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Bergen op Zoom, 23 juni 2020 
 
Beste veteraan, 
 
Traditiegetrouw vindt op de zaterdag die het dichts ligt bij 29 juni, jaarlijks de Nederlandse Veteranendag plaats. 
In verband met de maatregelen die gelden om de uitbraak en verspreiding van het coronavirus te beheersen, is 
het programma van de Veteranendag dit jaar flink aangepast. Het gebruikelijke defilé in Den Haag en het 
samenzijn van veteranen onder elkaar, vindt geen doorgang.  
 
De coronamaatregelen komen on-Nederlands over. De vrijheidsbeperkingen die we hebben moeten aanvaarden 
dienen weliswaar een hoger doel, maar druisen gevoelsmatig in tegen de verworvenheid om ons in vrijheid te 
bewegen.  
U als veteraan heeft zich ingezet voor een vrijere wereld. U zette zich in in gebieden waar orde, veiligheid en de 
bevordering van leven in vrede en vrijheid terug in de samenleving moesten worden gebracht. Tegen het 
coronavirus hebben we ons nog niet echt kunnen wapenen. Deze onzichtbare vijand voor onze gezondheid 
maar ook voor ons sociaal-maatschappelijk leven, zal uiteindelijk overwonnen worden. Tot die tijd kunnen we 
weinig anders dan ons verhouden tot de maatregelen die verdere verspreiding of het opnieuw aanwakkeren van 
het virus zo veel mogelijk voorkomen. 
 
Als veteraan heeft u bewezen om niet te kiezen voor de veilige kant wanneer zich ergens problemen voordeden. 
Geheel tegen uw natuur in kunt u nu weinig anders dan meebewegen met de coronamaatregelen. Wat betreft de 
Nederlandse Veteranendag 2020 betekent dit dat u niet het programma wordt geboden waar u jaarlijks naar 
uitkijkt en waarvan de betekenis voor u als veteraan veel groter is dan wat niet veteranen kunnen begrijpen.  
 
Binnen de geldende beperkingen wens ik u een goede Veteranendag 2020 toe. Met u wil ik vooruitgrijpen op 
betere tijden, waar we met elkaar naar uitzien en die zeker ook weer zullen aanbreken.  
Voor nu: let goed op uzelf en op de mensen om u heen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
Dr. Frank Petter, 
burgemeester van Bergen op Zoom 
 
 
 


