
Het gros van deze nieuwe militairen wordt tegen-
woordig uitgezonden. Daarmee verandert in de
toekomst ook de samenstelling van de groep
veteranen in Nederland. De opkomst van het

fenomeen vredesoperaties voegde al een nieuwe generatie
veteranen toe aan de bekende groepen van de Tweede
Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea.
In eerste instantie bestond de nieuwe aanwas vooral uit
voormalige dienstplichtigen die zich tot en met het midden
van de jaren ’90 bij duizenden aanmeldden voor deelname
aan VN-missies. Met het opschorten van de opkomstplicht
zijn het nu vooral de afzwaaiende BBT-ers die het leeuwen-
deel van de jonge veteranen vormen. Dit artikel tracht een
beeld te scheppen van het profiel van deze groep jonge vete-
ranen.2) Zoals de wens voor ander middageten duidelijk
weergeeft, betekent een nieuwe samenstelling van de groep
veteranen ook andere wensen, behoeften en voorkeuren.3)

Jonge veteranen
De typering van deze snel aangroeiende groep nieuwe vete-
ranen als ‘jong’ gaat eigenlijk al gelijk mank. Een aantal van
deze jonge veteranen heeft op gevorderde leeftijd gediend in
de UNIFIL-uitzendingen en loopt inmiddels al tegen de 70.
Ook blijkt in de praktijk dat er daardoor zelfs combinaties
mogelijk zijn, daar sommigen bijvoorbeeld zowel in Nieuw-
Guinea als in Libanon hebben gediend. Jonge veteranen zijn
dus niet altijd jong en blijven dat in ieder geval niet. Dit
neemt niet weg dat het gros van deze veteranen nog altijd
een relatief jonge leeftijd heeft. Zij varieert in leeftijd van
gemiddeld 22 tot 42 jaar. Het feit dat zij ‘veel’ jonger zijn en
het gegeven dat zij voor een groot deel hebben deelgenomen
aan een vredesmissie en niet aan een oorlog, maken het aan-
geven van een onderscheid op tal van terreinen toch func-
tioneel. De ‘jonge’ veteraan is jonger, heeft andere ervarin-
gen en daardoor ook andere wensen en behoeften dan hun
voorgangers uit de periode 1940-1962. Met de komst van
een nieuwe generatie of groep moet rekening gehouden
worden met veranderingen in dienstverlening, zorg en
erkenning.

Blauwe blazer versus blauwe baret
Om te beginnen hebben jonge veteranen soms zelf wat
moeite met de term ‘veteraan’. Vandaag de dag doet dit
woord immers nog steeds sterk denken aan de oud-strijder

uit de Tweede Wereldoorlog, Korea, Nieuw-Guinea of
Nederlands-Indië, in blauwe blazer met rijkgeschakeerde
onderscheidingen. In de ogen van de jonge veteranen heeft
een veteraan voor Koningin en Vaderland gestreden. Iemand
die uitgezonden is geweest op een missie in internationaal
verband komt bij hen niet direct voor ogen. Desalniettemin
‘voelen’ ze zich toch wel veteraan. Hun uitzendervaringen
zijn heel belangrijk en zorgen voor een hechte band met hun
uitzendkameraden. Dit heeft echter op zijn beurt ook een
keerzijde. Ze voelen zich veteraan, vooral wanneer zij samen
zijn met de collega's van de uitzending. Wanneer ze echter
samen zijn, wordt een nadeel van de definitie ‘veteraan’ snel
duidelijk. Ze delen dezelfde ervaringen, maar alleen de post-
actieve uitgezondenen mogen zich veteraan noemen. Hoe-
wel op dit gebied een kentering zichtbaar is, ontbreken de
uitgezonden militairen die nog steeds in actieve dienst zijn
vaak op reünies. De veteranen ervaren dit als een gemis.Als
voor hen de kern van het ‘veteranengevoel’ het delen van
dezelfde uitzendervaringen is, waarom wordt dan bij het
delen de nadruk gelegd op het uit dienst zijn? Dit is voor
veel jonge veteranen onbegrijpelijk. In hun woorden: “De
ervaring maakt dat je veteraan bent, en niet je uitdienst-
treding”.

De verdwijning van de Bosniëveteraan
De nu nog voor het grootste gedeelte jonge groep heeft
voornamelijk een achtergrond als BBT-er of dienstplichtige.
Dit verandert echter snel. Deels heeft dit te maken met het
bereiken van het 55e levensjaar door menig BOT-er die nog
aan de UNIFIL-uitzendingen heeft meegedaan. Maar ook –
en dit kan wel eens een blijvend fenomeen zijn – met de niet
reguliere uitstroom van vele BOT-ers in de leeftijd van 35
tot 40 jaar. Een vaak genoemde reden hiervoor is ironisch
genoeg juist de huidige uitzenddruk. Eigenlijk duidt dit ook al
op een verandering die typerend is voor deze nieuwe vete-
ranen. Vele ex-BBT-ers, maar vooral ex-BOT-ers, hebben
meer dan een uitzending op hun naam. Zo is kolonel Karre-
mans, die iedereen van Srebrenica kent, ook Libanonganger.
De nu nog gangbare typering als de Indiëveteraan of de Bos-
niëveteraan ligt steeds minder vaak voor de hand. Een con-
sequentie hiervan is dat veteranen de behoefte hebben
meer dan een reünie per jaar te bezoeken. Binnen de huidige
dienstverlening voor veteranen is het mogelijk om één keer
per jaar met partner gratis te reizen naar een reünie of her-
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Kenmerken, wensen en 
behoeften van jonge veteranen
Zo luidde onlangs een kop in de Telegraaf om aan te geven dat de 

jongere generatie van het varende personeel er tegenwoordig duide-

lijk andere etenswensen op nahoudt. Ook op andere gebieden zal

Defensie zich echter vroeg of laat moeten aanpassen aan veranderin-

gen die onlosmakelijk verbonden zijn met de instroom van nieuwe

generaties militairen.
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denking van het eigen onderdeel. Het toesturen van deze
twee treinkaartjes per jaar is voor diegenen met meer reü-
nies dus niet langer afdoende om in de behoefte aan lotge-
notencontact te voorzien.

Groepsbinding
Het blijkt dat de veteranen van nu zich vooral identificeren
met de eerste keer dat zij uitgezonden werden. De impact
van de uitzendervaringen, en daarmee de binding met de
groep waarin zij uitgezonden zijn, is voor hen het grootst tij-
dens de eerste uitzending. Een groeiend aantal commandan-
ten ziet het belang van deze verbondenheid in en steunt
daarom het deelnemen van militairen aan veteranenreünies.
Zo kon vorig jaar actief dienend marinepersoneel dat
gediend had tijdens de Golfoorlog de deelname aan de reü-
nie voor deze inzet beschouwen als dienstreis.Voor sommige
actief dienenden is het bezoeken van reünies echter nog
steeds niet standaard. Dit is niet alleen voor henzelf een
gemis. Het niet aanwezig zijn op reünies van voormalig lei-
dinggevenden is voor de jonge veteranen, zoals al eerder
betoogd, vaak een grote teleurstelling en stuit, evenals bij het
strikte onderscheid tussen actief dienenden en post-actieven,
op onbegrip. Dit onbegrip wordt verklaarbaar als je kijkt
naar de grote behoefte van de jonge veteranen aan contact
met voormalige uitzendgenoten. Men is niet op zoek naar
lotgenoten in de brede zin, welke veteraan dan ook, maar
naar lotgenoten van dezelfde uitzending, dezelfde rotatie,
dezelfde eenheid. Met hen voelen zij zich verbonden, met
hen voelen zij zich veteraan. Daar horen ook hun collega’s
en leidinggevenden bij die (nog) niet binnen de huidige
definitie vallen.

Ex-militair = veteraan
Het huidige uitzendbeleid en de aansturing op een langere
contractduur voor BBT-ers zullen er in de toekomst
sowieso voor zorgen dat de termen ex-militair en veteraan
als synoniem kunnen worden beschouwd. Daarmee komt de
Nederlandse situatie in de toekomst veel meer overeen met
de situatie in landen zoals Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten.Waren de ex-dienstplichtigen en de eerste lichtingen
BBT-ers vaak nog uitzonderingen op de totale groep indien
ze werden uitgezonden, in de toekomst gaat dat zeker niet
meer op. Ex-militairen zonder uitzendervaringen zullen een
steeds grotere uitzondering worden. In de totale groep zullen
de ex-dienstplichtigen als categorie, waar ze eerst nog de
meerderheid vormden, ondergesneeuwd worden in aantal-
len door de beide beroepsgroepen van ex-BBT-ers en ex-

BOT-ers. Daarmee worden al genoemde gevolgen, zoals de
behoefte aan deelname van actief dienende militairen aan
reünies en de hechte band tussen veteranen en actief die-
nenden, een groter gemeengoed dan nu het geval is.

BBT-er = vrijwillige dienstplichtige
Overigens kan er getwijfeld worden of het verschil wel zo
groot is tussen deze vrijwillige dienstplichtigen en de BBT-ers
van nu. Pas in de laatste jaren van de dienstplicht was er
immers de mogelijkheid om je aan te melden als BBT-er.Veel
van de dienstplichtigen die uitgezonden zijn in de jaren
negentig, hebben een tweede soortgelijke ervaring opgedaan
nadat ze volgend op hun dienstplicht bijtekenden als BBT-er.
Maar ook wanneer andere kenmerken, zoals het gemiddelde
opleidingsniveau, in ogenschouw worden genomen, valt op
dat de beide groepen veel meer op elkaar lijken dan in eerste
instantie zal worden vermoed. Het zal zeker zo zijn dat de
gemiddelde dienstplichtige hoger opgeleid was dan de
gemiddelde BBT-er. Echter, wanneer het opleidingniveau van
de BBT-ers nu en dat van de voormalige dienstplichtigen die
werden uitgezonden met elkaar worden vergeleken, blijkt
dat helemaal niet zo te zijn. Ook als naar andere kenmerken
gekeken wordt, zoals burgerlijke staat en de woonplaats van
de beide groepen veteranen op het moment van de uitzen-
ding, vallen vooral de overeenkomsten op. Blijkbaar is er een
groter verschil geweest tussen de doorsnee dienstplichtige
en de dienstplichtige die zich vrijwillig aanmeldde voor een
uitzending, dan tussen de huidige BBT-er en de uitgezonden
dienstplichtige.

De veteraan wordt weer jong
Het enige duidelijke verschil tussen de BBT-er en de vrijwillig
uitgezonden dienstplichtige is de gemiddelde leeftijd op het
moment van uitzending. Die lag bij de dienstplichtigen bedui-
dend lager (vooral bij UNIFIL), namelijk 19 jaar. Dat verschil
wordt nu echter ook langzaam weggenomen door met name
het succes van de opleidingen die samen met Defensie aan 16-
tot 17-jarigen worden aangeboden. Een steeds groter deel
van de BBT-ers neemt hierdoor al op de leeftijd van 18 jaar
dienst en kan dan in principe vrij snel uitgezonden worden.
Deze terugkerende verjonging is wel een belangrijk punt van
aandacht. Er is aangetoond dat een jongere leeftijd een risico-
factor is in het ontwikkelen van problemen na de uitzen-
ding.4) Daar deze BBT-ers de grootste groep uitgezondenen
betreft, is het van groot belang te zorgen voor een adequate
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ling Individuele Hulpverlening &
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BBT’ers in opleiding.



voorbereiding, goede opvang tijdens de uitzending, en op
maat gesneden zorg en voorlichting na afloop van de uit-
zending.

Het spook van de werkloosheid
Een andere verandering is zichtbaar in het gemiddelde oplei-
dingsniveau van de BBT-ers. Door de concentratie en het
succes van de werving onder middelbare scholieren van het
VMBO neemt dit af. Dit zal zeker gevolgen hebben voor het
gemiddelde opleidingsniveau van de gehele groep veteranen.
Het succes in de werving onder VMBO-scholieren is mede
te danken aan de onzekere arbeidsmarkt voor lager opge-
leiden in Nederland. Hiermee kunnen we in de toekomst
voor nieuwe problemen komen te staan, wanneer deze
groep de dienst verlaat.We hebben ons tot nu toe gelukkig
mogen prijzen dat de arbeidsmarkt nog altijd ruimschoots
plaats bood aan afzwaaiende militairen. Doemscenario's als
in het Verenigd Koninkrijk, waar de werkloosheid onder
veteranen hoog is en velen een onzeker en zwervend
bestaan leiden, hoeven hier natuurlijk niet meteen op te tre-
den, maar verdienen zeker onze aandacht. Zo kan het aan-
vankelijke succes van de werving op termijn wel eens een
vervelende weerslag krijgen. Een nadrukkelijke wens van de
jonge veteranen bleek dan ook hulp of bemiddeling bij het
zoeken en vinden van een nieuwe baan te zijn. Spoedig na de
uitzending verlaten vele BBT-ers, en voorheen dienstplichti-
gen, de dienst. De jonge veteranen voelden zelf dat zij op dat
moment in een ‘gat’ vielen: niet alleen wat de overgang van
het uitzendgebied naar hun normale omgeving betreft, maar
ook van de militaire dienst naar (het zoeken van) een hele
andere werksituatie. Ondersteuning bij de overgang naar
nieuw werk vangt dit op.Wanneer de krapte op de arbeids-
markt en de verlaging in het opleidingsniveau van de instro-
mende BBT-ers aanhouden, wordt deze wens om actieve
hulp en ondersteuning hierbij ongetwijfeld steeds belangrij-
ker.

Politieagenten in de provincie
Voorlopig kunnen we echter nog gerust zijn. Juist de sectoren
van de arbeidsmarkt waarvoor ex-militairen zo vaak kiezen,
bieden nog voldoende plaats om deze groep op te vangen.
De verpleging, de horeca, de veiligheidsbranche en het trans-
port hebben nog dusdanige tekorten dat ze in de aanko-
mende tijd nog grote groepen veteranen kunnen opvangen.
De keuze voor deze sectoren vertoont overigens een opval-
lende overeenkomst met wat blijkt uit Britse rapporten over
hun ervaringen met ex-militairen. Daar werd ook geconsta-
teerd dat de ex-militair massaal kiest voor de ‘uniformed
masculine jobs’, zoals de politie, de brandweer en de bewa-
king. Ook banen die direct voortvloeien uit de functie in de
krijgsmacht (de kok gaat werken in de horeca, de chauffeur
in de transportsector en de hospik in de verpleging) zijn erg
in trek. Ditzelfde lijkt zich voor te doen in Nederland. Je
hoeft maar een rondje te maken op de banenmarkten die
Defensie regelmatig organiseert voor haar afzwaaiende per-
soneel, om te constateren dat niet alleen pushfactoren (de
voorkeur van de afzwaaiende militair), maar ook pullfactoren
een grote rol spelen. Het mag duidelijk zijn dat bepaalde
groepen werkgevers een duidelijke voorkeur hebben voor
ex-militairen. In ieder geval lijkt het of alles wat een uniform
aanheeft buiten de krijgsmacht op zo'n banenmarkt ver-
tegenwoordigd is.

Een ander neveneffect van de werving wordt veroorzaakt
door de toenemende concentratie op de regionale werving.
Aangemoedigd door de goede resultaten zullen steeds meer
eenheden van de krijgsmacht (behalve wellicht de Koninklijke
Marine) trachten hun personeel te werven in de regio van
de militaire bases. Hiermee lijkt een effect versterkt te worden
dat reeds in de veteranenpopulatie geconstateerd kon wor-
den. Zo bleek dat veteranen vaker uit het noorden en uit het
zuiden van het land komen. Hierbij is nog eens een tendens
waar te nemen dat het percentage uit Oost-Nederland in de
loop der tijd lijkt toe te nemen en dat blijkt dat de Randstad
duidelijk ondervertegenwoordigd is. Daar de meeste militaire
bases zich niet in het centrum van Nederland bevinden maar
in de periferie, zal duidelijk zijn dat deze al bestaande ten-
dens alleen maar versterkt gaat worden door een regionale
nadruk op de werving.Veteranen van de Gele Rijders zullen
ook in de toekomst vaker in de Veluwezoom wonen.

Spitsuur en consolidatie
Van de ex-dienstplichtigen die zich in het verleden hebben
aangemeld voor de uitzendingen bereiken de laatsten nu het
30e levensjaar. Ook de BBT-ers zien over het algemeen het
einde van hun contractduur voor ogen komen wanneer hun
relatie vastere vormen begint aan te nemen. Meestal breekt
dan de zogenaamde derde levensfase van ‘spitsuur en con-
solidatie’ aan. In deze fase wordt op basis van een afgeronde
opleiding en werkervaring gekozen voor vaste grond onder
de voeten op het gebied van zorg, relaties, werk en per-
soonlijke ontwikkeling. Deze fase bestrijkt dertig jaar, waar-
door er in deze veteranengroep tegelijkertijd ex-BBT-ers die
net gaan samenwonen, en Unifillers met studerende kinderen
zitten. In deze fase bevindt zich het overgrote deel van de
jonge veteranen. De groep regulier uitstromende BOT-ers
die hier in de aankomende jaren bijkomt, is hierin echter een
vreemde eend in de bijt. Zij zitten gezien hun voor de bur-
germaatschappij vroege pensionering in de fase van ‘de actieve
ouderdom’ die in hun geval ook lang zal duren. Indien Defen-
sie erin slaagt de contractduur voor de BBT-ers, met name
van de jongste groep, door allerlei stimulerende maatregelen
te verlengen tot een gemiddelde van zeven jaar, dan zullen
alle levensfases van de tweede (de jongvolwassenheid) tot
de laatste (ouderdom) onder de veteranen zijn vertegen-
woordigd.
Binnen de groep jonge veteranen zoals deze nu bestaat, zijn
al verschillen te zien die duidelijk aan de levensfase verbon-
den zijn. De jongste Bosniëveteranen staan aan het begin van
het gezinsleven en het verder ontwikkelen van interesses en
carrières. De gemiddelde Libanonveteraan is rond de veer-
tig, heeft schoolgaande of zelfs studerende kinderen, en
krijgt in het dagelijks leven steeds meer ruimte en tijd.Voor
de met FLO gaande BOT-ers geldt dit in nog grotere mate.
Ouder wordende veteranen geven aan dat hun gedachten
steeds meer teruggaan naar die in hun leven zeer belangrijke
periode. Er ontwikkelen zich steeds concretere wensen op
het gebied van informatie over en erkenning voor hun inzet,
het weerzien met voormalige collega’s, en zelfs het daarbij
betrekken van de partner en het gezin. De in de toekomst
nog grotere diversiteit aan levensfasen betekent nog diffusere
behoeften, al is hier op basis van de levensfase goed op in te
spelen. Er zijn echter meer ontwikkelingen die het beeld nog
complexer maken.
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Couscous naast de pasta
Zo kon tot ver in de jaren negentig, mede door de dienst-
plicht, de jonge veteraan vooral getypeerd worden als een
autochtone man. Een uitzondering moest dan gemaakt worden
voor diegenen wiens ouders uit onze voormalige koloniën
kwamen, maar dat was juist een overeenkomst met de zoge-
naamde groep oude veteranen. De nieuwe instroom van bij-
voorbeeld veel BBT-ers met een Turkse of Marokkaanse ach-
tergrond en vrouwelijke BBT-ers zal in ieder geval de vete-
ranenpopulatie meer een afspiegeling van de samenleving
maken dan zij voorheen was. Dit zal weer hele andere wensen
en behoeften met zich meebrengen. De gezinssamenstelling
van allochtonen ziet er meestal anders uit. Zo is het bij-
voorbeeld heel gewoon dat er drie generaties in één huis
wonen. Daarnaast krijgen allochtonen, maar ook vrouwen, in
het algemeen op jongere leeftijd kinderen dan de gemiddel-
de autochtone man. Het ligt in de lijn der verwachting dat de
keukens naast pasta ook couscous aan het menu moeten
toevoegen.

Erkenning door herkenning
Wat echter onder alle leeftijden en voormalige dienstver-
banden sterk naar voren komt, is de behoefte aan contact
met collega's van de uitzending. Dit zal in de toekomst naar
verwachting niet veranderen. Contact hebben met uitzend-
genoten is voor de veteranen een vorm van erkenning. Het
delen en uitwisselen van ervaringen, herinneringen en
gevoelens geeft er blijk van hoe belangrijk de ervaringen en
hun inzet zijn geweest. Erkenning door herkenning dus. Het
door elkaar heenlopen van deze begrippen is kenmerkend
voor wat veteranen verstaan onder zich erkend voelen. Het
zit hem in heel veel dingen, van grote gestes tot kleine geba-
ren.Van het krijgen van materiële zaken tot het krijgen van
een ‘gevoel’. De veteranenpas geeft hen iets tastbaars waar-
door ze zich erkend voelen. Hetzelfde geldt voor de medaille
die ze krijgen na afloop van de vredesmissie. Erkenning is
echter ook het gevoel dat Defensie achter je staat, je helpt
in plaats van tegenwerkt. Ze willen dat Defensie het voor
hen opneemt, als de media in hun ogen een verkeerd of
negatief beeld geven van ‘hun’ missie, hun inzet of van ande-
re missies. Volgens de jonge veteranen hoort Defensie het
voor de individuele militair en veteraan op te nemen in
plaats van zich stil te houden. Blijft die steun uit, dan hebben
de veteranen het gevoel dat zij door hun voormalige werk-
gever voor hun inzet niet gewaardeerd worden.
Een actieve houding van hun voormalige werkgever is voor
de jonge veteranen ook erg belangrijk in het aanbieden van
nazorg.Waar de meningen over het verkrijgen van zorg tijdens
en na de uitzending verschillen – Unifillers vinden dat zij wei-
nig tot geen nazorg hebben ontvangen, terwijl veteranen van
recentere missies hierover een stuk positiever oordelen –
zien zij allen graag een vervolg aan de zorg na uitzending.
Over het algemeen hebben zij na afloop van de uitzending
wel gesprekken met zorgverleners gehad, maar deze stonden
op zich en hadden in hun ogen nog niet zoveel waarde.
Bovendien merkten zij bij zichzelf dat deze gesprekken te
kort na de uitzending werden gehouden, terwijl vaak juist in
een later stadium moeilijkheden en problemen ontstaan. De
mogelijkheid tot hulp dient volgens veel jonge veteranen
daarom actief en periodiek aangeboden te worden, en dat
geldt ook voor andere vormen van dienstverlening.

Een uitgebreide menukaart
Gezien de toekomstige ontwikkelingen in de samenstelling
van de groep veteranen, lijkt een actieve rol van de overheid
steeds belangrijker te gaan worden, vooral door de verjon-
ging van de groep BBT-ers en de verlaging van hun oplei-
dingsniveau. In het verleden is met name op grond van deze
kenmerken gewezen op een mogelijke kwetsbaarheid voor
problemen na afloop van de missie.
Uitgaande van diezelfde kenmerken kan aangenomen wor-
den dat juist deze kwetsbare groep de weg naar instanties
voor hulp niet altijd even gemakkelijk zal vinden. Het gevaar
bestaat dat deze (relatief kleine) groep dan wegkwijnt ach-
ter de geraniums. Door een actieve benadering tijdens, maar
zeker ook na de diensttijd in het voorlichten, het opvangen
en het aanbieden van hulp kan veel onnodige ellende voor-
komen worden. Daarbij blijft het van groot belang te letten
op de individuele kenmerken. Een 28-jarige Bosniëveteraan
zal zich wellicht niet aangesproken voelen door de aangebo-

den zorg en
diensten die een
Libanonganger
van 45 juist
weer wel weet
te waarderen.
Met de toekom-
stige en continu-
erende ontwik-
kelingen binnen
het krijgsmacht-
personeel blijft
het noodzakelijk
het menu aan te
passen op de
veranderende
smaken van de
nieuwe genera-
ties. ««
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Links:Veranderende etnische
samenstelling. Uitreiking VN-
medaille.

Onder: UNIFIL-bijeenkomst bij
de BNMO in Doorn:“sommige
jonge veteranen zijn al aardig
op leeftijd”.


