Guinea Militairen
Reüniecommissie Veteranen Leger
Technische Dienst (LTD) NederlandsIndië en Nieuw-Guinea
Regiment van de Technische Troepen

B 34

Drumfanfare Drumguards

B 35

Veteranen Koninklijk NederlandsIndisch Leger
Vereniging Oud-Koreastrijders
Bond van Oud-Stoottroepers &
Stoottroepen
Dutchbat-III
13 Infanteriebataljon Luchtmobiel
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

B 30
B 32

B 36
B 38
B 39
B 40

Juliana Showband

Koninklijke Vereniging van Marine
Officieren
A 15 Vrouwen Koninklijke Marine
A 16 Algemene Vereniging van OudMarinepersoneel
A 17-19 Veteranen Koninklijke Marine ingezet
in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea
A 20 Vlootpersoneel Koninklijke Marine

B 41

Reünieorkest Trompetterkorps
Cavalerie

B 42

Veteranen Regiment Huzaren van
Boreel
Regiment Huzaren van Boreel
Unie van Nederlandse Veteranen
Vereniging van Jonge Veteranen
Nederlandse UNIFIL Vereniging

A 14

18 _____

B 43
B 44
B 45
B 46
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B 47

44 Pantserinfanteriebataljon
Regiment Johan Willem Friso

B 48

Reünieorkest Artillerie

Pagina 19

Koninklijke Marechaussee
C 73

B 49
B 50
B 52

Veteranen Korps Veldartillerie
Korps Veldartillerie
Indië-Veteranen van de
Verbindingsdienst
B 53 Vereniging Oud-Leden
Verbindingsbataljon 1 (NL) UN
Signal Battalion
B 54 Regiment Verbindingstroepen
B 55 Oud-leden Fanfarekorps der Genie
B 56 Bond van Wapenbroeders
B 57 Identiteitsgroep Steenrode Baretten
B 58 Identiteitsgroep Vredesmachten
B 59-60 Veteranen Koninklijke Landmacht –
niet aangesloten bij veteranenorganisaties

B 61

Showbrassband Thalita

C 74
C 75
C 76

Trompetterkorps Koninklijke
Marechaussee
Stichting Marechaussee Contact
Veteranen Koninklijke Marechaussee
Detachement Koninklijke
Marechaussee

C 77

Gedecoreerde militairen gehele
Krijgsmacht

C 78

Band of Liberation

C 79

Peloton 48
15 voertuigen van Keep Them Rolling
met veteranen

C 80

Drumfanfare Duindorp
15 voertuigen Army Vehicle Club met
veteranen

B 62-65 Veteranen Koninklijke Landmacht niet aangesloten bij veteranenorganisaties

Koninklijke Luchtmacht
C 66

C 67
C 68
C 69
C 70
C 71
C 72

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
& Drumfanfare Koninklijke
Luchtmacht
Stichting Oud-gedienden Militaire
Luchtvaart
Veteranen Koninklijke Luchtmacht
Air Operations Control Station NieuwMilligen
Groep Geleide Wapens
Vliegbasis Leeuwarden/Vliegbasis
Volkel
Vliegbasis Soesterberg/Vliegbasis
Gilze-Rijen
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Nederlands-Indië
(1946-1950)

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog
in 1945 bleek dat de verhoudingen in
Nederlands-Indië door de Japanse
bezetting ingrijpend waren gewijzigd.
Soekarno en andere Indonesische leiders
riepen de onafhankelijkheid uit.
Nederland wilde het koloniaal gezag
herstellen. Het resultaat was een
jarenlange strijd, waarbij moeizame
onderhandelingen en militaire acties
elkaar afwisselden. Daarbij werden
ongeveer 170.000 Nederlandse en 30.000
inheemse militairen ingezet.
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13.10 UUR

Toelichting defilé
Het defilé bestaat uit 42 detachementen met
veteranen, 19 detachementen actief dienende
militairen en 13 orkesten en muziekkorpsen.
De Drumfanfare Drumguards, de Juliana
Showband, de Show- en Drumfanfare Metro,
Showbrassband Thalita en Drumfanfare
Duindorp hebben in het verleden deelgenomen aan de Netherlands Military Tattoo in
Breda of Rotterdam. Het Fanfarekorps
Koninklijke Landmacht Bereden Wapens zal
het muzikale gedeelte op het Binnenhof en het
Malieveld voor haar rekening nemen. In het
defilé rijden naast modern defensiematerieel
ook historische voertuigen van Keep Them
Rolling en de Army Vehicle Club mee.
Aanvullende informatie over de deelnemers
aan het defilé
Paradecommandant generaal-majoor KL
b.d. B. Dedden & adjudant

A 01 Fanfarekorps Nationale Reserve (NATRES)
A 02 Interservice vaandelgroep - vlag
Veteranen Platform
Deze groep voert de vaandels mee van het
Korps Mariniers, van het Regiment
Verbindingstroepen KL, van de Koninklijke
Luchtmacht en de standaard van de
Koninklijke Marechaussee. Daarachter komt
de vlag van het Veteranen Platform. Van de
dertien militairen zijn er drie afkomstig van de
Koninklijke Marine, twee van de Koninklijke
Landmacht, twee van de Koninklijke
Luchtmacht en vier van de Koninklijke
Marechaussee. De commandant vaandelgroep
is afkomstig van de Koninklijke Luchtmacht.

A 04 Vereniging dragers
Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis
De dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen hebben zich georganiseerd in verschillende verenigingen. Naast de Militaire
Willems Orde (MWO) zijn de Bronzen Leeuw,
het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en
het Vliegerskruis de hoogste militaire dapperheidsonderscheidingen. Van de hier vertegenwoordigde vereniging zijn ook enkele actief
dienende militairen lid.
A 04A Stichting Samenwerkend Verzet
In deze stichting zijn de organisaties van voormalige verzetsstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog ondergebracht.
A 05 Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsen Dienstslachtoffers
Deze vereniging houdt zich bezig met steun
aan oorlogsslachtoffers en militairen die tijdens hun dienst schade hebben opgelopen.
Vanuit de Basis in Doorn wordt zonodig hulp
geboden aan voormalige leden van de
Nederlandse Krijgsmacht als zij professionele
hulp van een maatschappelijk werker of psycholoog nodig hebben. In Doorn is ook een
speciale woongemeenschap voor oud-militairen.
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Koninklijke Marine
A 06 Marinierskapel der Koninklijke Marine
& Tamboers en Pijpers Korps Mariniers
A 07 Contact Oud-Mariniers
In de vereniging COM zijn zowel veteranen als
niet-veteranen te vinden. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat men marinier is geweest. Het
Korps Mariniers is in 1665 door Michiel de
Ruyter opgericht en is één van de oudste korpsen binnen de Nederlandse krijgsmacht.

A 08 1e peloton Mariniers in ceremonieel
tenue
Het eerste peloton van het Korps Mariniers
draagt het bijzondere cermoniële tenue met de
historische kurken helm met korte piek (galatenue of ‘piekenpak’). Deze tenues werden aan
het Korps Mariniers aangeboden door het
Rotterdamse bedrijfsleven.
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A 09 2e peloton Mariniers in tenue 2
Het tweede peloton van het Korps Mariniers
draagt het standaard cermoniële tenue met
modeldecoraties.
Landrover 110 softtop General Support (GS)
uitgerust met Mag-mitrailleur. Dit voertuig is
door het Korps Mariniers ingezet tijdens de
missies in Eritrea/Ethiopië (2000/2001), Irak
(2003/2004) en Afghanistan (2005).

A 10 3e peloton Mariniers in
sneeuwcamouflage
Het derde peloton van het Korps Mariniers
draagt het witte camouflagetenue, dat wordt
gebruikt in zeer koude gebieden zoals het
noorden van Noorwegen.
BV 206 General Support (GS) uitgerust met
Mag-mitrailleur. Dit voertuig is door het Korps
Mariniers ingezet tijdens de missies in
Cambodja (1992/1993), Eritrea/Ethiopië
(2000/2001), Irak (2003/2004) en Afghanistan
(2005). In combinatie met het 120 mm mortier
werd het ook gebruikt bij het ontzet van
Sarajevo aan het eind van het conflict in
Bosnië (1995/1996). In dit defilé is de BV 206
uitgerust met de carrier met mortier 81 mm.
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A 15 Vrouwen Koninklijke Marine
Dit is de vereniging van vrouwelijke ex-militairen en actief dienende vrouwelijke militairen
van de Koninklijke Marine.
A 16 Algemene Vereniging van OudMarinepersoneel
Een algemene vereniging voor oudMarinepersoneel. Men kan lid worden, ongeacht rang of stand, mits men gediend heeft bij
de Koninklijke Marine.

A 11 4e peloton Mariniers in desert
camouflage
Het vierde peloton van het Korps Mariniers
draagt het camouflagetenue voor inzet in de
woestijn en zeer warme omstandigheden, met
name in het Midden-Oosten.
BV S10 Viking uitgerust met Mag-mitrailleur.
Dit voertuig is in 2006 door het Korps
Mariniers in gebruik genomen en getest onder
diverse omstandigheden. Het wordt dit jaar
voor het eerst ingezet tijdens de vredesmissie
in Tsjaad.
A 12 5e peloton Mariniers in forest
camouflage
Het vijfde peloton van het Korps Mariniers
draagt het groene US Woodland ‘forest’
camouflagetenue.
MB softtop Recce (verkenning) uitgerust met
Mag-mitrailleur. Dit voertuig is dit jaar door
het Korps Mariniers verworven en zal in de toekomst de Landrover 110 gaan vervangen.

A 13 Juliana Showband
A 14 Koninklijke Vereniging van Marine
Officieren
Dit is de vereniging waarin zich officieren hebben verenigd die bij de Koninklijke Marine
dienen of hebben gediend.

A 17/18/19 Veteranen Koninklijke Marine ingezet in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea
Dit zijn detachementen van veteranen van de
Koninklijke Marine die niet zijn aangesloten
bij een veteranenorganisatie. De gemeenschappelijke factor is de uitzending naar
Nederlands-Indië en/of Nieuw-Guinea.
A 20 Vlootpersoneel Koninklijke Marine
In dit detachement een peloton met
Marinepersoneel van de Hr. Ms. Walrus.
Tijdens verschillende missies werden zij ingezet om informatie te verzamelen over kustgebieden en onderwaterbewegingen. Zij dragen
het standaard ceremoniële tenue van de
Koninklijke Marine met modeldecoraties.
Daarnaast een peloton afkomstig van de mijnenjagers Hr. Ms. Schiedam en Hr. Ms. Urk.
Deze schepen worden ingezet om mijnen en
vliegtuigbommen in de Noordzee of andere
internationale wateren onschadelijk te maken.
Zij dragen het operationele boordtenue.
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Koninklijke Landmacht
B 21 Koninklijke Militaire Kapel/Johan Willem
Friso-kapel

B 26 Vereniging Vredesveteranen Garde
Fuseliers Prinses Irene
Dit is een vereniging van jonge veteranen van
het Regiment Garde Fuseliers Prinses Irene die
zijn ingezet bij diverse missies in VN- of
NAVO-verband.
B 27 17 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Garde Fuseliers Prinses Irene
Dit bataljon zet de tradities voort van de in de
Tweede Wereldoorlog gevormde Prinses Irene
Brigade. In hun gelederen enkele militairen
die onlangs terugkeerden uit Afghanistan. Zij
kregen een herinneringsmedaille uitgereikt.

B 28 Show- en Drumfanfare Metro
B 29 Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers
Dit is een vereniging van veteranen die in
Nederlands-Indië hebben gediend.

B 22 Veteranen Korps Speciale Troepen
Het Korps Speciale Troepen heeft in
Nederlands-Indië dienst gedaan. Het korps
bestond uit militairen die naast een commando-opleiding ook een parachutistenopleiding
hadden gehad. In dit detachement zijn ook
leden van de Bond van Oud-Parachutisten
ingedeeld.

B 30 Vereniging Nieuw-Guinea Militairen
Dit is een vereniging van veteranen van de
Koninklijke Landmacht die in Nieuw-Guinea
hebben gediend.

B 24 Federatie Indië Militairen
Dit is een vereniging van veteranen die in
Nederlands-Indië hebben gediend.
B 25 Vereniging Oud-Strijders Indiëbataljons
Prinses Irene
Dit is een vereniging van veteranen die bij het
Regiment Garde Fuseliers Prinses Irene waren
ingedeeld en in Nederlands-Indië hebben
gediend.
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B 32 Reüniecommissie Veteranen Leger
Technische Dienst (LTD) Nederlands-Indië en
Nieuw-Guinea
Dit is een vereniging van veteranen van de
Technische Dienst die in Nederlands-Indië en
Nieuw-Guinea hebben gediend.
B 33 Regiment van de Technische Troepen

B 36 Vereniging Oud-Koreastrijders
Deze vereniging bestaat uit veteranen die in
Korea onder de vlag van de Verenigde Naties
hebben gevochten. Het kenmerkende
embleem met de Indiaan, op de rechtermouw
van de blazers, is het symbool van de 2e
Amerikaanse Infanteriedivisie, de eenheid
waarbij het Nederlandse VN-bataljon was
ingedeeld.

B 34 Drumfanfare Drumguards
B 35 Veteranen Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger
Dit detachement bestaat uit veteranen die bij
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL) hebben gediend. Het KNIL, dat voor
een belangrijk deel uit Indische militairen
bestond, werd in 1950 opgeheven, nadat de
onafhankelijkheid van Indonesië door
Nederland was erkend.

B 38 Bond van Oud-Stoottroepers &
Stoottroepen
Deze vereniging bestaat uit Stoottroepers die,
veelal afkomstig uit het Verzet tegen de Duitse
bezetting, aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog werden opgenomen in de militaire organisatie. Ook oud-leden van het
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard kunnen lid worden.
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B 39 Dutchbat-III
Dit is het reünieverband van de leden van
Dutchbat-III, het bataljon geformeerd uit 13
Infanteriebataljon Luchtmobiel Stoottroepen
Prins Bernhard, dat in 1995 de val van
Srebrenica meemaakte.
B 40 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel
Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
Dit detachement maakt deel uit van 11 Air
Mobile Brigade en zet de tradities voort van
het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.
Het bataljon heeft inmiddels aan diverse uitzendingen deelgenomen.
Achter dit detachement een LSV (Luchtmobiel
Speciaal Voertuig), dat onder andere wordt
gebruikt voor het vervoer van munitie.

B 41 Reünieorkest Trompetterkorps Cavalerie
B 42 Veteranen Regiment Huzaren van Boreel
De in dit detachement ingedeelde veteranen
hebben in de meeste gevallen als cavalerist
gediend in Nederlands-Indië.
B 43 Regiment Huzaren van Boreel
Dit detachement is samengesteld uit een verkenningseenheid van het Regiment Huzaren
van Boreel.
Achter dit detachement is de Fennek te zien,
het nieuwe verkenningsvoertuig van de
Koninklijke Landmacht. Het wordt meest ingezet bij verkenningen en doet thans dienst in
Afghanistan.
B 44 Unie van Nederlandse Veteranen
Dit is een vereniging waarvan veteranen van
alle krijgsmachtdelen lid kunnen worden.
B 45 Vereniging van Jonge Veteranen
De leden van deze vereniging zijn jonge veteranen van alle krijgsmachtdelen. Deelnemers
aan vredesmissies en uitzendingen vanaf
Libanon (1979) kunnen lid worden.

B 46 Nederlandse UNIFIL Vereniging
De vereniging bestaat uit veteranen die in
Libanon als militair van de Verenigde Naties
gediend hebben. De Nederlandse deelname
aan deze missie (UNIFIL) duurde van 1979 tot
1985.
B 47 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Johan Willem Friso
Deze eenheid is het ‘moederbataljon’ van de
militairen die in het kader van UNIFIL in
Libanon werden ingezet.
Zij behoren tot 43 Gemechaniseerde Brigade
uit Steenwijk/Havelte.

B 48 Reünieorkest Artillerie
B 49 Veteranen Korps Veldartillerie
De in dit detachement ingedeelde veteranen
hebben als artillerist gediend in diverse operatiegebieden, voornamelijk Nederlands-Indië.
B 50 Korps Veldartillerie
B 52 Indië-Veteranen van de
Verbindingsdienst
Dit is een detachement veteranen van het
Regiment Verbindingstroepen waarvan de
leden in Nederlands-Indië hebben gediend.
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B 53 Vereniging Oud Leden
Verbindingsbataljon 1 (NL) UN Signal
Battalion
Deze verenging bestaat uit 2000 veteranen en
actief dienende militairen die in de periode
van 2 april 1992 tot 4 november 1994 bij het
Nederlandse verbindingsbataljon hebben
gediend dat in het voormalige Joegoslavië de
verbindingen verzorgde voor eenheden van de
Verenigde Naties (UNPROFOR).
B 54 Regiment Verbindingstroepen
Het regiment wordt in het defilé vertegenwoordigd door 101 CIS Bataljon. Deze eenheid verzorgt binnen de Koninklijke Landmacht diverse verbindingssystemen.
Achter dit detachement rijdt de Fuchs mee.
Dit voertuig wordt gebruikt voor elektronische
oorlogvoering.

B 57 Identiteitsgroep Steenrode Baretten
Deze groep maakt deel uit van de Bond van
Wapenbroeders. De meeste leden hebben in
de Sinaï gediend als leden van de Military
Force of Observers. De Nederlandse deelname
aan deze missie vond plaats van 24 april 1992
tot 1 mei 1995.
B 58 Identiteitsgroep Vredesmachten
Ook deze groep maakt deel uit van de Bond
van Wapenbroeders. De meeste leden hebben
aan diverse vredesmissies deelgenomen. De
bindende factor is de behoefte om het saamhorigheidsgevoel van een uitzending in stand
te houden en gemeenschappelijke ervaringen
uit te wisselen.
B 59-60 Veteranen Koninklijke Landmacht –
niet aangesloten bij veteranenorganisaties

B 55 Oud-leden Fanfarekorps der Genie

B 61 Showbrassband Thalita

B 56 Bond van Wapenbroeders
Dit is een algemene vereniging waarvan veteranen, oud-militairen en actief dienende troepen van alle krijgsmachtdelen lid kunnen worden.

B 62/63/64/65 Veteranen Koninklijke
Landmacht - niet aangesloten bij veteranenorganisaties

Koninklijke
Luchtmacht
C 66 Kapel van de Koninklijke Luchtmacht &
Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht
C 67 Stichting Oudgedienden Militaire
Luchtvaart
In de stichting is een aantal verenigingen van
de Koninklijke Luchtmacht ondergebracht,
waarvan het overgrote deel van de leden
veteraan is.
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C 68 Veteranen Koninklijke Luchtmacht
Dit is een detachement van veteranen van de
Koninklijke Luchtmacht die niet bij een organisatie zijn aangesloten.
C 69 Air Operations Control Station NieuwMilligen
Het AOCS/Vlb Eindhoven/Staf CLSK regelt
onder andere de militaire verkeersleiding binnen Nederland.
C 70 Groep Geleide Wapens
In de Groep Geleide Wapens is de luchtverdedigingscomponent van de Koninklijke
Luchtmacht ondergebracht. Ook de Patriot die
op het Malieveld staat opgesteld behoort tot
de Groep Geleide Wapens.

C 75 Veteranen Koninklijke Marechaussee
Dit is een detachement van veteranen van de
Koninklijke Marechaussee die niet bij een
organisatie zijn aangesloten.

C 71 Vliegbasis Leeuwarden/Vliegbasis Volkel
C 72 Vliegbasis Soesterberg/Vliegbasis GilzeRijen
In deze detachementen defileert het personeel
van de diverse eenheden die op de basis zijn
gestationeerd.
Zij tonen het voertuig, dat wordt gebruikt om
vliegtuigen naar hun plaats te gidsen.

Koninklijke
Marechaussee
C 73 Trompetterkorps Koninklijke
Marechaussee
C 74 Stichting Marechaussee Contact
De stichting is opgericht om de contacten tussen het actieve personeel, oud-personeel en
veteranen van de Koninklijke Marechaussee
(KMAR) te onderhouden. In de organisatie zijn
ook oud-militairen van het Korps
Politietroepen en het Korps Militaire Politie
ondergebracht.
32 _____

C 76 Detachement Koninklijke Marechaussee
Dit detachement bestaat uit personeel van de
Koninklijke Marechaussee dat nog in opleiding is.
Achter dit detachement is een voertuig te zien
dat bij uitzendingen door de Koninklijke
Marechaussee wordt gebruikt.
C 77 Gedecoreerde militairen gehele
Krijgsmacht
Dit detachement bestaat uit militairen van de
vier krijgsmachtdelen die zojuist op het
Binnenhof hun herinneringsmedaille hebben
gekregen. Zij vertegenwoordigen in het defilé
de veteranen van de toekomst.

C 78 Band of Liberation
C 79 Peloton 48
Dit is een peloton van voormalige militairen,
die de exercitie van vlak na de Tweede
Wereldoorlog (1948) in ere houdt.
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15 voertuigen van Keep Them Rolling met
veteranen
De vereniging Keep Them Rolling heeft als
doel voertuigen uit de periode 1942-1945 als
rijdend museum voor het nageslacht te bewaren. De vereniging telt circa 2000 leden en

donateurs. Een klein onderdeel van de rijke
verzameling van de vereniging ziet u meerijden in het defilé (onder andere de Willy’s, de
Dodge WC 51/52, Dodge Command Car, GMC
2,5 ton, Ford Canada, Halftrack, Scoutcar en
de Harley Davidson).

C 80 Drumfanfare Duindorp
15 voertuigen Army Vehicle Club met
veteranen
Deze vereniging houdt zich bezig met het in
stand houden van militaire voertuigen uit
diverse periodes vanaf de Tweede
Wereldoorlog. Te zien zijn onder andere een
White bus (1942-1945), de Dodge WC 51, de
Nekaf, de Daf YA 126, de Daf YA 314/328, de
Daf YP 408 (Libanon) en de Daf YA 66.
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VN-detachement Korea
(1950-1954)
In het onherbergzame Korea werden ruim
5000 Nederlandse militairen ingezet om
de opmars van het communisme te
stoppen. Het was een harde oorlog in
barre omstandigheden, weinig bekend bij
het grote publiek.
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9.00 UUR

Manifestatie
Malieveld 2008

Missiegebieden
op het Malieveld

Ook in 2008 vormt de Manifestatie op het
Malieveld weer zowel het centrale decor als de
uitvalsbasis voor de Nederlandse
Veteranendag. Alle activiteiten worden van
hieruit gestart en de deelnemers en bezoekers
keren in de middag uiteindelijk allemaal terug
op het manifestatieterrein.

Veteranen van elk krijgsmachtdeel worden
onthaald in hun eigen ontvangsttent:
Koninklijke Marine (A), Koninklijke
Landmacht (B) en Koninklijke
Luchtmacht/Koninklijke Marechaussee (C).
Daar treffen zij hun collega’s en kunnen ze
zich voorbereiden op de activiteiten van de
dag. In de loop van de dag worden de missiegebieden steeds belangrijker.
Voor de Manifestatie op het Malieveld is het
terrein in vier grote vakken ingedeeld. Elk vak
vertegenwoordigt een ‘werelddeel’ waarin
veteranen hun acties en missies hebben uitgevoerd. U herkent Afrika & de Amerika’s, het
Midden- & Nabije Oosten, Europa en AziëPacific. Door de verschillende decoratie en de
bij de terrassen geplaatste historische militaire voer- en vaartuigen ontstaat een sfeer die
verwijst naar de landen waar de militairen,
soms lang geleden, actief waren. Bij de tenten
zijn allerlei activiteiten georganiseerd die passen bij genoemde sfeer en ook de hapjes en
drankjes staan in het teken van de cultuur van
de regio.

Vanzelfsprekend is het Malieveld passend
ingericht en ‘aangekleed’. De verschillende
missiegebieden, die altijd het uitgangspunt
vormen voor de indeling van het terrein, zijn
zowel voor veteranen als voor publiek goed
herkenbaar.
De entree is dit jaar verplaatst en staat ongeveer in het midden aan de zijde van de
Koningskade. Bezoekers worden op een logische manier met speciale borden naar de
entreeboog geleid. Bij aankomst op het
Centraal Station of op het Malieveld ontvangt
een ieder het programmaboek van een promotieteam, dat ook klaar staat om al uw vragen
te beantwoorden.
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Nieuw-Guinea
(1950-1962)
Bij de soevereiniteitsoverdracht van 1949 werd
niet het gehele koloniale bezit aan Indonesië
overgedragen. Het westelijk deel van het
eiland Nieuw-Guinea werd het laatste bolwerk
van het Nederlands bestuur in Indië en
daarmee inzet van een jarenlang conflict.
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Informatie en contact
met veteranen
De Manifestatie op het Malieveld biedt ruime
mogelijkheden om u te informeren over en in
contact te komen met veteranen. Rond en op
het open middenterrein vindt u een aantal tenten en plaatsen waar activiteiten op allerlei
gebied worden aangeboden.
Rustpunt
De plek om even op adem te komen, een goed
gesprek te hebben of een luisterend oor te
vinden. Maar vooral ook de plaats voor de
traditionele Oecumenische Dienst te Velde,
voor velen de beste manier om deze dag te
beginnen.
Daten met een veteraan
Een soort ‘speed-daten’ in aangepast tempo.
Deze tent biedt u in een huiskamerachtige
omgeving de gelegenheid om zelf in gesprek
te gaan met een van de aanwezige veteranen.
Samen of met een groter gezelschap, een
enkel woord of een lang gesprek, het maakt
niet uit. Om 11.00 uur, om 13.30 uur en om
15.00 uur starten de sessies die u geheel naar
eigen inzicht kunt invullen.
Het Museumplein
De zes grootste defensiemusea en het
Nederlands Militair Historisch Instituut staan
hier weer bij elkaar op een overdekt plein
zodat u met één bezoek aan deze tent een
beeld kunt krijgen van de geschiedenis van de
Nederlandse krijgsmacht. De musea bieden u
de gewenste historische gegevens over veteranen en hun verleden. Natuurlijk geven alle
instellingen ook actuele informatie over hun
vaste expositie, eventuele tijdelijke tentoonstellingen en andere bijzondere activiteiten.
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De Stichting Veteranenkunst (SVK)
De Stichting Veteranenkunst is te gast in de
tent van het Museumplein. De doelstelling van
de SVK is het organiseren van exposities van
kunstobjecten die door veteranen zijn
gemaakt. Deze kunstwerken worden gebruikt
als communicatiemiddel om in de maatschappij het respect en begrip voor veteranen te
bevorderen. Na deze eenmalige, landelijke en
gezamenlijke presentatie zal de SVK zich vooral regionaal in het land manifesteren en plaatselijke exposities organiseren.
Standhouderstent
Hier vindt u de belangenverenigingen van
veteranen en oud-militairen, samen met een
aantal sponsors en ideële, veteranengebonden
organisaties. Zij informeren en helpen u
graag. Aarzel niet om uw eventuele vragen of
problemen aan hen voor te leggen, zij hebben
ruime ervaring met alle zaken die u bezighouden.
Malieveld Live: Veteranen in gesprek
Aan de hand van een aantal concrete stellingen en vragen geven veteranen, politici, vertegenwoordigers uit het onderwijs en het
bedrijfsleven hun mening over de positie van
de Nederlandse veteraan in onze samenleving.
De gesprekken staan onder leiding van de
journalist Joeri Boom.
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1 - De rol van de Nederlandse veteraan
(13.00 – 13.45 uur)
Wat kan de Nederlandse veteraan voor onze
samenleving betekenen? Dat is de kernvraag!
Langzaam ontwikkelt zich in Nederland een
veteranencultuur. Steeds vaker komen onze
veteranen in het nieuws, steeds meer komen
we over hen te weten. Maar benutten we alle
ervaring en kennis van onze veteranen wel voldoende? Hoe kunnen we oud-militairen het
beste inzetten na hun missies?
2 - Na de missie (15.00 – 15.45 uur)
Je bent op missie geweest. En dan? In dit
gesprek staat het leven na een missie centraal.
Hoe pik je je normale leven weer op na zo’n
ingrijpende ervaring? Wat is het beeld vanuit
de 'grunt’s eye view' – puur vanuit de oudmilitairen zelf? Missen ze de actie? Hoe denken ze over kameraadschap en het contact na
de missie? Voelen ze waardering vanuit de
samenleving? Met Patricia van den Broek,
schrijver van het boek ‘Liefde onder vuur’.
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Activiteiten rond de
terrassen
Het Afrika-terras
Hier is als terugblik op de UNMEE-missie
(Ethiopië en Eritrea) een tent geplaatst waar
Ethiopische dames in originele klederdracht
’s morgens (11.00 uur) en ’s middags (16.00
uur) een traditionele koffieceremonie uitvoeren. Koffie uit het land waar de koffie werd uitgevonden. En natuurlijk krijgt u een kopje
aangeboden.
Het terras van de Amerika’s
Een tropisch strand diende ooit als landingsplaats voor de deels amfibische operatie van
het Korps Mariniers namens de Verenigde
Naties in Haïti. Dit stuk geschiedenis wordt tot
leven gebracht, onder andere met een landingsvaartuig en een zogenaamde BV.

Het terras van het Midden- & Nabije Oosten
In Libanon speelde een belangrijk deel van de
Nederlandse UNIFIL-missie zich af in zogenaamde roadblocks. Op het Malieveld wordt
zo’n wegversperring en controlepost nagebouwd: zandzakken voor de deur!
Modern Times
Op het centrale deel van het veld staan de
moderne voertuigen van Defensie opgesteld.
Ze bieden een blik op de veranderende uitrusting van de Nederlandse militair die zich
steeds weer aan andere omstandigheden moet
aanpassen. Een aantal van deze voertuigen
neemt ook deel aan het defilé door de stad en
is dus pas ’s middags op het Malieveld te zien.
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Activity Parc
Tussen de terrassen van Azië en Europa vindt u
het Activity Parc. Hier presenteren de krijgsmachtdelen zich met demonstraties en activiteiten. U kunt zelf testen of u (nog) over de
vaardigheden beschikt om ingezet te worden
bij de marine, de mariniers, de luchtmobiele
brigade, de luchtmacht of de marechaussee.
Van klimwand en parafan tot een demonstratie ‘aanhouding verdachte personen’. Probeer
vooral ook even of je die rugzak kunt dragen
waarmee onze militairen op pad gestuurd worden.
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Libanon (1979-1985)
In 1979 werd besloten tot deelname aan
UNIFIL (United Nations Interim Force in
Lebanon). Het Nederlandse bataljon,
algemeen aangeduid als Dutchbatt,
bestond uit vaak zeer jonge militairen.
Samen met troepen uit verschillende
andere landen kwam Dutchbatt midden
tussen de strijdende partijen te zitten.
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14.30 UUR

Muziek en optredens
Music Square
Centraal op het Malieveld aan de kant van de
Boorlaan ligt het Music Square. Hier start na
afloop van het defilé een uitgebreid muzikaal
programma. Onze vaste waarde Tante Lien
opent het festijn en kondigt de andere artiesten aan. Zoals Edsilia Rombley, met haar
fantastische stem ongetwijfeld goed voor een
wervelende show. De slotact wordt verzorgd
door Erik Hulzebosch, hét succes van vorig
jaar en bijzonder populair door zijn deelname
aan de tour-of-duty-tournees naar uitzendgebieden. Alle artiesten worden begeleid door
het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
‘Bereden Wapens’.

Muzikale afsluiting
Na afloop van het muziekprogramma op het
grote podium, om ongeveer 16.00 uur, wordt
de dag op de verschillende terrassen feestelijk
en met een vrolijke noot afgesloten. Dan verzorgen de Steelband Korps Mariniers, het
combo Fanfarekorps Nationale Reserve en het
combo Tamboer en Trompetterkorps
Koninklijke Marechaussee ieder op hun
‘eigen’ terras voor een passende omlijsting
van het laatste glas bier en de afsluitende
gesprekken. Een mooi afscheid, waarbij de
gedachten alweer uitgaan naar volgend jaar,
wanneer de vijfde Veteranendag wordt gevierd.

PROGRAMMA

_____ 49

ProgrammaNLVD2008

04-06-2008 12:00

Pagina 50

Irak
Het bewind van Saddam Hoessein in Irak
(1979-2003) werd gekenmerkt door een reeks
oorlogen die de internationale verhoudingen
op de proef stelde. Ook na zijn val werd het
land verscheurd door interne conflicten en is
het einde van het geweld nog niet in zicht.
Verschillende malen werden Nederlanders
ingezet bij militaire acties en humanitaire
missies.
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Kinderprogramma
Kindertour over het Malieveld met Pim Veth
(start 12.00 uur en 14.00 uur)
Startpunt voor deze activiteit is de tent van
Malieveld Live. Het gaat hier om een entertainmentprogramma dat gedeeltelijk speciaal is
afgestemd op de (lagere) schooljeugd. De tour
begint met het bekende spelletje ‘Wie van de
Drie?’ waarin de kinderen moeten raden wie de
echte veteraan is! Daarna neemt Pim Veth van
Jetix de kinderen mee voor een spannende,
knotsgekke tour over het Malieveld. Er gaat
ook een ervaren veteraan mee die over zijn
avonturen vertelt. Breng uw kinderen naar dit
speciale programma. Laat ze kennismaken
met de wereld van de Nederlandse veteraan en
deelnemen aan allerlei leuke opdrachten. Na
een uur kunt u uw kinderen weer ophalen,
maar u kunt natuurlijk ook gewoon meegaan.

PROGRAMMA

_____ 53

ProgrammaNLVD2008

04-06-2008 12:01

Pagina 54

Voormalig Joegoslavië
In de jaren negentig raakten Nederlandse
militairen betrokken bij tientallen grote en
kleinschalige vredesoperaties. Niets maakte
meer indruk dan hun inzet tijdens de
burgeroorlog in voormalig Joegoslavië die
gepaard ging met ongekende wreedheden.
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10.00 UUR

Programma
op het Plein
Op het Plein in de binnenstad van Den Haag
vindt een speciaal programma plaats, toegankelijk voor iedereen! Met veteranen, spelletjes
en optredens van dj Abrandis en de
Koninklijke Politiekapel Haaglanden!
En een speciaal kinderprogramma natuurlijk!
Presentatie: Bart Chabot
Tent open: 10.00 uur
Start programma: 10.30 uur
Einde programma: 14.00 uur
Wie Van De Drie?
Durf je het aan? Kan jij de echte veteraan aanwijzen? Drie personen staan opgesteld op het
podium in de tent. Het publiek mag vragen
stellen om erachter te komen wie de echte
veteraan is en wie doet alsof. Doe mee en laat
zien dat jij de slimste bent!

hun ervaringen tijdens een missie. Over het
dagelijks leven op de thuisbasis. Of over hun
tijd aan het front. Over bijzondere ontmoetingen en over heimwee naar Nederland.
Camouflagebroek hangen
Doe mee aan het spel ‘Camouflagebroek hangen’: wie kan het langst aan een camouflagebroek hangen? Onder leiding van Olympisch
kampioen judo Mark Huizinga (kapitein KLu)
en ‘Lord of the Rings’ Yuri van Gelder
(sergeant KL) kan iedereen zijn of haar kunsten vertonen. Blijf je fluitend minutenlang
hangen of val je meteen naar beneden, test
jezelf en kijk met Mark Huizinga hoe ver je
kunt gaan! En win een speciale vlucht met een
Dakota vliegtuig op zondag 29 juni!

Veteraan in de klas
Een veteraan – met speciale ervaring voor de
klas – vertelt verhalen over zijn missie. Over
zijn verleden als militair. Wat heeft hij precies
gedaan? Waar is hij geweest? Wat heeft hij
geleerd? Wat is hem het meest bijgebleven?
Met jou deelt deze veteraan verhalen over verlies, geluk, doorzettingsvermogen, verdriet en
kameraadschap.
Petje op, petje af
In deze quiz blijft er steeds maar één winnaar
over. Het enige wat je moet doen is de vragen
juist beantwoorden. Maar een fout is meteen
fataal, dan lig je eruit. Doe mee en laat je testen op jouw kennis van de Nederlandse veteraan!
In gesprek met een veteraan
Veteranen vertellen. En jij mag vragen stellen.
Oudere en jongere militairen vertellen over
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Missies overal ter wereld
Het spreekt vanzelf dat de conflicten in
voormalig Joegoslavië en meer recent
Afghanistan de meeste aandacht opeisen.
Minder bekend bij het grote publiek zijn
de kortlopende, minder grootschalige
missies die worden uitgevoerd door
Nederlandse militairen. In brandhaarden
zoals Angola, Haïti, Cambodja,
Eritrea/Ethiopië en Cyprus werkten zij
onder vaak zeer moeilijke
omstandigheden.
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Fototentoonstelling
‘Veteranen, ingezet in
dienst van de vrede’.
Deze bijzondere fototentoonstelling wordt
gepresenteerd op een aantal grote expositiewanden centraal in de standhouderstent.
Op 24 panelen wordt de geschiedenis van de
Nederlandse veteraan verteld en wordt ingegaan op de specifieke inzet in de diverse periodes. Op twee touchscreens zijn acht getuigenissen in woord en beeld te volgen. De expositie biedt zo een combinatie van algemene historie en indringende, individuele belevenissen.
Van deze tentoonstelling is ook een full colour
catalogus verschenen die voor ¤ 5 verkrijgbaar
is in de infostand op het Malieveld.
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Afghanistan
De aanslagen van 11 september 2001
maakten een einde aan het gevoel van
veiligheid dat de Amerikanen, en zij niet
alleen, lang hadden gekoesterd. Er moest
volgens velen een wereldwijde oorlog
tegen het terrorisme worden gevoerd, te
beginnen in Afghanistan.
Nederland was bij diverse operaties
betrokken. In 2006 werd besloten tot
uitvoering van de missie in de centraal
gelegen provincie Uruzgan. In uiterst
moeilijke omstandigheden wordt gewerkt
aan een broze vrede en wederopbouw van
de regio. Daarbij hebben verschillende
Nederlandse militairen het leven verloren.
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Regeling voor 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 17.00 tot 19.00 uur, primair bedoeld voor
rolstoelgebruikers.

Colofon
Dit programmaboek werd gemaakt in opdracht van het
Comité Nederlandse Veteranendag.
Teksten en beeldonderzoek - drs Klaas Kornaat
Vormgeving en fotografie Veteranendag 2006/2007 Marius van Leeuwen, Nederlands Ontwerp bv
De meeste historische foto’s zijn afkomstig van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie/AVD, de collectie Kornaat en de
particuliere collecties van de geportretteerde veteranen.
Foto Bart Chabot: Paul Bergen
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Veteranen van alle tijden
Nederlandse veteranen hebben een zeer
verschillend verleden. De ouderen (ruim
90.000) zijn in meerderheid ingezet
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in
voormalig Nederlands-Indië en NieuwGuinea of als VN-detachement in Korea.
In meer recente jaren zijn veel jonge
veteranen (ruim 45.000) ingezet in
oorlogssituaties en bij vredestaken in
gewapende conflicten overal ter wereld.
Het spreekt vanzelf dat hun ervaringen
zeer uiteenlopen en dat zij Veteranendag
op hun eigen, specifieke manier beleven.
Anderzijds delen zij, oud of jong, man of
vrouw, de behoefte dat hun inzet op
waarde wordt geschat en dat zij bij het
algemeen publiek de erkenning krijgen
die ze verdienen.

