
Veteranenuitvaart; de mogelijkheden op een rij 
 

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Ze hebben zich ingezet in dienst 

van de vrede en leverden zo een belangrijke bijdrage aan onze vrijheid en de welvaart 

van nu. Om hier recht aan te doen, bevat de veteranenuitvaart van Team Bijzondere 

Uitvaarten van Monuta de bijzondere elementen die te maken hebben met dit verleden.  

 

Het signaal taptoe door een hoornblazer of trompetter 

Als een hoornblazer of trompetter aanwezig is voor het blazen van het traditionele 

signaal taptoe, worden de aanwezige militairen en veteranen verzocht de eregroet te 

brengen. Na het signaal taptoe volgt een minuut stilte. 

 

De Nederlandse driekleur; het gebruik van een vlag  

Eén van de opties is om de kist te bedekken met de Nederlandse vlag. Op de vlag mag ook 

het hoofddeksel liggen dat de overledene droeg tijdens zijn actieve periode als militair, net 

als eventuele onderscheidingen. Andere attributen, zoals een bloemstuk of foto, mag dan 

niet. Aan het eind van de uitvaart mag de Nederlandse vlag ceremonieel gevouwen worden 

en overhandigd aan de nabestaanden. 

 

Erewacht en veteranen die de kist dragen 

De rol van de veteranenvereniging waar de overledene lid van was, kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Zo kan aan de veteranenvereniging gevraagd worden om een 

veteranengeleide te doen. Bij voorkeur is deze samengesteld uit veteranen die tot dezelfde 

eenheid of vereniging behoorden als de overledene. Zo’n geleide bestaat uit een veteraan 

die optreedt als verenigingscoördinator en de dragers die de kist begeleiden. De dragers 

stellen zich naast de kist ter weerszijden van het hoofd- en voeteneinde op, in volgorde zoals 

bepaald bij de dodenwacht. Zij kunnen de kist dragen, maar hij kan ook gereden worden. Een 

veteraan kan als spreker optreden bij de uitvaart. 

 

Onderscheidingen tijdens de uitvaart 

De onderscheidingen kunnen in de eerste plaats vermeld worden op de rouwbrief, Monuta 

draagt er zorg voor dat ze in de juiste volgorde staan. Vervolgens kunnen de 

onderscheidingen zichtbaar zijn bij het condoleancebezoek. Ten slotte kunnen de 

onderscheidingen ook een rol spelen bij de uitvaart zelf. Ze worden dan met een 

onderscheidingskussen op het deksel van de kist gelegd. Bij het verplaatsen van de kist 

worden ze op een onderscheidingskussen voor de kist uit gedragen. 

 

 



Het Veteranen Herinneringsinsigne 

 

Bij iedere veteranenuitvaart die Monuta verzorgt, geven wij een uniek Veteranen  

Herinneringsinsigne cadeau. Dit insigne is speciaal ontwikkeld voor nabestaanden van 

veteranen. Hiermee laten wij graag ons respect en onze waardering zien voor het verleden 

van de veteraan. Het herinneringsinsigne is een beeldje van perspex. Op het 

herinneringsinsigne kunnen de naam van de overledene en de geboorte- en 

overlijdensdatum worden gegraveerd. Voor de nabestaanden is het een tastbare herinnering 

aan hun dierbare. 

 

Monuta en de veteranenuitvaart 

Team Bijzondere Uitvaarten van Monuta heeft alle kennis en deskundigheid voor het 

verzorgen van uitvaarten van militairen en veteranen. Ze kennen de  verschillende 

protocollen, ceremonieel en onderscheidingen en werken samen met de meeste 

veteranenverenigingen en het Veteranen Instituut.  Bij de dienstverlening staat erkenning en 

waardering voorop, samen met de wensen van de nabestaanden. Ook voor veteranen die 

elders of niet verzekerd zijn.  

 

Uitvaartwensen zijn belangrijk 

Om een veteranenuitvaart precies zo in te vullen dat deze past bij de overledene, is het 

belangrijk dat de nabestaanden van de veteraan weten welke keuzes zij moeten maken 

rondom de uitvaart. Speciaal voor mensen met een veteranenstatus is er daarom een 

veteranen uitvaartwensenformulier. Hierop kunnen tot in detail alle wensen worden 

genoteerd die te maken hebben met het bijzondere verleden van de veteraan.  

 


