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Interviews met
veteranen
Luister naar hun verhalen



Een unieke bron
De Nederlandse krijgsmacht is sinds de 
Tweede Wereldoorlog wereldwijd ingezet  
bij vele tientallen oorlogen, conflicten en  
vredesmissies. De kennis hierover is in grote 
mate gebaseerd op schriftelijke bronnen en 
studies daarvan. De persoonlijke en gesproken 
 verhalen van veteranen voegen daar een 
eigen dimensie aan toe. De interviews halen 
gebeurtenissen uit de vergetelheid, maken  
een nieuwe kijk op onze geschiedenis 
mogelijk en geven inzicht in hoe veteranen 
spraakmakende gebeurtenissen uit ons  
militaire verleden hebben beleefd.

Het Veteraneninstituut heeft een 
geluidsarchief van ruim duizend 
interviews met Nederlandse  
veteranen. Zij vertellen openhartig 
over soms ingrijpende ervaringen 
tijdens oorlogen en vredesmissies 
en over de invloed daarvan op hun 
verdere leven. Een groot deel van 
deze verhalen kunt u direct via 
onze website beluisteren.



van) veteranen, studenten, scholieren en an-
dere belangstellenden.

De toegankelijkheid
Ruim de helft van de interviews is direct via 
onze website te raadplegen en te gebruiken. 
Handzame samenvattingen en een uitgebreid 
zoeksysteem staan garant voor een grote  
gebruiksvriendelijkheid. Hoe werkt het?  
Kijk op www.veteraneninstituut.nl en klik bij 
‘Projecten’ op ‘Interviewproject’.

Sommige interviews zijn op verzoek van de 
veteraan of met het oog op de bescherming 
van de privacy - van de geïnterviewde of die 
van anderen - alleen onder voorwaarden te 
beluisteren en te gebruiken. Daarvoor is onze 
toestemming nodig.
  

De interviews
De veteranen vertellen hun levensverhalen 
uitgebreid en openhartig, met de nadruk op 
hun militaire ervaringen. Zij beschrijven hoe zij 
als militair de oorlogsinzet of uitzending heb-
ben ervaren, wat hen heeft geraakt en waar zij 
trots op zijn. Ze geven inzicht in hun beleving, 
in sociale verhoudingen binnen de krijgsmacht 
en in de dagelijkse realiteit van een militaire 
missie. Ook wordt duidelijk hoe hun thuisfront 
deze periode heeft beleefd, hoe veteranen de 
terugkeer naar Nederland en de overgang 
naar het burgerbestaan hebben ervaren en 
hoe het nu met ze gaat. 

Een rijke variatie
In onze interviewcollectie komen veteranen 
aan het woord die zijn ingezet in alle conflicten 
waarbij Nederland sinds 1940 betrokken was: 
te land, ter zee en in de lucht, van soldaat tot 
generaal, van hospik tot para, van gevech-
ten op Nederlandse bodem (1940) en in de 
Javazee (1942) tot de val van Srebrenica (1995) 
en de Slag om Chora (2007). De collectie is 
daarmee een rijke bron van informatie voor 
onderzoekers, journalisten, docenten, (familie 

Wilt u meer over de interviewcollectie 
en het gebruik daarvan weten? Neem 
dan contact op met het Veteraneninstituut: 
0343-474150 of ipnv@veteraneninstituut.nl. 
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