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500 veteranenverhalen voor iedereen te beluisteren!
  

Veteraneninstituut ontsluit grootste collectie digitale interviews met Nederlandse veteranen

  

Doorn, 5 september 2011 - In vier jaar tijd heeft het Veteraneninstituut (Vi) ruim duizend
verhalen verzameld onder veteranen van nagenoeg alle conflicten en militaire missies waar
Nederland bij betrokken was sinds mei 1940. Op donderdag 8 september aanstaande maakt
het Vi 500 van deze zogenoemde oral history interviews toegankelijk
via de volgende pagina op haar website: 
www.veteraneninstituut.nl/projecten/interviewproject
.

      

De interviews vonden plaats in de woonkamers van veteranen en duurden ongeveer tweeënhalf
uur. De collectie is een waardevolle aanvulling op bestaande schriftelijke bronnen met
informatie over de Nederlandse krijgsgeschiedenis. In de interviewcollectie staat namelijk het
persoonlijke verhaal van de veteraan centraal. Niet alleen de missie wordt besproken; het hele
leven van de veteraan komt aan de orde, van geboorte tot en met het moment van interviewen.

  

De collectie die binnen het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) is opgebouwd is
uniek. Ten eerste is het de grootste volledig digitale collectie interviews met Nederlandse
veteranen die ons land kent. Daarnaast is de collectie geschikt voor uiteenlopende
doelgroepen. De geïnterviewde veteranen hebben bijgedragen aan een schat aan informatie
voor onder andere beleidsmakers, onderzoekers,  media en het geïnteresseerde publiek.
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In wat voor gezin groeide Tweede Wereldoorlog veteraan Kees op? Waarom ging Bert in
militaire dienst? Hoe was het voor Carola om na haar uitzending in voormalig Joegoslavië weer
terug te komen in Nederland? Waar is Henk terugblikkend op zijn uitzending naar Rwanda trots
op? Enkele voorbeelden van vragen die in de interviews worden beantwoord.

  

Deze collectie levert een belangrijke bijdrage aan de steeds toenemende kennis over en
waardering voor de recente Nederlandse militaire geschiedenis en de mannen vrouwen die
daaraan vorm en inhoud gaven.
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