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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Veteraneninstituut. 
 
Het Veteraneninstituut (Vi) voert namens het Ministerie van Defensie een belangrijk deel van het 
Nederlandse veteranenbeleid uit en bevordert de maatschappelijke waardering en het welbevinden 
van Nederlandse veteranen en hun thuisfront. 
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Samenvatting 

                                                                                                                    

Op verzoek van het Comité Nederlandse Veteranendag heeft het Veteraneninstituut onder 

veteranenpashouders een evaluatieonderzoek verricht over de Nederlandse Veteranendag 2014. 

Hiertoe is begin juli 2014 aan een steekproef van 900 veteranenpashouders een enquête verzonden. 

Net als voorgaande jaren is er een gestratificeerde steekproef getrokken. De enquête is namelijk 

verstuurd naar 150 veteranenpashouders in ieder van de volgende leeftijdsgroepen: <31 jaar; 31-40 

jaar; 41-50 jaar; 51-60 jaar; 61-70 jaar; 71-80 jaar. De enquête bestaat uit achttien gesloten vragen 

over de Nederlandse Veteranendag, de lokale en regionale veteranendagen, media-aandacht, 

erkenning en waardering en over enkele persoonsgegevens.  

 

In totaal zijn er 296 bruikbare vragenlijsten ingevuld retour ontvangen, een respons van 33%. Van de 

respondenten is 97% man en 3% is nog in actieve dienst. De gegevens uit deze vragenlijsten zijn 

verwerkt en geanalyseerd over het gehele responsbestand en over drie verschillende leeftijdsklassen, 

namelijk: <41 jaar; 41-60 jaar; 61-80 jaar. Van jong naar oud maken deze verschillende 

leeftijdsklassen de volgende percentages uit van het gehele responsbestand: 12%; 29%; 59%. Qua 

leeftijdsverdeling is de respons dus niet gelijk aan de steekproef: de jongere veteranenpashouders 

responderen, net als vorig jaar overigens, veel minder dan de ouderen.  

 

Er is door 18% van de respondenten aangegeven dat zij op 28 juni bij de Nederlandse Veteranendag 

in Den Haag zijn geweest. Dit percentage is in de afgelopen jaren nooit zo hoog geweest. In de 

verschillende leeftijdsklassen is het percentage respondenten dat aanwezig was in Den Haag als volgt 

verdeeld: <41 jaar: 3%; 41-60 jaar: 23%; 61-80 jaar: 18%. De meest genoemde redenen waarom 

mensen niet aanwezig waren bij de Nederlandse Veteranendag zijn ‘andere verplichtingen’ (40%), ‘het 

gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ (18%) en ‘vakantie’ (17%). Vorig jaar was ‘andere verplichtingen’ 

ook de meest genoemde reden. In alle leeftijdsklassen zijn ‘andere verplichtingen’ de voornaamste 

reden om niet naar Den Haag te komen.  

 

Bij de plechtigheid in de Ridderzaal was 1% van alle respondenten aanwezig. De plechtigheid is 

gewaardeerd met een 8,5 als gemiddeld rapportcijfer. Bij de ceremoniële medaille-uitreiking op het 

Binnenhof was eveneens 1% van alle respondenten aanwezig. Zij geven gemiddeld een 8,0 aan deze 

ceremonie. Van alle respondenten was 14% bij het defilé aanwezig. Het defilé krijgt gemiddeld een 

8,4. Het programma op het Malieveld is bijgewoond door 16% van alle respondenten. Gemiddeld krijgt 

dit programma een 7,7. De ontmoetings- en reüniefunctie wordt als belangrijkste component 

beschouwd, gevolgd door het eten en drinken, de informatie- en activiteitenmarkt en als laatste het 

muziekprogramma.  

 

Er is gemiddeld een 8,2 gegeven aan de Nederlandse Veteranendag als geheel, een tiende lager dan 

vorig jaar. Net als vorig jaar blijkt dat eerdere ervaringen de belangrijkste rol spelen in deze beslissing 
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(76%), gevolgd door berichtgeving in het veteranenblad Checkpoint (50%), berichtgeving in media 

anders dan Checkpoint (26%) en erop gewezen worden door anderen in de omgeving (18%).  

  

Van de respondenten heeft 38% een lokale of regionale veteranendag bijgewoond. Vorig jaar was dat 

39%. Naarmate de leeftijd vordert, zijn er dus relatief meer respondenten die een lokale of regionale 

veteranendag hebben bijgewoond. Dit is een significant verband. 

 

De meest genoemde redenen waarom men niet heeft deelgenomen aan een lokale of regionale 

veteranendag zijn ‘andere verplichtingen’ (30%), ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ (23%) en ‘in 

mijn gemeente / regio is volgens mij geen bijeenkomst georganiseerd’ (15%). Dit komt overeen met de 

drie meest genoemde redenen per leeftijdsklasse. Alleen de jongste groep wijkt af met ‘inhoud / vorm 

van de dag spreekt niet aan’ op de derde plaats van meest genoemde redenen.  

 

De lokale en regionale veteranendagen krijgen gemiddeld een 8,0 als rapportcijfer. De leeftijdsgroep 

jonger dan 41 jaar, die uit vijf respondenten bestaat, kent het laagste cijfer toe (7,2).  

 

Er is via stellingen gevraagd in hoeverre de media, mensen in de omgeving of eerdere ervaringen een 

rol speelden in de beslissing om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan. Eerdere 

ervaringen spelen - net als bij de Nederlandse Veteranendag in Den Haag - de belangrijkste rol in de 

beslissing om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan (79%). Erop gewezen of uitgenodigd 

worden door andere mensen (40%) en de berichtgeving in lokale media (29%) spelen een kleinere rol 

bij het besluit om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan. 

 

Dertien procent geeft aan de rechtstreekse televisie-uitzending over de Nederlandse Veteranendag te 

hebben gevolgd. Daarnaast zegt 35% de nabeschouwingen over de Nederlandse Veteranendag te 

hebben gevolgd en 6% heeft zowel de nabeschouwingen als de rechtstreekse uitzending gevolgd. 

Van de respondenten heeft 46% in het geheel niets over de dag in de media gevolgd.  

 

De televisie-uitzending krijgt net als in 2013 van de vier uitgevraagde media-onderdelen het meest 

positieve oordeel (81% goed/uitstekend), gevolgd door de geschreven media (62%), de online media 

(60%) en de radio (55%).  

 

Van de respondenten vindt 97% dat de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in enige mate bijdraagt 

aan meer maatschappelijke erkenning en waardering. Daarnaast heeft 87% van de respondenten het 

gevoel dat de Nederlandse Veteranendag in enige mate bijdraagt aan het persoonlijk gevoel van 

erkenning en waardering.  

 

Dit jaar is voor het eerst gevraagd hoe belangrijk de respondenten het opspelden van de witte anjer 

door Nederlanders op de Nederlandse Veteranendag vinden. Dit vindt 48% (heel) belangrijk, 41% niet 

zo belangrijk en 11% helemaal niet belangrijk.  
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Hoofdstuk 1: Aanleiding, opzet en uitvoering 

 

1.1 Doel 

Net als in voorgaande jaren wil het Comité Nederlandse Veteranendag ook dit jaar graag weten hoe 

veteranen de Nederlandse Veteranendag hebben ervaren. Het Comité heeft daarom het 

Veteraneninstituut (Vi) verzocht om, middels een schriftelijke enquête, een evaluatie te houden onder 

veteranen. Het doel van deze evaluatie is vast te stellen hoe veteranen oordelen over de tiende 

Nederlandse Veteranendag.  

 

Het onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat in voorgaande jaren is uitgevoerd. Zo geeft 

deze evaluatie antwoord op de vraag hoe de ondervraagde veteranenpashouders het geboden 

programma (plechtigheid in de Ridderzaal, ceremoniële medaille-uitreiking, defilé door Den Haag en 

manifestatie op het Malieveld), de veteranendag in de eigen gemeente of regio en het verslag ervan 

door de media waarderen. Ook wordt nagegaan wat hen ertoe aanzette deel te nemen aan de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag of de veteranendag in eigen gemeente of regio. Verder 

brengt het in kaart in hoeverre zij denken dat het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag 

bijdraagt aan erkenning en waardering voor de veteraan. Ten slotte wordt dit jaar voor het eerst 

gevraagd hoe belangrijk veteranenpashouders het vinden dat Nederlanders op de dag van de 

Nederlandse Veteranendag een witte anjer opspelden, als symbool voor hun waardering voor 

veteranen.  

 

Het comité kan (mede) op grond van de uitkomsten van deze enquête beoordelen of veranderingen in 

het programma nodig of wenselijk zijn en - zo ja - in welke richting hierbij kan worden gedacht. 

 

1.2  Nederlandse Veteranendag 2014 

De Nederlandse Veteranendag 2014 vond plaats op 28 juni. De dag was drukbezocht. Naar schatting 

van de politie bezochten 90.000 mensen het Malieveld en de route van het defilé tussen het Malieveld 

en het Binnenhof in Den Haag. Daarnaast keken ‘s middags 143.000 mensen naar de live-uitzending 

op televisie, 180.000 mensen naar de avondsamenvatting en 181.000 mensen naar de herhaling op 

zondag.
1
 

 

De dag begon met de plechtigheid in de Ridderzaal, waar onder andere minister-president Rutte een 

toespraak hield. Hij stond stil bij de taken die veteranen hebben verricht en benadrukte dat zij allemaal 

respect verdienen. Vervolgens werden op het Binnenhof in aanwezigheid van koning Willem-

Alexander tientallen veteranen gedecoreerd. Daarna vond het defilé plaats. Dit jaar deden hieraan 

ruim 5.000 personen mee. Er was een aantal nieuwkomers in het defilé, zoals een detachement van 

veteranen die als aalmoezenier, dominee of humanistisch geestelijk verzorger op missie zijn geweest 

ter ondersteuning van de troepen. Daarnaast deden twee nieuwe bedrijfsdetachementen mee: 

                                                 
1
 http://www.veteranendag.nl/kijkcijfers-nos-veteranendag-2014-bekend/ 
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openbaar vervoerder HTM en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Vanaf ’s ochtends negen uur tot ’s 

middags vijf uur was er aan gevarieerd aanbod op het Malieveld, zoals livemuziek, uiteenlopende 

informatie- en voorlichtingstenten, eten en drinken en natuurlijk gelegenheid elkaar te ontmoeten.1 

 

Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen hoe veteranenpashouders deze dag hebben ervaren. 

Om hier een indicatie van te krijgen, zijn 900 veteranenpashouders aangeschreven met het verzoek 

een vragenlijst over de Nederlandse Veteranendag in te vullen.  

  

1.3 Opzet en uitvoering 

In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de opzet van de enquête, de steekproeftrekking, de 

verzending en de verwerking van de gegevens.  

 

1.3.1 De enquête 

De gegevens zijn verzameld met een enquête, bestaande uit achttien vragen (zie bijlage 2). De 

inhoud van deze enquête komt grotendeels overeen met die van de enquêtes van vorige jaren, met 

vijftien gesloten evaluatievragen en drie gesloten vragen over persoonsgegevens.  

 

Ten opzichte van de enquête van vorig jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De vragenlijst is wat 

ingekort door een aantal vragen te verwijderen. Dit betreft de open vragen naar de algemene indruk 

van het defilé, de algemene indruk van het programma op het Malieveld, hoe de veteranendag nog 

verder verbeterd kan worden en ruimte voor overige opmerkingen. Ook de gesloten vragen over het 

gebruik van sociale media en over welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag het meest 

bijdraagt aan erkenning en waardering zijn uit de lijst verwijderd. Verder wordt er dit jaar niet meer 

afzonderlijk gevraagd naar de waardering voor de hoeveelheid en kwaliteit van media-aandacht, maar 

naar de waardering voor de media-aandacht in het algemeen.  

 

De inhoud van de gestelde vragen is in vergelijking met vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. De enige 

wijziging betrof een extra antwoordoptie bij de vraag over het volgen van de Nederlandse 

Veteranendag op de televisie.
2
 Ten slotte is een vraag over het belang van het dragen van de anjer dit 

jaar voor het eerst gesteld. Veteranen konden bij deze vraag aangeven hoe belangrijk zij het vinden 

dat Nederlanders op de dag van de Nederlandse Veteranendag een witte anjer opspelden, als 

symbool voor hun waardering voor veteranen.  

 

1.3.2 Steekproeftrekking 

Het Vi heeft een steekproef getrokken uit zijn bestand veteranenpashouders. Voordat de steekproef 

getrokken werd, zijn de veteranen die eerder dit jaar door het Vi zijn benaderd voor andere 

onderzoeken
3
 uitgesloten van deelname. 

 

                                                 
1
 Bron: http://www.veteranendag.nl 

2
 Extra antwoordoptie: “ja, zowel de rechtstreekse uitzending als de nabeschouwingen” 

3
 1. “Veteraan, hoe gaat het met u?” in opdracht van RZO; 2. Onderzoek naar veteranenbegraafplaats op verzoek van Monuta 
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Dit jaar bestond de steekproef uit 900 veteranen, 150 in elk van de volgende leeftijdsgroepen: <31 

jaar; 31-40 jaar; 41-50 jaar; 51-60 jaar; 61-70 jaar; 71-80 jaar. De steekproef heeft hiermee dezelfde 

opbouw als in 2013. Net als vorig jaar is ook dit jaar besloten om de veteranen ouder dan 80 jaar niet 

mee te nemen in de steekproef, omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op de meningen van groepen 

jongere veteranen, die ook in de verdere toekomst van groot belang zijn voor de inrichting van de 

Nederlandse Veteranendag.  

 

1.3.3 Verzending 

Enkele dagen na de Nederlandse Veteranendag, namelijk op 1 juli 2014, zijn de enquêteformulieren 

per post verzonden, samen met een aanbiedingsbrief (bijgevoegd als bijlage 1) en een retourenvelop 

met antwoordnummer en poststempel, zodat gebruik van een postzegel bij verzending niet nodig was.  

Men kon tot uiterlijk 21 juli 2014 reageren.  

 

1.3.4 Verwerking van de gegevens 

De retour ontvangen vragenlijsten zijn ingevoerd in Excel en later overgezet naar SPSS. Met SPSS 

zijn de gegevens geanalyseerd. De hieruit voortkomende informatie wordt weergegeven in de 

voorliggende rapportage. Het betreft een voornamelijk beschrijvende analyse. 
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Hoofdstuk 2: Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. De eerste paragraaf geeft een overzicht 

van de respons. Vervolgens worden in de tweede paragraaf de meningen over de volgende 

deelthema’s gepresenteerd:  

 het programma in Den Haag en de motivatie om naar Den Haag te komen (vraag 01 t/m 07);  

 lokale/regionale veteranendagen (vraag 08 t/m 10);  

 de media (vraag 11 en 12);  

 erkenning en waardering (vraag 13 t/m 15). 

 

2.1 Responsbestand 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de respons, door eerst het aantal ingevulde enquêtes te 

noemen en vervolgens de persoonsgegevens van de respondenten te presenteren.  

 

2.1.1 Respons 

In totaal zijn er 900 vragenlijsten verstuurd. De bruto respons bedroeg 306 vragenlijsten, oftewel 34%. 

Wanneer de enveloppen die onbestelbaar retour kwamen (8) en de vragenlijsten die te weinig 

informatie bevatten (2) niet worden meegeteld, komt de netto respons op 296 bruikbaar ingevulde 

vragenlijsten, ofwel 33%. Hiermee ligt het responspercentage 8% hoger dan vorig jaar (25%). 

 

Het verzendbestand van 900 veteranenpashouders is, zoals eerder vermeld, opgebouwd uit 150 

veteranen in elk van de volgende leeftijdsgroepen <31; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80. Tabel 1 

geeft het responspercentage per leeftijdsgroep weer. Hierin is te zien dat veteranen uit de oudere 

groepen, net als in voorgaande jaren, beduidend meer responderen dan de jongeren. Het verschil in 

respons is dusdanig dat de respons niet representatief is voor de steekproef. De oudste 

veteranenpashouders zijn oververtegenwoordigd of de jongste veteranenpashouders zijn 

ondervertegenwoordigd.  

  

Tabel 1. Respons per leeftijdsgroep 

Leeftijdsgroep Aantal Percentage 

<31 11 7% 

31-40 23 15% 

41-50 37 25% 

51-60 50 33% 

61-70 91 61% 

71-80 84 56% 
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2.1.2 Persoonsgegevens 

In tabel 2 is de verdeling van mannen en vrouwen in de responsgroep weergegeven. Het aantal 

vrouwen ten opzichte van het aantal mannen is te klein om vergelijkingen te maken tussen de twee 

groepen. 

 

Tabel 2. Geslacht 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 286 97% 

Vrouw 10 3% 

 

Tabel 3 geeft het aantal actieve militairen in het responsbestand weer. Het aantal respondenten dat 

zegt nog in actieve dienst te zijn is te klein om een vergelijking te maken tussen de twee groepen. 

Overigens voegen drie van de acht respondenten die in dienst zijn toe dat zij reservisten zijn.  

 

Tabel 3. In/uit dienst 

In actieve dienst Aantal Percentage  

Ja 8 3% 

Nee 288 97% 

 

In de analyse zijn telkens twee leeftijdsgroepen uit de steekproef samen genomen, resulterend in drie 

leeftijdsklassen, namelijk: 

1. jonger dan 41 jaar; 

2. 41 tot en met 60 jaar; 

3. 61 tot en met 80 jaar.  

 

In grafiek 1 is te zien welk deel zij uitmaken van het gehele responsbestand. De meningen van deze 

leeftijdsgroepen worden in de rapportage apart beschouwd wanneer dat relevant wordt geacht. 

 

 
Grafiek 1. Verdeling leeftijdsgroepen over geheel responsbestand in % 

 

12 

29 

59 
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2.2 Resultaten per deelthema 

In deze paragraaf worden de evaluatievragen 1 tot en met 15 besproken via de resultaten van de 296 

(deels) ingevulde enquêteformulieren. De resultaten worden per deelthema weergegeven. Wanneer 

de resultaten voortkomen uit een vraag die vorig jaar in dezelfde vorm gesteld is, wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de resultaten van dit jaar en die van vorig jaar. Ook worden de resultaten 

per leeftijdsklasse met elkaar vergeleken. 

 

2.2.1 Den Haag 

Circa één op de vijf respondenten was aanwezig bij de Nederlandse Veteranendag (zie tabel 4). 

Dit percentage is iets hoger maar verschilt niet significant met dat van vorig jaar, toen het 16% 

bedroeg.  

 

Tabel 4. Aanwezig op Nederlandse Veteranendag 2014 in Den Haag 

Aanwezig  Aantal Percentage  

ja 51 18% 

nee 241 83% 

 

In grafiek 2 is te zien dat de respondenten van onder de 41 jaar veel minder vaak aangeven aanwezig 

te zijn geweest in Den Haag dan de respondenten ouder dan 41 jaar. Slechts één persoon jonger dan 

41 jaar is naar de Nederlandse Veteranendag geweest. Het percentage dat aanwezig was op de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag is per leeftijdsklasse significant verschillend (χ
2
=6,8; df=2; 

p=.033). 

 

 
Grafiek 2. Aan- en afwezigheidpercentages Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

 
In totaal hebben 202 respondenten die op 28 juni 2014 niet in Den Haag waren hier 224 redenen voor 

gegeven (zie tabel 5). De meest genoemde reden betreft, net als vorig jaar, ‘andere verplichtingen’ 

(40%).  
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Tabel 5. Redenen voor afwezigheid Den Haag (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage (N=202) 

andere verplichtingen 81 40% 

voel mij (nog) geen veteraan 36 18% 

vakantie 34 17% 

inhoud / vorm van de dag spreekt niet aan 22 11% 

aanwezigheid bij lokale of regionale veteranendag 21 10% 

geen behoefte / interesse 11 6% 

invaliditeit / ziekte 9 5% 

Den Haag geen goede locatie 3 2% 

overig 9 5% 

 

Opvallende commentaren in de categorie overig gaan over de morgenstervlag (2) en problemen met 

het treinvervoer op 28 juni (1). Deze respondent maakt zich kwaad over het bannen van de 

morgenstervlag uit het defilé: “Het verbod om de vlag van Nieuw Guinea mee te dragen bij het defilé is 

een klap in het gezicht van alle Nieuw Guinea veteranen.” 

En deze respondent had zoveel problemen met het treinvervoer dat hij nooit in Den Haag is 

aangekomen: “Treinvervoer: Hengelo- Utrecht-Den Haag! Werkzaamheden spoortraject 

wisselstoringen, omleidingen, ongelukken op spoor, etc. (…) Nationale Veteranendag in combinatie 

met NS werkzaamheden aan spoor Utrecht-Den Haag. Uit den boze!!” 

 

In alle drie de leeftijdsgroepen is ‘andere verplichtingen’ de meest genoemde redenen om niet 

aanwezig te zijn op de Nederlandse Veteranendag 2014 in Den Haag. De tweede meest genoemde 

reden is in de oudste groep ‘vakantie.’ Onder de respondenten jonger dan 61 jaar is dit ‘voel mij (nog) 

geen veteraan.’ 

 

Vervolgens is gevraagd aan te geven bij welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag men 

aanwezig was en hoe men dit onderdeel waardeert. Twee respondenten hebben wel aangegeven in 

Den Haag te zijn geweest op 28 juni, maar geven vervolgens niet meer aan bij welk onderdeel zij 

aanwezig waren. Tabel 6 geeft een overzicht van de aantallen en percentages aanwezigen per 

onderdeel in zowel 2014 als 2013.  

 

 

 

 

 

 

 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2014 

 

13 
 

 

Tabel 6. Aanwezigheid en waardering per onderdeel Nederlandse Veteranendag 

Activiteit Ridderzaal Binnenhof Defilé Malieveld 

Jaar 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Aanwezigheid 

- aantal 

- % van totaal 

- % van aanwezig 

 

4 

0,1% 

4% 

 

2 

1% 

4% 

 

6 

0,1% 

7% 

 

2 

1% 

4% 

 

87 

15% 

94% 

 

42 

14% 

82% 

 

87 

15% 

94% 

 

46 

16% 

90% 

Waardering 8,5 8,3 7,8 8,0 8,1 8,4 7,9 7,7 

 

De veteranen in de verschillende leeftijdsklassen oordelen verschillend over het programma op het 

Malieveld. Degenen in de middelste leeftijdsklasse geven een lager cijfer aan het Malieveld (7,5) dan 

degenen in de oudste leeftijdsklasse (7,9). Vorig jaar oordeelden de respondenten in de middelste 

leeftijdsklasse nog het meest positief.  

 

Degenen die op het Malieveld aanwezig waren, konden aangeven hoe belangrijk zij de verschillende 

onderdelen van het programma aldaar vonden. Net als vorig jaar vonden zij de ontmoetings- en 

reüniefunctie het belangrijkst. Daarna worden het eten en drinken en de informatie- en 

activiteitenmarkt van belang geacht. De muziek op het Malieveld vindt men het minst belangrijk, 

hoewel 10% dit nog altijd van het allergrootste belang acht (zie grafiek 3). Het oordeel van de 

respondenten in de verschillende leeftijdsgroepen, verschilt niet significant van elkaar.  

 

 
Grafiek 3. Belang dat respondenten hechten aan onderdelen programma Malieveld  

 

In totaal geven 48 aanwezigen een rapportcijfer aan de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 

Gemiddeld geven zij een 8,2 aan de Nederlandse Veteranendag, een tiende lager dan het cijfer van 

vorig jaar. Het laagste cijfer is een 7 en het hoogste cijfer is een 10. 
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De enige aanwezige van de jongste leeftijdsklasse geeft een 7 voor de gehele dag. De cijfers, die de 

respondenten in de oudere twee leeftijdsklassen geven, ontlopen elkaar niet veel: de respondenten in 

de middelste leeftijdsklasse geven gemiddeld een 8,2; die in de oudste leeftijdsklasse geven 

gemiddeld een 8,3. 

 

De respondenten hebben enkele stellingen over hun motivatie om naar de Nederlandse Veteranendag 

te komen voorgelegd gekregen: 

a. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mensen in mijn omgeving mij erop 

wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was. 

b. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd gevestigd 

door berichtgeving in Checkpoint.  

c. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd gevestigd 

door berichtgeving over de dag in de media (anders dan veteranenblad Checkpoint). 

d. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat eerdere edities van de 

Nederlandse Veteranendag goed bevielen. 

 

Zoals in grafiek 4 te zien is, heeft stelling d. het grootste percentage antwoorden in de categorie 

“(zeer) mee eens”. Voor maar liefst 76% van de respondenten zijn vorige ervaringen met de 

Nederlandse Veteranendag een belangrijke reden om dit jaar de dag opnieuw bij te wonen. 

Berichtgeving in het veteranenblad Checkpoint komt op de tweede plaats. Voor 50% vormt deze 

berichtgeving een belangrijke aanleiding om naar de Nederlandse Veteranendag te komen. Verder 

kwam 26% naar de Nederlandse Veteranendag omdat hun aandacht erop werd gevestigd door 

berichtgeving in media anders dan Checkpoint. Ten slotte kwam 18% naar de Nederlandse 

Veteranendag doordat men er door mensen in de omgeving op geattendeerd werd.  

In 2013 werden de stellingen op vergelijkbare manier beantwoord. De getallen zijn te klein om te 

controleren op significante verschillen tussen de leeftijdsklassen. 
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Grafiek 4. Motivatie om naar de Nederlandse Veteranendag te komen 
 

In tabel 7 is te zien hoe in de verschillende leeftijdsgroepen geantwoord is op de stellingen. De jongste 

groep is niet meegenomen, omdat dit maar één respondent betrof. De getallen zijn te klein om vast te 

stellen of er significante verschillen tussen de veteranen in de overige groepen bestaan.  

 

Tabel 7. Motivatie bezoeken Nederlandse Veteranendag per leeftijdsgroep 

Stellingen 
% (zeer) 
mee eens 
41-60 jaar  

% (zeer) 
mee eens 
61-80 jaar  

Stelling a. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat 
mensen in mijn omgeving mij erop wezen, me uitnodigden of zeiden dat het 
de moeite waard was. 

20% 17% 

Stelling b. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn 
aandacht erop werd gevestigd door berichtgeving in Checkpoint. 

20% 72% 

Stelling c. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn 
aandacht erop werd gevestigd door berichtgeving over de dag in de media 
(anders dan veteranenblad Checkpoint). 

20% 31% 

Stelling d. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat 
eerdere edities van de Nederlandse Veteranendag goed bevielen. 

75% 79% 

 

 

2.2.2 Lokale en regionale veteranendag 

In totaal zegt 38% van de respondenten aanwezig te zijn geweest op een lokale of regionale 

veteranendag. Dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar, toen dit 39% bedroeg.  
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Hoe ouder men is, hoe vaker men aangeeft de regionale of lokale bijeenkomst te hebben bijgewoond 

(zie grafiek 5). Dit is een significant verband (χ2=18,6; df=2; p=.000).  

 

 
Grafiek 5. Aan- en afwezigheidpercentages betreffende lokale of regionale veteranendagen 

 

Degenen die aanwezig waren op een lokale of regionale veteranendag, hebben 109 regio’s en 

gemeenten genoemd waar zij de lokale en/of regionale veteranendag bijwoonden. De meest 

genoemde gemeentes zijn Apeldoorn (4) en Den Helder (4). Met de laatste wordt vermoedelijk de 

veteranendag tijdens de Marine-dagen bedoeld. Een overzicht van alle genoemde gemeenten en 

regio’s is te vinden in bijlage 3. 

 

Door 162 respondenten is één of meerdere redenen gegeven voor hun afwezigheid bij de 

veteranendag in eigen gemeente of regio. Tabel 8 laat zien hoe vaak welk antwoord gegeven is.  

 

Tabel 8. Redenen afwezigheid lokale/regionale veteranendag (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoordmogelijkheid Aantal  Percentage (N=162) 

andere verplichtingen 49  30% 

voel mij (nog) geen veteraan 37  23% 

in mijn eigen gemeente / regio is volgens mij geen bijeenkomst 
georganiseerd 

25  15% 

inhoud / vorm van de dag spreekt mij niet aan 19  12% 

vakantie 14  9% 

geen behoefte / interesse 14  9% 

invaliditeit / ziekte 8  5% 

overig 7  4% 

samenvallen met de Nederlandse Veteranendag in Den Haag 4  3% 
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Net als bij de afwezigheid in Den Haag zijn ‘andere verplichtingen’ de belangrijkste reden om niet 

aanwezig te zijn bij een lokale of regionale veteranendag (Den Haag 40%; lokaal/regionaal 30%). Ook 

het gevoel (nog) geen veteraan te zijn speelt een belangrijke rol (Den Haag 18%; lokaal/regionaal 

23%). Vakantie werd bij Den Haag nog door 17% als reden voor afwezigheid genoemd, voor lokale en 

regionale veteranendagen is dat percentage 9%.  

 

Slechts drie procent ging niet naar de lokale of regionale veteranendag omdat zij al op 28 juni naar 

Den Haag ging. Tien procent noemt de lokale of regionale dag echter als reden om niet in Den Haag 

aanwezig te zijn. Dit duidt erop dat de lokale of regionale veteranendag de voorkeur geniet boven de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag, wanneer zij althans op dezelfde datum vallen. Dit was vorig 

jaar ook het geval. 

 

Van de respondenten die een reden hebben gegeven voor hun afwezigheid op een lokale of regionale 

veteranendag, geeft 15% aan dat er in hun regio of gemeente niets werd georganiseerd (zie tabel 8). 

De meest genoemde gemeente waar volgens de respondenten niets werd georganiseerd is Den 

Helder (2). Deze gemeente wordt ook genoemd als gemeente waar men juist wel de lokale 

veteranendag heeft bijgewoond, maar vermoedelijk bedoelt men in het laatste geval de Marine-dagen 

in Den Helder. Opvallend is dat ook gemeenten Lansingerland, Ede en Arnhem genoemd worden als 

locatie waar geen veteranendag wordt georganiseerd, terwijl zij ook genoemd zijn als gemeenten waar 

men de lokale veteranendag wél heeft bezocht dit jaar. Wat betreft de gemeente Ede was dit vorig jaar 

ook het geval. Alle gemeenten en regio’s waar volgens de respondenten geen veteranendag 

gehouden wordt, zijn te vinden in bijlage 4. 

 

De drie meest genoemde redenen voor het niet bijwonen van een lokale of regionale veteranendag 

komen per leeftijdscohort vrijwel geheel overeen met de meest genoemde redenen over het gehele 

responsbestand. Alleen de jongste groep wijkt af met ‘inhoud/vorm van de dag spreekt niet aan’ op de 

derde plaats van meest genoemde redenen.  

 

Gemiddeld krijgt de lokale of regionale veteranendag een 8,0 als rapportcijfer. Het laagste cijfer dat 

wordt gegeven is een 4 en het hoogste cijfer is een 10. Dit is vergelijkbaar met het cijfer van vorig jaar 

(7,9). De oudste respondenten, de groep boven de 61 jaar, geven gemiddeld een 8,0. De 

respondenten tussen de 41 en 60 jaar geven gemiddeld een 7,9. De jongste groep geeft een 7,2. 

Deze jongste groep bestaat maar uit vijf respondenten, dus hieraan kunnen geen conclusies 

verbonden worden. Wel is het opnieuw een teken dat lokale en regionale veteranendag de jongste 

groep respondenten minder aanspreekt dan de twee oudere groepen.  
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In de enquête is gevraagd in hoeverre de media, mensen in de omgeving en eerdere ervaringen een 

rol speelden in de beslissing om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan. De volgende 

stellingen zijn aan de veteranen voorgelegd:  

 

a. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat mensen in mijn omgeving mij 

erop wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was. 

b. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd 

gevestigd door berichtgeving over de dag in de media. 

c. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat eerdere edities goed bevielen. 

 

 

Ook wat betreft de veteranendag in de eigen regio zijn ervaringen van vorige veteranendagen een 

zeer belangrijke factor in de beslissing om dit jaar naar een regionale of lokale veteranendag te gaan. 

Deze stelling heeft als hoogste percentage de antwoordcategorie “(zeer) mee eens” (79%). Vorig jaar 

was 68% het (zeer) eens met deze stelling (zie grafiek 6).  

 

Daarna speelt erop gewezen of uitgenodigd worden door anderen een rol in de beslissing om naar 

een regionale of lokale veteranendag te gaan. Toch kiezen er in vergelijking met vorig jaar relatief 

minder respondenten voor deze stelling (40% (zeer) mee eens ten opzichte van 60% (zeer) mee 

eens). Deze stelling kent echter nog steeds – net als in 2013 – een hoger percentage die het er (zeer) 

mee eens is dan dezelfde stelling over de aanwezigheid bij de Nederlandse Veteranendag in Den 

Haag. Dit kan verklaard worden doordat gemeentebesturen vaak een persoonlijke uitnodiging sturen 

voor de lokale of regionale veteranendag. Dit benadrukken vijf respondenten door het op de 

vragenlijst te noteren. Zo schrijft één van hen: "persoonlijke brief v.d. gemeente = zeer positief.” Met 

name de oudste groep tussen de 61 en 80 jaar geeft aan dat zij is uitgenodigd of gewezen op de 

lokale veteranendag door mensen in de omgeving (69% ten opzichte van 31% in de groep tussen 41 

en 60 jaar en 33% in de groep onder de 41 jaar).  

 

Ten slotte is 29% van het gehele responsbestand naar de lokale of regionale veteranendag gegaan 

doordat zij hierop werden gewezen door berichtgeving in de lokale media. Vorig jaar was dat nog 

43%. Ondanks dat de percentages dus verschillen van vorig jaar, blijken de verdelingen van de 

antwoorden op de stellingen van dit jaar en vorig jaar niet significant van elkaar te verschillen 

(p>0.05). 
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Grafiek 6. Motivatie om naar de lokale of regionale veteranendag te komen 
 

 

2.2.3 Media  

In diverse media is aandacht geschonken aan de Nederlandse Veteranendag. Twee vragen in de 

enquête zijn er daarom op gericht het gebruik van en de waardering voor de media onder de 

veteranenpashouders vast te stellen. Allereerst is gevraagd of men de Nederlandse Veteranendag 

2014 geheel of gedeeltelijk via de media heeft gevolgd. Daarna konden de veteranenpashouders hun 

mening geven over de aandacht die diverse media in 2014 aan de Nederlandse Veteranendag 

hebben besteed. 

 

Op de vraag of de respondent het programma van de Nederlandse Veteranendag via de media (via 

rechtstreekse uitzendingen, dan wel via journaaluitzendingen op televisie en/of radio) heeft gevolgd, 

hebben 292 respondenten antwoord gegeven (zie tabel 9). In vergelijking met vorig jaar heeft een iets 

hoger percentage de dag helemaal niet in de media gevolgd (40% in 2013 ten opzichte van 46% in 

2014). Dit is echter geen significant verband (p>.05) Er zijn geen significante verbanden aangetroffen 

wat betreft leeftijd en het volgen van (een gedeelte van) de dag in de media. 

 

Tabel 9. Volgen van de Nederlandse Veteranendag in de media 

Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage  

ja, de rechtstreekse uitzending 38 13%  

ja, de nabeschouwingen (bijvoorbeeld journaal) 102 35%  

ja, zowel de rechtstreekse uitzendingen als de nabeschouwingen 17 6% 

nee 135 46%  
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Vervolgens is gevraagd naar de waardering voor de aandacht in de geschreven media, op de 

televisie, op de radio en online. Bij deze waarderingsvragen over de media werden per medium zes 

antwoordmogelijkheden gegeven: slecht; matig; neutraal; goed; uitstekend; niet gevolgd. Net als vorig 

jaar krijgt de televisie de meeste positieve oordelen (81% goed/uitstekend), gevolgd door de 

geschreven media (62%), de online media (60%) en de radio (55%) (zie grafiek 7). De radio en de 

online media zijn van de vier mediavormen – net als vorig jaar - het minst vaak door de respondenten 

gevolgd (respectievelijk 46% en 49%). De respondenten in de verschillende leeftijdsgroepen 

verschillen in hun oordeel nauwelijks van elkaar. Dit geldt voor alle vier de media-onderdelen.  

 

 
Grafiek 7. Waardering media-aandacht Nederlandse Veteranendag 

 
 
2.2.4 Erkenning en waardering 

De respondenten konden aangeven in welke mate volgens hen het plaatsvinden van de Nederlandse 

Veteranendag bijdraagt aan meer algemene maatschappelijke erkenning en waardering voor ‘de’ 

veteraan. Vervolgens konden zij aangeven in hoeverre zij zich als individu meer erkend en 

gewaardeerd voelen door het plaatsvinden van de dag. In grafiek 8 is te zien dat de percentages van 

de antwoorden niet veel verschillen met die van vorig jaar. De antwoorden in de verschillende 

leeftijdsklassen verschillen ook niet significant van elkaar (p>.05). 

 

Wel valt op dat op dat bij de vraag over persoonlijke erkenning en waardering vaker in ‘kleine mate’ of 

‘helemaal niet’ is geantwoord dan bij de vraag over maatschappelijke erkenning en waardering. Met 

name het antwoord ‘grote mate’ is minder vaak gekozen bij persoonlijke erkenning en waardering. De 

veteranenpashouders die meededen aan deze enquête hebben dus het gevoel dat het plaatsvinden 
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van de dag meer bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en waardering in het algemeen, dan dat 

dit bijdraagt aan meer erkenning en waardering voor hen persoonlijk. Dit was vorig jaar ook het geval. 

Toch voelt 87% zich in meer of mindere mate door het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse 

Veteranendag persoonlijk meer gewaardeerd (zie grafiek 8).  

 

 
Grafiek 8. Bijdrage Nederlandse Veteranendag aan maatschappelijke en persoonlijke erkenning 

en waardering  
 

Dit jaar is voor het eerst gevraagd welk belang de veteranenpashouders hechten aan het opspelden 

van de anjer door Nederlanders op de Nederlandse Veteranendag, als symbool voor hun waardering 

voor veteranen. In figuur 18 is te zien dat de meningen hierover verdeeld zijn. Hoewel het meest 

gekozen antwoord ‘niet zo belangrijk’ is (41%), vindt bijna de helft het opspelden van de anjer (heel) 

belangrijk (48%). De antwoorden binnen de verschillende leeftijdsklassen zijn vergelijkbaar met elkaar.  

 

 
Figuur 18. Belang van opspelden van witte anjer door Nederlanders op de dag van de Nederlandse 

Veteranendag 

2 3 
15 13 14 14 

21 24 

46 43 

43 40 

38 41 

21 23 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

maatschappelijk
2013

maatschappelijk
2014

persoonlijk 2013 persoonlijk 2014

Grote mate

Redelijke mate

Kleine mate

Helemaal niet

11 

41 

32 

16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Helemaal niet
belangrijk

Niet zo belangrijk Belangrijk Heel belangrijk

% 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2014 

 

22 
 

 

Bij deze vraag over de witte anjer schrijven zes respondenten een spontaan commentaar. Zo uitten 

vier respondenten kritiek op de witte anjer als symbool, waaronder deze respondent: "De Witte anjer 

was iets van wijlen zkh. Prins Bernhard. Wat heeft dat met de Nederlandse Veteranendag te maken. 

De witte anjer heeft dus volgens mij een heel andere betekenis, althans van origine!"  

Twee anderen drukken zich positiever uit, zoals dit citaat laat zien: "Kan aardige traditie worden." 

 

2.3 Aanvullende opmerkingen 

Op 38 teruggestuurde vragenlijsten waren opmerkingen geschreven. Sommigen hoorden specifiek bij 

een vraag. Wanneer dit het geval was is dit al gemeld in de rapportage. Andere commentaren waren 

op het einde van de vragenlijst als los commentaar geplaatst. De meesten hiervan betroffen 

persoonlijke contactgegevens, succeswensen voor de onderzoeker of een herhaling van eerder 

aangekruiste antwoorden in tekst.  

 

Door twee respondenten werd verwezen naar de voorschriften die dit jaar golden wat betreft de 

Morgenstervlag en de colors van de motorrijders. Zo schrijft deze respondent: "Dit jaar stond de 

beknotting centraal, b.v. verbod op Morgenstervlag, Motorclub The Veterans. Angst voor kritiek vanuit 

Indonesische regering. Angst voor onregelmatigheden motorclub (waarop gebaseerd?) Als angst 

overheerst, heerst het beest. Als vrijheidsgevoel is geweest, vreest men de vrees het meest." 

 

Verder had één (jonge) respondent een tip voor een toekomstige campagne: “Wat mij opviel was dat 

helemaal niemand in mijn omgeving me heeft aangesproken op [de] veteranendag. Niet mijn familie, 

geen vrienden en geen collega. Ik keek op Youtube naar ‘America got talent’. Er kwam een man het 

toneel op. Hij vertelde dat hij 'marine' was. ‘Thanks for serving’ was het eerste wat het jurylid zei. Dat 

vond ik zó mooi, en zo'n groot contrast!! Misschien mooie campagne voor een volgend jaar! Zeg eens 

dankjewel tegen een veteraan. ‘Thanks for serving.' Een lange weg te gaan."  
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Hoofdstuk 3: Conclusie 

 

Het doel van deze evaluatie is de mening van veteranen over de tiende Nederlandse Veteranendag in 

kaart te brengen. De conclusies worden hieronder in korte paragrafen gepresenteerd. Hierbij dient in 

acht genomen te worden dat de getrokken steekproef niet representatief is voor de gehele 

veteranenpopulatie. De resultaten dienen daarom slechts ter indicatie.   

 

Daarbij komt dat de oudste groep veteranenpashouders uit de steekproef, degenen boven de 60 jaar, 

oververtegenwoordigd is. Deze maakt maar liefst 59% van het responsbestand uit. De jongste groep, 

degenen onder de 41 jaar, is juist ondervertegenwoordigd en maakt slechts 12% van het gehele 

responsbestand uit. De resultaten weerspiegelen dus sterker de mening van een oudere groep 

veteranenpashouders, en minder die van de jongste groep veteranenpashouders.  

 

3.1 Bezoekerspercentages en rapportcijfers 

Het percentage respondenten dat aanwezig was op de Nederlandse Veteranendag is opnieuw 

gestegen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het zegt niets over een daadwerkelijke stijging in 

aanwezigheid van veteranen op de Nederlandse Veteranendag. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat 

degenen die aanwezig waren in Den Haag door de jaren heen meer gemotiveerd zijn of blijven om 

een vragenlijst erover in te vullen en terug te sturen.  

 

In 2013 steeg het percentage dat aanwezig was geweest op regionale of lokale veteranendagen nog 

behoorlijk (van 29% naar 39%). Dit jaar blijft dit percentage in vergelijking met vorig jaar nagenoeg 

gelijk. 

 

De gemiddelde rapportcijfers zijn in vergelijking met vorig jaar voor zowel Den Haag als de lokale en 

regionale veteranendagen vrijwel gelijk gebleven. Beiden krijgen een zeer ruime voldoende. 

 

3.2 Reüniegehalte 

Net als vorig jaar blijkt dat degenen die (één van de) veteranendag(en) bezoeken, vaak vaste 

bezoekers zijn. Dit blijkt uit het feit dat eerdere ervaringen hen het meest stimuleerden om de 

veteranendag opnieuw te bezoeken, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Mogelijk heeft de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag mede hierdoor een hoog reüniegehalte; elkaar ontmoeten 

vinden de veteranen het belangrijkste op het Malieveld.  

 

3.3 Voorrang 

Net als vorig jaar blijkt dat degenen die niet aanwezig zijn op de Nederlandse Veteranendag of een 

lokale of regionale veteranendag meestal afwezig zijn doordat zij voorrang (moeten) verlenen aan 

andere bezigheden.  

 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2014 

 

24 
 

 

De lokale veteranendag en de Nederlandse Veteranendag vallen vaak niet op dezelfde dag, waardoor 

veteranen beide dagen kunnen bezoeken. Wanneer ze wel op dezelfde dag plaatsvinden, lijkt het 

bezoeken van de lokale of regionale veteranendag de voorkeur te hebben boven het bezoeken van de 

Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Tien procent noemt de lokale of regionale dag namelijk als 

reden om niet in Den Haag aanwezig te zijn, terwijl maar 3% zegt niet naar een lokale of regionale 

veteranendag te zijn geweest vanwege aanwezigheid in Den Haag. Dit was vorig jaar ook het geval 

en heeft wellicht te maken met het feit dat meer dan de helft van de respondenten boven de 60 jaar is. 

Zij verkiezen de lokale of regionale dag mogelijk boven Den Haag vanwege reistijden of lichamelijke 

ongemakken. Uit dit onderzoek bleek immers ook dat de oudere respondenten significant vaker de 

lokale of regionale veteranendag bezochten.  

 

3.4 Aandacht in de media 

Net als in 2013 wordt de aandacht voor de Nederlandse Veteranendag op televisie het meest 

gewaardeerd, gevolgd door de geschreven media, de online media en de radio. De respondenten in 

de verschillende leeftijdsklassen oordelen vergelijkbaar met elkaar over de vier verschillende media-

onderdelen.  

 

Wat betreft het medium dat speciaal voor veteranen is ingericht, is het opvallend dat vooral de oudste 

groep respondenten, tussen de 61 en 80 jaar, aangeeft dat berichtgeving in Checkpoint motiveerde 

om op 28 juni naar Den Haag te komen. Voor de groep tussen de 41 en 60 jaar was dit in veel 

mindere mate het geval. Dit wijst erop dat berichtgeving in Checkpoint vooral effectief is voor deze 

oudste groep veteranenpashouders, en jongere veteranenpashouders wellicht minder effectief bereikt.  

 

3.5 Erkenning en waardering 

De respondenten zijn van mening dat de Nederlandse Veteranendag een grotere invloed heeft op het 

toenemen van algemene maatschappelijke erkenning en waardering dan op hun persoonlijke gevoel 

van erkenning en waardering. Het percentage dat vindt dat de Nederlandse Veteranendag in enige 

mate bijdraagt aan een van beide vormen van ervaren erkenning en waardering is vergelijkbaar met 

dat van vorig jaar.  

 

Nieuw dit jaar was de vraag over het belang van het dragen van de anjer door Nederlanders op de 

dag van de Nederlandse Veteranendag, als symbool voor waardering voor veteranen. Hierover zijn de 

meningen verdeeld. Iets minder dan de helft van de respondenten vindt dit (heel) belangrijk, de 

andere helft vindt het niet zo of helemaal niet belangrijk.  

 

3.6 Betrokkenheid jongste veteranen 

Ook dit jaar blijkt weer dat de jongste groep veteranen, degenen jonger dan 41 jaar, zich minder 

betrokken voelt bij veteranendagen. Dit blijkt uit het relatief hoge afwezigheidspercentage op zowel de 

Nederlandse Veteranendag als de lokale veteranendagen en uit hun relatief lage waardering voor 

beide dagen. Daarbij komt dat - in tegenstelling tot vorig jaar, toen de lokale en regionale 
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veteranendagen de respondenten in alle leeftijdsklassen ongeveer evenveel aanspraken - blijkt dat de 

inhoud of vorm van deze veteranendagen dit jaar de groep jonger dan 41 jaar relatief minder aansprak 

dan de respondenten in de oudere leeftijdsgroepen.  

 

Dat de jongste groep veteranenpashouders zich minder betrokken voelt bij veteranendagen blijkt ten 

slotte ook uit de mate waarin deze veteranen gemotiveerd zijn te responderen in dit onderzoek. De 

veteranenpashouders onder de 41 jaar responderen namelijk in veel mindere mate dan degenen 

boven de 41 jaar.   

 

3.7 Slotwoord 

Samenvattend kan worden gezegd dat het betrekken van jonge veteranen, met name degenen onder 

de 41 jaar, een belangrijk aandachtspunt blijft. Verder blijkt dat de respondenten overwegend positief 

zijn over de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, over de bijdrage van de dag aan erkenning en 

waardering, over de veteranendagen in hun eigen regio en over de media-aandacht. Er zijn wat dat 

betreft geen grote verschillen gevonden tussen de resultaten van dit jaar en die van vorig jaar.  
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Bijlage 1: Aanbiedingsbrief 
 
 
 
<NAAM> 

<ADRES> 

<POSTCODE> <WOONPLAATS> 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk:  20140701/YR 

Betreft:    Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2014 

Bijlage:   Enquête “Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2014”  
 

 

Doorn, 1 juli 2014 

 

 
<AANHEF BRIEF>, 

 

Het Comité Nederlandse Veteranendag wil graag weten hoe veteranen de Nederlandse Veteranendag 
op 28 juni 2014 hebben ervaren. Het Veteraneninstituut (Vi) stuurt u daarom een vragenlijst, waarmee 
u, als veteraan, uw mening kan geven over deze dag. Ook als u zelf niet in Den Haag aanwezig was 
op 28 juni, kunt u vele vragen in de enquête toch beantwoorden en ons hiermee waardevolle 
informatie geven. Zo helpt u het comité de Nederlandse Veteranendag volgend jaar nog beter op de 
wensen van veteranen te laten aansluiten. 
 
Het Vi heeft een steekproef laten trekken uit zijn veteranenpasbestand. U behoort tot de groep van 
900 geselecteerden. U wordt verzocht de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en aan ons terug te 
sturen. Een antwoordenvelop is bijgevoegd; een postzegel is niet nodig. We verzoeken u de 
vragenlijst in te vullen en aan ons terug te sturen vóór 21 juli 2014.  
 
Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn in de rapportage niet tot u herleidbaar. Het rapport 
“Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2014” wordt in het najaar op onze website 
(www.veteraneninstituut.nl) gepubliceerd.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Yvon de Reuver 

Projectmedewerker Evaluatie Nederlandse Veteranendag 

Kennis- en onderzoekscentrum  

Stichting het Veteraneninstituut Doorn 

088 - 334 0032 

y.dereuver@veteraneninstituut.nl 

 
 
 
 
 

http://www.veteraneninstituut.nl/
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BIJLAGE 2 Enquête Nederlandse Veteranendag 28 juni 2014 
 

Enquête 

Nederlandse Veteranendag 
 

 

 

 

 

Instructies voor het invullen van deze vragenlijst 
 

Bij alle vragen geldt: er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om uw persoonlijke 

mening. Ook als u niet aanwezig was op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, 

kunt u toch veel vragen in de enquête op een waardevolle wijze beantwoorden. U wordt 

verzocht de vragen te beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te kruisen. 
 

 

 

 

Een antwoord verbeteren 

Stel dat u vakje ‘Ja’ heeft aangekruist, terwijl u eigenlijk ‘Nee’ had willen aankruisen. 

Dat kunt u dit als volgt verbeteren: 

 

Nee 

Ja 

 

 

 

Niet alle vragen zijn voor iedereen van toepassing 

Een aantal vragen zal voor u niet van toepassing zijn. Dat hangt af van het antwoord dat u op 

andere vragen geeft. In de vragenlijst wordt dan aangegeven welke vragen u kunt overslaan 

en met welke vraag u kunt verdergaan, bijvoorbeeld: 

 

Nee 

Ja ➜ ga verder met vraag 10 

 

Beantwoord de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. 

 

Na het invullen kunt u de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. 

U hoeft geen postzegel te plakken. 

 

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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De Nederlandse Veteranendag in Den Haag 
 

 

1. Bent u op 28 juni 2014 in Den Haag aanwezig geweest bij de Nederlandse Veteranendag? 

ja 

nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk): ➜ ga verder naar vraag 8 

aanwezigheid bij lokale of regionale veteranendag 

andere verplichtingen 

invaliditeit / ziekte 

vakantie 

voel mij (nog) geen veteraan 

inhoud / vorm van de dag spreekt niet aan 

anders, namelijk: 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

Vraag 02 t/m 07 kunnen alleen beantwoord worden als u op 28 juni aanwezig was in 

Den Haag. Als u niet op de Nederlandse Veteranendag aanwezig was, ga dan verder met 

vraag 08. 

 

 

2. Was u aanwezig bij de plechtigheid in de Ridderzaal en zo ja, met welk rapportcijfer 

waardeert u de plechtigheid in de Ridderzaal? 

 

ja, rapportcijfer: …… 

nee 

 

 

3. Was u aanwezig bij de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof en zo ja, met 

welk rapportcijfer waardeert u de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof? 

 

ja, rapportcijfer: …… 

nee 

 

 

4. Was u aanwezig bij het Nationaal Defilé Den Haag, dat startte en eindigde op het Malieveld 

en zo ja, met welk rapportcijfer waardeert u het defilé? 

 

ja, rapportcijfer: …… 

nee 

 

 

5 a. Was u aanwezig bij het programma op het Malieveld en zo ja, met welk rapportcijfer 

waardeert u het programma op het Malieveld? 

 

ja, rapportcijfer: …… 

nee 
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b. Het programma op het Malieveld bestaat uit verschillende onderdelen. Zou u in de tabel 

hieronder kunnen aangeven hoe belangrijk u de verschillende componenten vindt:  

 Helemaal niet 

belangrijk 

Beetje belangrijk Belangrijk Van het 

allergrootste 

belang 

Ontmoetings-/ 

reüniefunctie □ □ □ □ 
Muziek 

□ □ □ □ 
Eten en drinken 

□ □ □ □ 
Informatie- en 

activiteiten markt (de 

diverse tenten) 
□ □ □ □ 

 

06. Welk rapportcijfer geeft u de Nederlandse Veteranendag als geheel? …… 

 

07. Indien u op 28 juni in Den Haag de Nederlandse Veteranendag heeft bijgewoond, zou u 

dan willen aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent: 

 

a. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan, omdat mensen in mijn omgeving mij 

erop wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

b. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan, omdat mijn aandacht erop werd 

gevestigd door berichtgeving in Checkpoint. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

c. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan, omdat mijn aandacht erop werd gevestigd 

door berichtgeving over de dag in de media (anders dan veteranenblad Checkpoint) 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

d. Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan, omdat het bijwonen van eerdere edities 

goed beviel. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 
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Lokale en regionale veteranendagen 
Behalve de Nederlandse Veteranendag op 28 juni 2014 zijn er door heel Nederland 

lokale en/of regionale veteranendagen georganiseerd. 

 

 
8. Bent u het afgelopen jaar bij een lokale of regionale veteranendag in uw eigen 

gemeente of regio aanwezig geweest? 

 

ja, in de gemeente(s) / regio(‘s): 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk): ➜ ga verder naar vraag 11 

samenvallen met de Nederlandse Veteranendag in Den Haag 

andere verplichtingen 

invaliditeit / ziekte 

vakantie 

voel mij (nog) geen veteraan 

inhoud / vorm van de dag spreekt mij niet aan 

in mijn eigen gemeente / regio is volgens mij geen bijeenkomst georganiseerd. 

         Het betreft de gemeente / regio: 

 

............................................................................................................................................. 

anders, namelijk: 

 

.............................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................................. 
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Vraag 9 en 10 kunnen alleen beantwoord worden als u op een lokale of regionale veteranendag 

aanwezig was. Als u hierbij niet aanwezig was, ga dan verder met vraag 11. 

 

 

9. Indien u het afgelopen jaar een lokale of regionale veteranendag heeft bijgewoond, zou u dan willen 

aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent: 

 

a. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan, omdat mensen in mijn omgeving 

mij erop wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

b. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan, omdat mijn aandacht erop werd 

gevestigd door berichtgeving over de dag  in de media. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

c. Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan, omdat het bijwonen van eerdere 

edities goed beviel. 

Zeer mee oneens 

Mee oneens 

Niet mee eens/niet mee oneens 

Mee eens 

Zeer mee eens 

Niet van toepassing 

 

 

10. Indien u aanwezig bent geweest op een of meerdere lokale en/of regionale veteranendag(en), welk 

rapportcijfer zou u deze bijeenkomsten of evenementen dan geven? 

 

.......................... 

 

 

Media-aandacht 
Veel veteranen en de meeste Nederlanders maken de Nederlandse Veteranendag 

uitsluitend of grotendeels via de media mee. 
 

11. Heeft u op 28 juni 2014 de Nederlandse Veteranendag gevolgd via de televisie, radio of het 

internet? 

ja, alleen de rechtstreekse uitzending 

ja, alleen de nabeschouwingen (bijvoorbeeld journaal) 

ja, zowel de rechtstreekse uitzending als de nabeschouwingen 

nee ➜ ga verder naar vraag 13 
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12. Wat vindt u van de aandacht voor de Nederlandse Veteranendag 2014 in de 

verschillende soorten media, te weten: 

 

a. de geschreven media? 

slecht  matig  neutraal  goed  uitstekend  niet gevolgd 

 

 

b. de televisie? 

slecht  matig  neutraal  goed  uitstekend  niet gevolgd 

 

 

c. de radio? 

slecht  matig  neutraal  goed  uitstekend  niet gevolgd 

 

 

d. de online of sociale media (Nieuwssites, Twitter, Facebook etc.)? 

slecht  matig  neutraal  goed  uitstekend  niet gevolgd 

 

 

Erkenning en waardering 
De belangrijkste doelstelling van de Nederlandse Veteranendag is het bevorderen 

van maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen. 
 

 

13. In welke mate denkt u dat het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag de maatschappelijke 

erkenning en waardering voor de veteraan in het algemeen bevordert? 

Grote mate 

Redelijke mate 

Kleine mate 

Helemaal niet 

 

 

14. In welke mate voelt u zichzelf door het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag 

meer gewaardeerd als veteraan? 

Grote mate 

Redelijke mate 

Kleine mate 

Helemaal niet 

 

 

15. Hoe belangrijk vindt u het dat Nederlanders op de dag van de Nederlandse Veteranendag 

een witte anjer opspelden, als symbool voor hun waardering voor veteranen? 

Heel belangrijk 

Belangrijk 

Niet zo belangrijk 

Helemaal niet belangrijk 
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Persoonsgegevens 
Hieronder volgen nog enkele vragen over persoonsgegevens. Deze vragen worden 

gesteld om verschillende groepen veteranen met elkaar te kunnen vergelijken. 
 

16. In welk jaar bent u geboren?   □□□□ 

 

17. Wat is uw geslacht? 

man   vrouw 

 

 

18. Bent u momenteel nog militair? 

ja   nee 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname! 

 

 

U kunt dit formulier terugsturen met behulp van de bijgevoegde antwoordenvelop 

(postzegel is niet nodig). 
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BIJLAGE 3: Gemeenten en regio’s waar respondenten de lokale of 

regionale veteranendag bijwoonden 
 

 
Gemeente/regio Aantal 

Apeldoorn 4 

Amersfoort 2 

Amsterdam 2 

Arnhem 1 

Assen (Drentse Veteranendag) 2 

Barneveld 1 

Beneden-Leeuwen 1 

Bergen op Zoom  1 

Bernheze (Heesch) 1 

Bilthoven 1 

Castricum 1 

Cuijk  1 

Curaçao 2 

Den Bosch 1 

Den Helder 4 

Deurne 1 

Doetinchem (regio Achterhoek) 1 

Dronten 2 

Ede 1 

Enschede 2 

Ermelo (Regionale veteranendag Noord West Veluwe) 1 

Flevoland 1 

Geertruidenberg 1 

Gemert- Bakel 1 

Giesenlanden 1 

Goirle 1 

Gouda 1 

Grave  1 

Groesbeek 1 

Hardenberg 1 

Hardenberg  1 

Harderwijk 1 

Heiloo 1 

Hellendoorn 1 

Helmond 1 

Hendrik Ido Ambacht 1 

Hof van Twente  1 

Hollands Kroon (Anna Paulowna) 2 

Hoogezand-Sappemeer 3 

Houten 1 

Huizen (ism Bussum, Naarden, Weesp, Hilversum, in Bussum, Bridgehead) 1 

Kaag & Braasem 2 

Kempen 1 

Lansingerland 1 

Leeuwarden (De Friese Meren) 1 

Leidschendam 1 

Lelystad 1 
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Lingewaard 1 

Montferland 1 

Mook en Middelaar 1 

Noordwijk 1 

Oldenzaal 1 

Oost Gelre 1 

Oss 2 

Oude IJsselstreek 2 

Purmerend 1 

Rheden 1 

Roermond 2 

Rotterdam 2 

Schijndel 1 

Schinnen 1 

Sliedrecht, Zwijndrecht 1 

Steenwijkerland 1 

Teylingen 1 

Tilburg 1 

Uden 1 

Utrecht 1 

Utrechtse Heuvelrug 1 

Veendam 1 

Venlo 3 

Vlaardingen 1 

Vlissingen 1 

Voorburg - Leidschendam 1 

Voorst en Apeldoorn 1 

Wassenaar 1 

Werkendam, (Regio Land van Heusden en Altena) 1 

West Brabant 1 

Wijchen 1 

Woensdrecht 2 

Woerden en Oudewater (Groene Hart) 1 

Zeeland 1 

Zoetermeer 3 

Zwolle 2 
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BIJLAGE 4: Lijst gemeenten en regio’s waar volgens respondenten 

geen lokale of regionale veteranendag wordt gehouden 
 
Gemeente / regio Aantal 

Den Helder 2 

Albrandswaard 1 

Arnhem 1 

Best 1 

Bunschoten 1 

Cranendonck 1 

Dinkelland 1 

Ede (Gld) 1 

Lansingerland 1 

Leerdam 1 

Nieuwegein 1 

Noord-Beveland, Zeeland 1 

Onderbanken  1 

Ooststellingwerf 1 

Roosendaal 1 

Texel 1 

Tytsjerksteradiel 1 

Uitgeest 1 

Waalwijk 1 

 
 
 


