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Van veteranen kun je veel leren 
 
Misschien denk je als je het woord veteraan hoort wel aan 
oude mannen van dik in de tachtig, die in een grijs verleden 
vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ‘ver van je 
bed show’ dus. Maar wist je dat er ook hele jonge veteranen 
zijn? Een veteraan is iemand die op militaire missie is 5 
geweest en dat kan dus ook iemand van 22 zijn. 
Wat de veteranen hebben meegemaakt is niet alleen 
heldhaftig en meeslepend, maar je kunt er ook veel van opsteken. 
 
Belangrijk werk 
Ondanks het feit dat we in Nederland – gelukkig – in vrede leven, hebben we in Nederland toch een 10 
professioneel leger met tanks, legerschepen en militairen. Deze militairen – mannen en vrouwen – 
werken vaak in (oorlogs)gebieden over de hele wereld; ze zijn ‘op uitzending’. Zo lopen er op dit 
moment vredesmissies waar Nederlandse militairen bij betrokken zijn in Mali, Irak en Afghanistan. In 
deze gebieden helpen zij om, samen met de lokale instanties, de vrede in het gebied terug te brengen 
of te bewaken. De militairen verblijven vaak lange tijd in zo’n gebied en doen daar belangrijk werk. 15 
Zodra een militair terugkeert van buitenlandse missie noemen we hem of haar een ‘veteraan’.   
 
Post op uitzending 
Nederland kent een lange geschiedenis van militaire 
missies in het buitenland. Bekende missies uit het 
verleden zijn bijvoorbeeld die in Libanon, het voormalig 20 
Joegoslavië (tegenwoordig Bosnië en Kroatië) en 
Kosovo. Tijdens een militaire missie zijn de militairen 
vaak lange tijd van huis. In vroegere tijden was men 
dan regelmatig compleet verstoken van contact met het 
thuisfront. Tegenwoordig gaat dat gelukkig een stuk 25 
gemakkelijker. Iedereen heeft tegenwoordig wel een 
smartphone, waarmee je geregeld even een appje kunt 
sturen naar je geliefde of naar je kroost, of waarmee je 
een belletje kunt plegen met je ouders of grootouders. 
Ook zijn veel kampen tegenwoordig voorzien van internet, waardoor de militairen met het thuisfront 30 
kunnen mailen en soms zelfs Skypen. Daarnaast worden er, net als vroeger, nog veel brieven en 
pakketjes verstuurd. Daar zijn wel bepaalde restricties aan verbonden. Zo mogen er geen gevaarlijk 
voorwerpen en vloeibare stoffen verstuurd worden. Stel je voor dat een pot pindakaas in een 
postzending kapot gaat, dan worden alle poststukken beschadigd en kan iedereen naar zijn post 
fluiten! 35 
 
Nederlandse Veteranendag 
Tijdens de militaire missies doen de Nederlandse militairen belangrijk werk om de vrede in dat gebied 
(en daarbuiten) te waarborgen. Om de Nederlandse veteranen hiervoor te bedanken en hen hiervoor 
te eren wordt er sinds 2005 elk laatste weekend van juni in Den Haag de Nederlandse Veteranendag 
georganiseerd. Die dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarin erkenning en 40 
waardering voor hen centraal staat. De dag  bestaat uit verschillende activiteiten, waaronder een 
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plechtigheid in de Ridderzaal met koning Willem-Alexander, een uitreiking van onderscheidingen en 
medailles, een defilé met veteranen en een grote bijeenkomst op het Haagse Malieveld, waar 
veteranen en burgers elkaar kunnen ontmoeten. Je kunt naar Den Haag gaan om de Veteranendag 
live mee te maken, maar de festiviteiten op die dag worden ook altijd op televisie uitgezonden. 45 
 
Veteraan in de klas 
Tijdens hun missies maken de militairen van alles mee. Niet alleen moeten zij af en toe vechten, zij 
hebben vooral veel te maken met mensen die een andere taal spreken en een andere cultuur hebben. 
Ook zijn ze zoals gezegd lange tijd van huis en missen ze hun dierbaren. Van al die ervaringen leren 
zij veel en om die ervaringen te delen met anderen is er sinds een aantal jaar het landelijke 50 
programma ‘Veteraan in de klas’. In dit programma kunnen basisscholen en middelbare scholen een 
gastles van een veteraan aanvragen. Tijdens die gastles vertelt een speciaal daarvoor opgeleide 
veteraan over zijn of haar ervaringen en gaat hij of zij met de leerlingen in gesprek over uiteenlopende 
vragen. 'Ik vertel aan jonge mensen hoe het is om oorlog mee te maken. Als je wilt dat mensen jou 
helpen, dan moet je dat ook voor anderen doen,’ vertelt veteraan Jurgen hierover.  55 
Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er ook een mogelijkheid om naast de gastlessen te 
kiezen voor het gratis lespakket Wat zou jij beslissen? Met dit lesmateriaal krijgen leerlingen inzicht in 
de moeilijke keuzes die tijdens, maar ook na deze missies moeten worden gemaakt. Je kruipt als het 
ware in de huid van de militair, of als kind van een veteraan en krijgt te maken met bepaalde 
dilemma’s. Je komt er op deze manier achter dat een keuze niet goed of fout is en dat het een 60 
moeilijke beslissing is voor militairen om keuzes te maken wanneer je niet weet wat de uitkomst zal 
zijn. 
 
Heel enthousiast 
Scholen die al mee hebben gedaan aan het programma zijn heel enthousiast. ‘Ik vind het goed dat de 
veteranen hun verhaal doen, want als dat niet wordt gedaan, blijft iedereen met zijn eigen idee over 65 
hun werk zitten. Militairen op een missie zijn veel meer dan mensen met een geweer. Ze zijn ook 
diplomaat en hulpverlener.’ aldus een leerling. Wil je meer weten over veteranen en wil je zelf ook een 
veteraan in jouw klas uitnodigen? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas.  
 
Naar: www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas, www.defensie.nl.  
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