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SAMENVATTING  
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de enquête onder veteranenpashouders naar 
hun mening over de vijfde Nederlandse Veteranendag van zaterdag 27 juni 2009. 
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag (CNV) heeft het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van de 
Stichting het Veteraneninstituut (Vi) verzocht om, net als in de vier voorgaande jaren, een evaluatie 
van deze dag te houden onder veteranen. Aan 2.400 veteranenpashouders is, door middel van een 
representatieve steekproef uit het bij het Vi in beheer zijnde bestand, een enquêteformulier 
toegezonden. De gegevens uit de geretourneerde formulieren zijn verwerkt en geanalyseerd. Het 
geheel heeft geresulteerd in deze rapportage, met adviezen en aanbevelingen. 
 
De doelstelling van deze evaluatie is het in kaart brengen van de mening van de veteranen over de 
dag. Aan de hand van de uitkomsten heeft het comité de mogelijkheid de mening van veteranen bij de 
organisatie van de toekomstige Nederlandse Veteranendag mee te wegen. 
 
De enquête bestaat uit 20 vragen. Het betreffen 14 gesloten evaluatievragen, met de mogelijkheid om 
een toelichting te geven bij het gekozen antwoord. In vier vragen worden enkele persoonsgegevens 
uitgevraagd. Hierdoor kan de mening van oude veteranen worden vergeleken met die van jonge 
veteranen en kan een vergelijking worden gemaakt met ander onderzoek naar de waardering van 
deze veteranendag. Bij vraag 15 wordt ruimte geboden voor aanvullende opmerkingen ten aanzien 
van de Nederlandse Veteranendag; bij vraag 20 is er ruimte voor algemene opmerkingen ten aanzien 
van de enquête. 
 
Het enquêteformulier is op 29 juni, te weten de maandag na de Nederlandse Veteranendag, 
gezonden aan 1.257 oudere veteranen en 1.143 jongere veteranen. Er is gekozen voor deze 
verhouding van 1,1 : 1 omdat dit de verhouding binnen de huidige populatie veteranen in Nederland 
weerspiegelt. Deze bedraagt in totaal ongeveer 121.300 personen, van wie circa 63.300 mensen tot 
de groep oudere veteranen behoren en 58.000 tot de groep jongere veteranen. 
 
De sluitingsdatum voor deelname aan de enquête was 31 juli. Er zijn 867 bruikbaar ingevulde lijsten 
geretourneerd, een respons van 36,1%. Binnen dit responsbestand is sprake van een 
oververtegenwoordiging van de groep oudere veteranen, in de verhouding 1,6 : 1. De twee jongste 
deelnemers zijn 21 jaar, de oudste heeft de respectabele leeftijd van 97 jaar. 
 
Ruim 73% van de 867 respondenten zegt te hebben gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag heeft 
geleid tot meer bekendheid, erkenning en waardering in zijn of haar richting als veteraan. Er is sinds 
de evaluatie van de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005 jaarlijks een duidelijke toename waar 
te nemen in dit percentage. In 2005 bedroeg het percentage „ja‟-antwoorden op de vraag hiernaar 
34,8%. In 2006 was dit gestegen tot 47,5%, in 2007 tot 60,8% en in 2008 tot 69,5%. De stijging naar 
73,2% in 2009 vormt een indicatie dat de doelstelling van de Nederlandse Veteranendag opnieuw 
wordt behaald.  
 
Van de respondenten is iets meer dan 13% in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het 
kader van de Nederlandse Veteranendag. In 2005 lag dit percentage op slechts 4%. In 2006 steeg dit 
naar 14,7%, het hoogste percentage „aanwezigheid in Den Haag‟ dat in deze vijf evaluaties is 
gemeten. In 2007 daalde de aanwezigheid van respondenten naar 11,8% en in 2008 steeg het weer 
licht naar 12,3%. Met de stijging naar de 13,1% van dit jaar begeeft het percentage zich verder in een 
opwaartse lijn. 
 
Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel de groepen oudere als jongere veteranen hoog 
gewaardeerd, met gemiddelde scores van respectievelijk 4,00 en 3,96 op een vijfpuntschaal. Op de in 
2005 gestelde vraag naar de wenselijkheid van een defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag 
antwoordde bijna 63% van het responsbestand bevestigend. Van deze respondenten behoorde 70% 
tot de groep oudere veteranen. Sinds 2006, het eerste jaar dat het defilé in Den Haag werd gehouden, 
zijn de waarderingcijfers hiervoor hoog; in dat jaar bedroegen ze respectievelijk 3,89 en 4,01. In 2007 
waardeerden de oudere veteranen het defilé hoger dan de jongere (3,95 t.o.v. 3,83). In 2008 lagen de 
gemiddelde scores op 3,96 en 3,98. 
Ten aanzien van de Manifestatie op het Malieveld, de Ceremoniële Medaille-uitreiking en de 
plechtigheid in de Ridderzaal lopen de waarderingen van de groepen oudere en jongere veteranen 
niet ver uiteen.  
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Van de respondenten heeft iets meer dan 37% veteranendagen bijgewoond die op of rond 29 juni in 
de eigen gemeente of regio zijn georganiseerd. In 2005 organiseerden de provincie Limburg en een 
klein aantal gemeenten op of rond 29 juni een eigen veteranendag. In deze enquête werd de 
aanwezigheid van respondenten hierbij nog niet uitgevraagd. Toen deze vraag in 2006 voor het eerst 
deel uit maakte van de evaluatie, lag het percentage aanwezige respondenten op 13,5%. Het jaar 
erna, in 2007, toen twee provincies (Limburg en Zeeland) en ruim 100 gemeenten een veteranendag 
organiseerden, gaf 25,6% van de respondenten aan hierbij aanwezig te zijn geweest. In 2008 
(Limburg, Zeeland en Friesland en ruim 200 gemeenten) lag dit percentage op 27,2%. Dit jaar werd in 
bijna 300 van de 443 Nederlandse gemeenten een lokale of regionale veteranendag gehouden. De 
stijging naar de 37,1% in 2009 vormt een indicatie dat veteranendagen op decentraal niveau, in de 
provincies en gemeenten, een belangrijke aanvulling vormen op de viering in Den Haag.  
 
De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen krijgen van de groep oudere veteranen met 
4,20 de hoogste waardering. De groep veteranen van vredesmissies waarderen dit met een 
gemiddelde score van 3,94 ook hoog. Deze waarderingcijfers zijn hoog sinds ze in 2006 voor het eerst 
werden uitgevraagd; toen waardeerden de oude veteranen deze bijeenkomsten met 4,08 en de jonge 
veteranen met 3,96. In 2007 bedroegen de waarderingscijfers respectievelijk 4,11 en 4,10. In 2008 
lagen deze gemiddelde scores op 4,02 en 3,77. 
 
Het percentage respondenten dat zegt wel eens iets gehoord, gezien of gelezen te hebben over het 
scholenproject bedraagt iets meer dan 63%. In 2007, het eerste jaar dat er naar de bekendheid met 
het project werd gevraagd, bedroeg het 23,7%. In 2008 nam de bekendheid fors toe tot 59,4%. Dit 
jaar stijgt het percentage dus met 3,7% naar 63,1%. 
 
De groep veteranen van vredesmissies waardeert de slogan van de Nederlandse Veteranendag met 
3,68 duidelijk hoger dan de groep oudere veteranen met 3,36. Het verschil in de gemiddelde 
waardering voor de slogan tussen de twee groepen bedraagt 0,32. Van de groep oudere veteranen 
zegt 49,7% dat deze slogan hen (zeer) aanspreekt, terwijl dit percentage bij de groep veteranen van 
recente missies met 66,6% aanzienlijk hoger ligt, te weten 16,9%. In 2006 bedroeg dit verschil nog 
10,7%, met als percentages respectievelijk 57,9% (oudere veteranen) en 68,6% (jongere veteranen). 
In 2007 was dit verschil groter geworden, te weten 13,9% (oud: 57,0%; jong: 70,9%). In 2008 liep het 
verschil weer iets terug naar 12,4% (oud: 50,3%; jong: 62,7%). Het verschil in waardering voor de 
slogan tussen de groepen oudere en jongere veteranen is daarmee in 2009 met bijna 17% het hoogst. 
 
De media worden door de groep veteranen van vredesmissies opvallend hoger gewaardeerd dan door 
de groep oudere veteranen. De gemiddelde score op de algemene waardering van de media ligt bij de 
groep veteranen van recente missies met 3,38 niet alleen 0,30 hoger dan de score van 3,08 bij de 
groep oudere generaties veteranen, op élk van de zes subvragen scoort de groep veteranen van 
vredesmissies hoger. Van de dertien uitgevraagde (sub)onderwerpen krijgt de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag op de radio van de groep oudere veteranen met 2,84 de laagste 
van alle waarderingscijfers, direct gevolgd door de waardering van 2,85 voor de manier waarop de 
radio aandacht heeft besteed aan deze dag. Tenslotte is de waardering voor de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag 2009 in de verschillende soorten media binnen elk van de twee 
groepen veteranen nagenoeg gelijk aan de waardering voor de manier waarop de verschillende 
soorten media hieraan aandacht hebben besteed. De televisie wordt door beide groepen het meest 
gewaardeerd, gevolgd door de geschreven media. De radio krijgt de minste waardering. 
 
De getrokken kwantitatieve conclusies van de evaluaties van de vijf Nederlandse Veteranendagen van 
2005 tot en met 2009 geven samengevat het volgende beeld van de mening van de respondenten: 
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Tabel: Resultaten van de evaluaties van de vijf Nederlandse Veteranendagen 2005 – 2009 
 2005 2006 2007 2008 2009 

      

NLVD leidt tot meer erkenning en waardering (% eens) 34,8% 47,5% 60.8% 69,8% 73,2% 

      

Slogan „(helemaal) mee eens‟ - 59,1% 61,8%   

Slogan „spreekt (zeer) aan‟ -   55,1% 56,1% 

      

Aanwezigheid Den Haag 4,2% 14,7% 11,8% 12,3% 13,1% 

Programma (deels) via de media gevolgd 52,0% 62,3% 76,7% 68,6% 70,9% 

Plechtigheid Ridderzaal „goed/uitstekend‟ 33,3% 60,9% 63,6% 61,0% 60,9% 

Ceremoniële Medaille-uitreiking „goed/uitstekend‟ - 61,8% 59,3% 61,6% 62,0% 

Nationaal Defilé Den Haag „goed/uitstekend‟ - - 76,8% 81,5% 81,2% 

Manifestatie Malieveld „goed/uitstekend‟ - 56,3% 63,0% 69,0% 67,5% 

      

Aanwezigheid eigen gemeente of regio - 13,5% 25,6% 27,2% 37,1% 

Gemeentelijk of regionaal gebodene „goed/uitstekend‟ - 75,6% 81,2% 79,5% 84,6% 

      

Bekendheid scholenproject - - 23,7% 59,4% 63,1% 

Scholenproject „goed/uitstekend‟ - - 64,9% 76,0% 77,4% 

 
Veteranenpashouders vinden het van groot belang gehoord te worden en ervaren dit als een vorm 
van erkenning. Door 787 van de 867 respondenten (te weten 90,8%) zijn bij de antwoorden meer dan 
3.000 toelichtingen gegeven. Deze vele bijschrijvingen, waarin veelal achtergronden bij en 
verklaringen voor de kwantitatieve antwoorden worden gegeven, zijn hiervan een indicatie. 
De toename van bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen binnen de Nederlandse samenleving 
wordt door veteranenpashouders heel belangrijk gevonden. Dit blijkt uit de toelichtingen van 
veteranen afkomstig uit vrijwel alle militaire operaties, missies en uitzendingen, van WO II tot en met 
ISAF. In dit kader wordt verzocht om meer achtergronden, documentaires, geschiedenislessen, 
interviews, reportages en voorlichting over hun inzet. Tevens geldt dit voor de ervaringen van het 
thuisfront, zowel voor en tijdens als na de inzet van „hun militair‟. 
Effectief gebruik van de verschillende soorten media wordt door de respondenten genoemd als een 
goed middel om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen te bevorderen. Hierbij worden 
zowel informatieve en voorlichtende televisiedocumentaires en -reportages voorafgaande aan de 
Nederlandse Veteranendag als de „live‟ tv uitzendingen en (NOS-) journaals invloedrijk genoemd. Ook 
de geschreven berichtgeving, met name in (regionale) kranten, wordt invloedrijk genoemd. De radio 
wordt het minst genoemd. Er wordt gepleit voor meer media-aandacht voor veteranenonderwerpen 
door het gehele jaar heen en dit niet te beperken tot een korte periode voor en tijdens de Nederlandse 
Veteranendag. 
Het onderwijsproject „Verhalen van veteranen‟ wordt door de respondenten gezien als een goede 
manier om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen onder de jeugd te bevorderen. Er wordt 
geadviseerd het project meer bekendheid te geven, zowel binnen de Nederlandse samenleving als 
naar scholen toe en onder de veteranen zelf. Tevens wordt gepleit voor uitbreiding van het project van 
het lagere en middelbare onderwijs naar vervolgopleidingen en volwassenenonderwijs. Er wordt 
hierbij gewezen op het belang van een correcte uitvoering van het onderwijsproject. Hierbij hoort een 
goede voorbereiding van zorgvuldig geselecteerde gastsprekers, met onderlinge consistentie en een 
vorm van standaardisering in hun verhalen en van docenten die de verhalen van de veteranen in 
dienen te kaderen in hun lesprogramma. 
 
Juist tijdens de Nederlandse Veteranendag kan erkenning en waardering voor veteranen, zowel door 
de Nederlandse regering als door de bevolking, volgens de respondenten praktisch worden beleden. 
Hierbij worden tastbare en zichtbare zaken benoemd. Allereerst pleit men ervoor zorg te dragen voor 
het minimaliseren van de te maken kosten op deze dag. Dit kan door het realiseren van gratis of 
gereduceerd, wellicht georganiseerd vervoer voor veteranen, hun familieleden en noodzakelijke 
begeleiders, naar en van Den Haag en de gemeentelijke bijeenkomsten. Invalide autogebruikers 
vragen hierbij om het realiseren van speciale parkeerfaciliteiten en er wordt, in verband met rollator- 
en rolstoelgebruik, verzocht om inzet van treinen met brede gangpaden. Dit kan ook door het (per post 
of ter plaatse) verstrekking van lunch-, maaltijd- en consumptiebonnen aan veteranen, hun 
familieleden en noodzakelijke begeleiders. Naast reductie van de kosten wordt er gepleit voor het 
invoeren van een landelijke vrije dag voor veteranen en voor het massaal vlaggen op de Nederlandse 
Veteranendag. 
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Vooral oudere veteranen verzoeken om uitbreiding van de informatievoorziening over de 
mogelijkheden om de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking bij te 
wonen. Daarbij vragen zij ook of de aantallen „gewone‟ veteranen onder de genodigden groter kan 
worden, zodat zij er in 2010 wellicht bij kunnen zijn.  
Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door de respondenten zeer gewaardeerd. Naast deze 
waardering worden punten ter verbetering genoemd. De belangrijksten betreffen de eenheid van 
tenue en meer militaire discipline tijdens het defileren. Ten aanzien van de verslaggeving op de 
televisie worden vooral de commentatoren met de pen onder vuur genomen. 
 
De gemeentelijke en regionale bijeenkomsten en evenementen worden door de respondenten zeer 
gewaardeerd. Er wordt gepleit voor het stimuleren van deelname van alle gemeenten aan de 
Nederlandse Veteranendag. Het op provinciaal niveau vieren van de veteranendag wordt enerzijds 
enthousiast ontvangen, terwijl anderzijds de nadrukkelijke voorkeur wordt uitgesproken voor het vieren 
op gemeentelijk niveau. Er wordt gepleit voor het verhogen van de gemeentebudgetten en voor 
militaire ondersteuning van gemeentelijke evenementen. De meest beschreven kritiek op de 
gemeentelijke en regionale bijeenkomsten betreft de bezoekerspopulatie. Veteranen van recente 
missies worden node gemist, net als „de burgers‟. Er wordt aangedrongen op het uitnodigen van in 
ieder geval de partners, gezins- en familieleden en begeleiders van veteranen; het uitnodigen van 
„burgerpubliek‟ is de volgende wens.  
 
Zoals bij ieder (evaluatie)onderzoek worden ook bij deze schriftelijke enquête enkele kanttekeningen 
geplaatst. Deze hebben betrekking op de betrouwbaarheid, de interne en de externe geldigheid. 
 
De rapportage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen die voortvloeien uit de resultaten van de 
enquête en de bijgeschreven toelichtingen. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
1.1 Inleiding 
 
1.1.1 Aanleiding 
Waarom een Nederlandse Veteranendag?

1
 Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij, in 

opdracht van onze democratisch gekozen regering, zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee 
vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen verschil maken tussen 'oude' veteranen (die 
hebben gediend vóór UNIFIL (1979), tijdens bijvoorbeeld WO II, in de voormalig Nederlandse koloniën 
en in Korea) en 'jonge' veteranen (ingezet tijdens vredesmissies, periode UNIFIL en later), is de 
opvatting eenduidig dat alle Nederlandse veteranen aandacht en waardering van de samenleving en 
van de Nederlandse overheid verdienen.  
Bij de overheid wordt deze opvatting gedeeld, wat ertoe heeft geleid dat verbetering van immateriële 
zorg voor Nederlandse veteranen sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw tot beleidsdoel is 
verheven. Vele initiatieven zijn hieruit voortgekomen, waarvan de meeste inmiddels zijn uitgevoerd. 
In 2003 werd de „Commissie Nederlandse Veteranendag‟ ingesteld, met het oogmerk te bezien op 
welke wijze de gewenste maatschappelijke erkenning van veteranen kan worden ingevuld en 
vergroot. De commissie heeft geadviseerd dat het in het leven roepen van een Nederlandse 
Veteranendag op goede wijze kan bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke erkenning 
van Nederlandse veteranen, jong en oud. Op die dag kan de samenleving erkenning en waardering 
tot uitdrukking brengen voor de prestaties en offers van de veteranen.  
De regering heeft het advies van de Commissie Nederlandse Veteranendag overgenomen en heeft 
zorg laten dragen voor een goede en gepaste invulling van de Nederlandse Veteranendag. Hiertoe is 
het „Comité Nederlandse Veteranendag‟ ingesteld. Voor de voorbereiding en uitvoering beschikt het 
comité over een projectorganisatie. 
Wat is de Nederlandse Veteranendag in ieder geval niet? De Nederlandse Veteranendag is geen 
herdenking. Het is geen zoveelste reünie, geen open dag en de dag is uitdrukkelijk geen 
wervingsactiviteit voor Defensie. Wat is de Nederlandse Veteranendag dan wel? De Nederlandse 
Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen, een 
eerbetuiging waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.  
Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard en zijn bijzondere band met 
veteranen, is door het kabinet destijds besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks in principe op 
29 juni, de verjaardag van de prins, te organiseren.  
In 2005 werd de eerste Nederlandse Veteranendag gehouden. Hiermee is een nieuwe traditie ingezet. 
Op deze Nederlandse Veteranendag wordt op vele manieren stilgestaan bij de inzet van de 
Nederlandse militairen in het verleden, maar ook bij de activiteiten nu, in het kader van 
vredesoperaties in verschillende delen van de wereld. Het geslaagde verloop van de eerste vier 
veteranendagen wekte de verwachting van een succesvolle vijfde editie van de Nederlandse 
Veteranendag, die gehouden werd op zaterdag 27 juni.  
In 2008 viel 29 juni op een zondag en daarom werd de Nederlandse Veteranendag een dag eerder 
gehouden, op zaterdag 28 juni 2008. Tijdens deze dag bleek dat een zaterdag meer gelegenheid tot 
deelname biedt voor bezoekers en veteranen van alle leeftijden. De Nederlandse Veteranendag 2008 
bleek het grootste aantal bezoekers ooit op te leveren (55.000), maar ook de diversiteit onder de 
bezoekers was groter. Verder biedt de zaterdag betere mogelijkheden voor jonge, werkende 
veteranen om deel te nemen aan het evenement. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. 
Recentelijk heeft ook de Vaste Kamercommissie Defensie zich tijdens een overleg over 
veteranenbeleid uitgesproken voor de zaterdag als vaste Nederlandse Veteranendag. Daarom 
is besloten om vanaf 2009 de Nederlandse Veteranendag in Den Haag jaarlijks op de laatste zaterdag 
in juni te organiseren. Deze zaterdag is over het algemeen de zaterdag die het dichtst bij 29 juni ligt. 
Hiermee wordt recht gedaan aan het oorspronkelijke gedachtegoed om de veteranendag op de 
verjaardag van wijlen prins Bernhard te houden. 
 
De Nederlandse Veteranendag werd dit jaar dus gehouden op zaterdag 27 juni 2009. Het was de 
vijfde Nederlandse Veteranendag en dus een lustrumviering. Ter gelegenheid hiervan hebben er in de 
weken voorafgaand aan 27 juni diverse lustrumactiviteiten plaats gevonden. Naast een reeks van 
veteranenconcerten die het land ingingen, speciaal drukwerk en speciale programma-accenten tijdens 
de veteranendag zelf werd bijvoorbeeld een historische fietstocht georganiseerd door het 
Veteraneninstituut in samenwerking met het Comité Nederlandse Veteranendag. 
Tussen 22 en 27 juni fietste een team van veteranen en militairen een historische route als eerbetoon 
aan de oudste oorlogsveteranen in het algemeen en aan de veteranen van de Koninklijke 

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

http://www.nederlandseveteranendag.nl/
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Nederlandse Brigade Prinses Irene in het bijzonder. De ruim 800 kilometer lange fietstocht leidde de 
19 deelnemers van Normandië naar Den Haag: de opmarsroute die de Irenebrigade in 1944-1945 
vanaf de invasiestranden heeft afgelegd.  
Op de Nederlandse Veteranendag werd op vele manieren stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse 
militairen in het verleden, maar ook bij de activiteiten nu, in het kader van vredesoperaties in 
verschillende delen van de wereld. 
 
1.1.2 Den Haag 
Het eerste lustrum van de Nederlandse Veteranendag is volgens de organisatoren groots en sfeervol 
gevierd. Met rond de 70.000 bezoekers was het de drukst bezochte veteranendag tot nu toe. Het viel 
de projectorganisatie op dat er, ten opzichte van voorgaande jaren, veel jongeren op de evenementen 
en activiteiten in de binnenstad van Den Haag af kwamen. Langs de route van het defilé stonden op 
sommige plaatsen de toeschouwers zes rijen dik. Ook op de Manifestatie op het Malieveld was het 
erg druk en heerste er volgens de organisatoren “een ontspannen en fantastische sfeer.” Deze vijfde 
Nederlandse Veteranendag was volgens hen een fantastisch mooie dag, zowel voor alle Nederlandse 
veteranen als voor het Nederlandse publiek. 
 
Malieveld 
Ook in 2009 vormde de Manifestatie op het Malieveld zowel het centrale decor als de uitvalsbasis 
voor de Nederlandse Veteranendag. Alle activiteiten werden van hieruit gestart en veel van de 
deelnemers en bezoekers keerden in de loop van de middag terug op het manifestatieterrein.  
Het Malieveld was passend ingericht en aangekleed. De verschillende missiegebieden, die altijd het 
uitgangspunt vormen voor de indeling van het terrein, waren zowel voor veteranen als voor publiek 
goed herkenbaar. De manifestatie was voor iedereen gratis toegankelijk en geopend van 09:00 uur tot 
17:30 uur. 
De entree was in het midden van de zijde Koningskade. Bezoekers werden met speciale borden naar 
de entreeboog geleid. Om iedereen welkom te heten en wegwijs te maken, stonden de leden van het 
promotieteam klaar. Zij reikten het programmaboek en plattegrond uit.  
 

Figuur 1: Plattegrond Malieveld
2
 

 
Vanaf 09:00 uur werd op het Malieveld een afwisselend programma geboden. De Manifestatie bood 
ruime mogelijkheden om de bezoeker te informeren over en in contact te laten komen met veteranen. 
Het manifestatieterrein was in vier grote vakken ingedeeld. Elk vak vertegenwoordigde een werelddeel 
waarin veteranen hun acties en missies hebben uitgevoerd. De veteranen en de bezoekers konden de 
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tenten en terrassen van Afrika & de Amerika‟s, het Midden- & Nabije Oosten, Europa en Azië-Pacific 
eenvoudig herkennen. Verschillende decoraties en de bij de terrassen geplaatste historische militaire 
voer- en vaartuigen riepen een sfeer op die verwees naar de landen waar de militairen, soms lang 
geleden, werden ingezet. Bij de tenten waren allerlei activiteiten georganiseerd die hierbij pasten en 
ook de hapjes en drankjes stonden in het teken van de cultuur van de regio.  
Rond en op het middenterrein vonden de bezoekers een aantal tenten en plaatsen waar activiteiten 
op allerlei gebied werden aangeboden. De bezoekers konden er veteranen ontmoeten, aan sportieve 
activiteiten meedoen en tentoonstellingen bekijken. De jonge bezoekers konden terecht in Kamp Kids 
en het Activity Park. In stands presenteerden zich verschillende organisaties en instellingen die 
betrokken zijn bij veteranen, zoals het project “Veteranen met een Missie”. 
Verder waren er indrukwekkende optredens van de Gele Rijders met ouderwets getrokken geschut en 
was er historisch en modern militair materieel te bezichtigen en te bewonderen. Er was ruim de tijd en 
de mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium werd de muziek verzorgd door 
Do, Rob de Nijs, Wieteke van Dort (Tante Lien) en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. 
 
Plechtigheid in de Ridderzaal 
Om 10:25 uur werd in de Ridderzaal, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van 
Oranje, de minister-president, ongeveer driehonderd veteranen, tal van (militaire) autoriteiten en 
tientallen schoolkinderen, een korte plechtigheid gehouden. Na het openingswoord van de voorzitter 
van het Comité Nederlandse Veteranendag, mr. Boele Staal, sprak de minister-president mr. dr. Jan-
Peter Balkenende de aanwezigen toe. Hij zei dat de verhalen van veteranen het verdienen te worden 
verteld, omdat ze uniek zijn en om er respect voor te hebben. “Veteranen worden gewaardeerd en 
erkend, terecht. En wij zullen luisteren.” 
De indrukwekkende voordracht van Gijs Wanders mag ook niet onvermeld blijven. Met beelden uit 
Afghanistan vertelde hij het verhaal van de uitgezonden militair, afgewisseld met muziek. Wanders: 
“Wie heeft gereisd kan veel verhalen, en wie daarbij heeft gezien en gevoeld nog méér... Maar hoe 
vang je in woorden, wat je nooit eerder hebt ervaren, en wat is doorgedrongen tot in het diepst van je 
ziel? Het beeld dat oprijst uit veteranenverhalen is verbondenheid”, vervolgt Wanders. 
“Kameraadschap in de herinnering, doorploegd met grove sporen uit de schaduwkant van het leven. 
De tijd overwoekert veel, maar niet de herinnering, de intense beleving die veteranen delen.” 
Vervolgens spraken twee veteranen, te weten dr. G.W.B. Borrie en Julia Bobeldijk.  
De gehele plechtigheid was voor niet genodigden te volgen op een groot scherm op het Malieveld of 
door middel van de aangeboden live videostream op de website van de Nederlandse Veteranendag.  
 
Ceremoniële medaille-uitreiking 
Direct na de bijeenkomst in de Ridderzaal werden er op het Binnenhof diverse herinneringsmedailles 
voor vredesmissies en enkele andere speciale decoraties uitgereikt. Zo was er uit handen van de 
Prins van Oranje het Mobilisatie-Oorlogskruis voor Julius Walther Cameron, die in 1943-1944 bij de 
Troepenmacht in Suriname diende en vervolgens via Australië in dienst trad bij het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger. 
Drie Draaginsignes Gewonden werden er uitgereikt. Eén door minister van Defensie Eimert van 
Middelkoop aan oud-huzaar Willem van Wijnen, die in de meidagen van 1940 deel uitmaakte van het 
1e Regiment huzaren-motorrijder. Staatsecretaris Jack de Vries speldde een draaginsigne op bij 
voormalig dienstplichtige in de jaren veertig Eelsje Seinen en de Commandant der Strijdkrachten, 
generaal Peter van Uhm deed dat bij sergeant Patrick Liebers, die 19 januari 2006 ernstig gewond 
raakte in Afghanistan. Kolonel Willem Verweij ontving van premier Balkenende de 
herinneringsmedaille voor vredesmissies, waarna nóg 55 militairen deze kregen voor hun missie in 
Afghanistan, Bosnië, Kosovo of Soedan. 
Dit onderdeel van Nederlandse Veteranendag symboliseert de betrokkenheid van een ieder bij het 
werk van de militairen die zich op dit moment inzetten in missiegebieden. De ceremonie werd 
afgesloten met het Wilhelmus. De medaille-uitreiking kon door iedereen direct worden gevolgd via het 
scherm op het Malieveld of via de op de website van de Nederlandse Veteranendag aangeboden live 
videostream. 
 
Veteranen City Tour met Bart Chabot door de Haagse binnenstad 
Bart Chabot, Haags dichter, schrijver en podiumdier, heeft tijdens deze vijfde Nederlandse 
Veteranendag met zijn mobiele theaterwagen rondgereden in het centrum van Den Haag. De Haagse 
coryfee reed vanaf 10:00 uur door de belangrijkste winkelstraten en maakte korte stops van ongeveer 
20 minuten. Vanuit zijn muziektheater presenteerde hij een speciaal programma dat bestond uit een 
poppentheater, kinderactiviteiten, interviews met verschillende veteranen en veel muziek met 
optredens van ABC Brassband, DJ Abrandis en de Koninklijke Politiekapel Haaglanden. In totaal 
werden zeven stops gemaakt. 
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Nationaal Defilé Den Haag  
Na het afgeven van een kanonschot door de Gele Rijders vertrok het defilé om 13:10 uur van het 
Malieveld richting het defileerpunt op de Kneuterdijk. Via het Buitenhof, Hofweg, Spui en Kalvermarkt, 
Fluwelen Burgwal, Herengracht en Prinsessegracht ging het weer terug naar het Malieveld (einde 
defilé om 14:30 uur). 
Vanaf 13:20 uur nam Z.K.H. de Prins van Oranje het defilé af op het defileerpunt op de Kneterdijk. 
Genodigden zaten op speciale tribunes, terwijl het publiek overal langs de route de defilérende 
detachementen kon zien. Het publiek was massaal toegestroomd en stond op sommige plaatsen zes 
rijen dik. Meer dan 3.500 veteranen en militairen werden begeleid door 17 muziekkorpsen. 
Het defilé werd geopend door een vaandelgroep en een aantal algemene veteranengroepen. Daarna 
werd de samenhang van de verschillende krijgsmachtdelen aangehouden. Achtereenvolgens 
passeerden veteranen en eenheden van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de 
Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Samengevat bestond het defilé uit 47 
detachementen met veteranen, 23 detachementen actief dienende militairen en 17 orkesten en 
muziekkorpsen. In het defilé reden naast modern defensiematerieel ook historische voertuigen mee 
van Keep Them Rolling en de Army Vehicle Club. 
Speciaal in het kader van het eerste lustrum van Nederlandse Veteranendag waren de fameuze „Gele 
Rijders‟ aanwezig met een door 4 paarden getrokken stuk veldgeschut. 
Gedurende het defilé werd een fly-past uitgevoerd met historische en moderne vliegtuigen en 
helikopters. 
 
1.1.3 Gemeenten en regio’s

3
 

In het eindverslag van de Commissie Nederlandse Veteranendag (26 juni 2003) wordt ten aanzien 
van de opzet van deze dag het belang van een decentrale invulling op lokaal en regionaal niveau 
benadrukt. Ook het Comité Nederlandse Veteranendag is vanaf de eerste Nederlandse Veteranendag 
in 2005 van mening dat de doelstelling ervan, te weten het binnen de Nederlandse samenleving 
bevorderen van meer erkenning en waardering voor de veteranen, het best behaald kan worden 
wanneer de nationale viering van veteranendag wordt aangevuld en versterkt met lokale en regionale 
activiteiten. Veteranendagen op decentraal niveau, in de provincies en gemeenten, zijn van meet af 
aan een belangrijke aanvulling op de viering in Den Haag. In 2005 organiseerden de provincie 
Limburg en een klein aantal gemeenten op of rond 29 juni een Veteranendag. In 2007 waren dit twee 
provincies (Limburg en Zeeland) en ruim honderd gemeenten; in 2008 drie provincies (Limburg, 
Zeeland en Friesland) en ruim tweehonderd gemeenten. 
 
Voorlichting 
In 2007 en 2008 organiseerden het Comité Nederlandse Veteranendag en de Vereniging Nederlandse 
gemeenten een voorlichtingsbijeenkomst voor burgemeesters en gemeenteambtenaren. Deze 
bijeenkomsten, gehouden op het Veteraneninstituut in Doorn, waren succesvol; beide keren waren 
bijna honderd afgevaardigden aanwezig. Het lag dan ook voor de hand deze bijeenkomst in 2009 
opnieuw te organiseren. Op 2 februari werd de uitnodiging verstuurd. Op 18 maart was de Prins 
Bernhardzaal van het Veteraneninstituut het toneel van een bijeenkomst waarbij informatie werd 
verstrekt en waar bovendien burgemeesters en gemeenteambtenaren onderling in gesprek kwamen. 
Via telefoon, e-mail en de internetpagina van het Veteraneninstituut werd (en wordt) aanvullende 
informatie verstrekt. Tevens werden er enkele persoonlijke bezoeken aan het Veteraneninstituut, dan 
wel aan gemeenten gebracht. Ten slotte werd door het comité een zo genaamde webwinkel ingericht, 
waar gemeenten vlaggen, banieren en posters konden bestellen en downloaden. 
 
Meerderheid 
Uiteindelijk leidden de voorlichting en stimulerende activiteiten ertoe dat er op of rond de laatste 
zaterdag van juni 2009 op initiatief van gemeenten en/of veteranen in 291 van de 443 Nederlandse 
gemeenten (66%) lokale en regionale veteranendagen werden georganiseerd. In 2008 waren dit nog 
215 gemeenten (49%). Er kan worden gesteld dat in 2009 voor het eerst een meerderheid van de 
Nederlandse gemeenten een bijeenkomst organiseerde. Hierbij zij aangetekend dat in Friesland 
(Leeuwarden), Limburg (Roermond) en Zeeland (Vlissingen) provinciale veteranendagen werden 
gehouden (zie Bijlage 3: Gemeenten 2009). Daarnaast valt op te merken dat meerdere gemeenten 
besloten gezamenlijk een veteranendag te organiseren, zoals Grootegast, Leek Marum en Zuidhorn, 
Enkhuizen en Andijk, Blaricum, Eemnes en Laren en De Marne, Bedum, Loppersum en Winsum. 
 
Initiatief en organisatie 
Het initiatief voor het organiseren van een lokale of regionale veteranendag ging „de ene keer‟ uit van 
de gemeente, en lag „de andere keer‟ bij de in de gemeente woonachtige veteranen. Binnen de 
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gemeente viel vervolgens onderscheid te maken tussen een initiatief vanuit de gemeenteraad, dan 
wel vanuit het College van Burgemeester en Wethouders. Vanuit welke hoek het startsein ook werd 
gegeven, nagenoeg iedere gemeente polste de veteranen naar hun wensen voor wat betreft invulling 
en tijdstip en hield daar terdege rekening mee. In sommige gemeenten vervulden veteranen een 
belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van de veteranendag. In andere gemeenten lag dit 
alles in handen van de aangewezen ambtenaren. 
 
Datum 
Het merendeel van de gemeenten vierde de veteranendag in 2009 op vrijdag 26 juni of op zaterdag 
27 juni. Enkele gemeenten vierden het op de vrijdag 19 of zaterdag 20 juni. Negen gemeenten vierden 
de veteranendag op maandag 29 juni, de verjaardag van wijlen prins Bernhard. Als belangrijkste 
reden om af te wijken van zaterdag de 27

ste
 juni, de dag waarop de vijfde editie van de Nederlandse 

Veteranendag werd gehouden, werd aangegeven dat de gemeenten de veteranen in staat wilde 
stellen ook de festiviteiten in Den Haag te bezoeken. Hierdoor werden de veteranen niet voor een 
mogelijk lastige keuze gesteld. De gemeenten die de veteranendag wel op de 27

ste
 vierden, kozen hier 

vooral voor vanuit de visie dat er maar één Nederlandse Veteranendag is. Andere redenen om al dan 
niet af te wijken van de datum, kwamen voort uit de wensen van veteranen, de beschikbaarheid van 
accommodatie en het al dan niet combineren van deze dag met een andere gemeentelijke 
(veteranen)traditie. Zo laat de gemeente Bergen op Zoom de veteranendag samenvallen met de 
viering van de bevrijding van de stad, op 27 oktober. Ook het vermelden waard zijn de twee 
activiteiten van de gemeente Almere: de lokale veteranendag werd gevierd op 27 maart en op 
zaterdag 27 juni konden de Almeerse veteranen gebruik maken van door de gemeente beschikbaar 
gesteld busvervoer naar en van Den Haag.  
 
Activiteiten 
De gemeenten hebben bij de invulling van het programma de wensen van de veteranen nadrukkelijk 
laten meewegen. Een onderdeel dat in het oog sprong was het in de viering opnemen van een 
kranslegging bij een lokaal monument voor gesneuvelde militairen. Sommige gemeenten gingen hierin 
mee, andere gemeenten hielden het bij een moment stilte tijdens het begin van de viering. Afhankelijk 
van de wensen van de veteranen, de ideeën binnen de gemeenten en de beschikbare middelen en 
mogelijkheden, varieerde het programma van de viering. Gemeenten waren daarbij erg creatief in de 
manieren waarop zij de veteranen en hun partners in het zonnetje zetten. Zo kregen de Schiedamse 
veteranen een speciaal ontworpen speldje als aandenken, met de bedoeling hier een traditie van te 
maken. Verder verzorgde, als verrassing, de bekende Rijnmondband een prachtig muzikaal 
eerbetoon. In de loop der jaren is er in ieder geval iets ontstaan dat het „gemiddelde programma van 
lokale veteranendagen‟ genoemd kan worden, met als karakteristieke onderdelen: een welkom, een 
plechtig moment, één of meer korte toespraken, een drankje en een hapje, tijd voor elkaar en voor 
gesprekken met de burgemeester en andere afgevaardigden van de gemeente. Vooral de gemeenten 
die voor het eerst een veteranendag organiseerden, namen de gelegenheid te baat om 
evaluatieformulieren uit te delen. Hieruit blijkt dat zij de veteranendag een serieuze aangelegenheid 
vinden die het waard is herhaald te worden. En dat is dan ook precies wat veel burgemeesters in hun 
toespraak tot de veteranen beloofden. 
 

1.2 Doel 
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag en de projectorganisatie NLVD hebben de conclusies en 
aanbevelingen van de verschillende onderzoeken uit 2005, 2006, 2007 en 2008 gebruikt om het 
programma voor dit vijfde jaar verder te verbeteren.  
Ook dit jaar wil het comité graag weten hoe de veteranen de Nederlandse Veteranendag hebben 
ervaren. Het Comité heeft daarom de Stichting 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 deze vijfde Nederlandse 
Veteranendag. Het belangrijkste thema voor deze evaluatie is de vraag in hoeverre de inspanningen 
leiden tot meer bekendheid van en erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. Daarnaast 
bestaat de vraag of het geboden centrale programma (Plechtigheid Ridderzaal, Ceremoniële medaille-
uitreiking, Evenement op het Plein, Nationaal Defilé Den Haag en Manifestatie Malieveld), het 
gebodene in de eigen gemeente of regio en het verslag ervan door de media, voldoen aan de 
verwachtingen van veteranen. Daarbij leeft de vraag of zij al spreken van een nieuwe Nederlandse 
traditie. Op grond van de uitkomsten kan het comité beoordelen of veranderingen in het programma 
nodig of wenselijk zijn en – zo ja – in welke richting hierbij kan worden gedacht. 
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1.3 Methode van onderzoek 
 
1.3.1 Methode 
De gegevens werden verzameld met behulp van een schriftelijke enquête, bestaande uit 20 vragen. 
Deze enquête is bijgevoegd als Bijlage 2. 
 
De eerste 14 vragen bestaan elk uit twee delen: een gesloten evaluatievraag en een mogelijkheid om 
kort en bondig een toelichting te schrijven bij het gegeven antwoord. Eén van deze 14 vragen bestaat 
uit vijf subvragen, één uit vier subvragen en twee uit drie subvragen. 
Bij vraag 16 t/m 19 worden enkele persoonsgegevens uitgevraagd. Deze vier vragen worden gesteld 
om de mening van generaties oudere veteranen te kunnen vergelijken met die van jongere  veteranen 
én om een vergelijking mogelijk te maken met ander onderzoek naar de waardering van deze 
veteranendag, zoals het in paragraaf 1.1. genoemde NIPO-onderzoek en de Publieksenquête. Het 
aantal kwantitatieve vragen komt hiermee op 29. 
Indien respondenten, naast de eerdere mogelijkheden tot een kwalitatieve toelichting, aanvullende 
opmerkingen hadden ten aanzien van de vijfde Nederlandse Veteranendag, kon dit worden vermeld 
bij vraag 15. Bij vraag 20 werd ruimte geboden voor algemene opmerkingen ten aanzien van de 
enquête. 
 
14 (sub)vragen zijn gedichotomiseerd. Dat wil zeggen dat de respondent kon kiezen uit twee 
mogelijke antwoorden, zoals ja/nee, man/vrouw. Bij één vraag zijn drie antwoordmogelijkheden 
gegeven (ja/gedeeltelijk/nee) en bij twaalf waarderings(sub)vragen is gebruikgemaakt van een 
vijfpuntschaal. Twee vragen boden bij de „nee‟-keuze meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
De enquêtevragen zijn door het Dienstencentrum Gedragswetenschappen (GW) ingevoerd in het 
software programma Teleform. Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het VI heeft een 
representatieve steekproef getrokken uit het bestand veteranenpashouders. Vervolgens heeft het 
KOC de door GW gemaakte 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, zowel van binnen als van buiten Nederland, niet nodig was.  
 
De retour gezonden, bruikbaar ingevulde formulieren zijn bij GW gescand in Teleform, waardoor de 
antwoorden op de gesloten vragen automatisch werden ingevoerd in SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions). Deze gegevens zijn vervolgens statistisch verwerkt. De hieruit voortkomende 
informatie is, samen met de handmatig ingevoerde geschreven toelichtingen, geanalyseerd en wordt 
weergegeven in voorliggende rapportage. 
 
1.3.2 Onderzoekspopulatie 
 
Veteranen 
Onder het begrip „veteranen‟ wordt in Nederland verstaan: alle gewezen militairen met de 
Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee 
overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij 
inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het 
vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Veteraneninstituut

4
 

Het Veteraneninstituut (VI) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en 
particuliere organisaties op het gebied van (na)zorg, erkenning en onderzoek.  

De samenwerkende partijen bundelen de krachten om een veilige basis en een 

informatiebron voor veteranen en hun familieleden te zijn. Tevens werkt het 

instituut aan de maatschappelijke erkenning van de prestaties die de veteranen in 

opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die 

daarbij werden gebracht. Daarnaast is het Vi een intermediair en vraagbaak voor 

allen die beroepsmatig werkzaam zijn voor veteranen. 

Binnen het Veteraneninstituut wordt gewerkt volgens het zogeheten „één-loketprincipe‟. Dit houdt in 
dat alle vragen en verzoeken op het gebied van veteranenzaken, via een centraal telefoonnummer en 
een e-mailadres, op één plaats binnenkomen, waarna ze door deskundige medewerkers worden 
beoordeeld en afgehandeld. 
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Veteranen Platform
5
 

De belangen van de Nederlandse Veteranen worden behartigd door het Veteranen Platform. Deze 
organisatie fungeert als gesprekspartner van de Nederlandse overheid met betrekking tot het 
Nederlandse Veteranenbeleid. 

Het doel van het Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse 

veteranen, in voortdurende dialoog met overheid en samenleving de maatschappelijke 

erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende 

strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen. Het 

Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een 

democratisch en representatief samenwerkingsverband. 

 
Oudere generaties veteranen, jongere generaties veteranen 
In Nederland wordt gemakshalve vaak onderscheid gemaakt tussen oudere veteranen en jongere 
veteranen. De oudere veteranen hebben gediend vóór 1979, in de Tweede Wereldoorlog, 
Nederlands-Indië, Korea en Nederlands Nieuw-Guinea. Diegenen die naar Libanon (UNIFIL, 1979-
1985) of later zijn uitgezonden worden jongere veteranen of veteranen van vredesmissies genoemd. 
Momenteel bedraagt de populatie veteranen in Nederland ongeveer 121.300

6
. Hiervan behoren 

63.300 mensen tot de groep oudere generaties veteranen en 58.000 tot de groep jongere veteranen. 
De groepen oudere en jongere veteranen verhouden zich hiermee als ongeveer 1,1 : 1. 
 
Veteranenpashouders 
Veteranen komen in aanmerking voor een veteranenpas. Deze veteranenpas hebben zij op enig 
moment, op eigen verzoek, door tussenkomst van het Veteraneninstituut verstrekt gekregen. 
Bij aanvang van deze evaluatie bedroeg het aantal veteranenpashouders 75.371

7
. Van het totale 

aantal van 121.300 veteranen in Nederland heeft dus 62,1% een veteranenpas. 
Veteranen hebben soms twee of meer militaire operaties op hun naam staan. Deze 75.371 
pashouders hebben aan in totaal 80.823 militaire operaties deelgenomen. 
Van de pashouders wordt momenteel 76,4% tot de groep oudere veteranen gerekend en 23,6% tot de 
groep veteranen van vredesmissies. Daarmee bedraagt de huidige verhouding tussen oudere en 
jongere veteranen binnen het veteranenpasbestand ongeveer 3,2 : 1.  
Van de 75.371 pashouders zijn er 1.136 vrouw. Dit is 1,5%. Deze vrouwen hebben deelgenomen aan 
in totaal 1.348 militaire operaties.  
 
1.3.3 Verzendbestand 
De enquête is verzonden aan 2.400 veteranenpashouders, middels een representatieve steekproef 
geselecteerd uit het veteranenpasbestand van het Vi.  
Besloten is om de landelijke verhoudingen tussen de groepen oudere en de jongere generaties 
veteranen (1,1 : 1) als uitgangspunt te nemen. In de discussie van deze rapportage wordt ingegaan op 
deze keuze. 
Het verzendbestand bestaat hierdoor uit 1.257 oudere veteranen en 1.143 jongere veteranen.  
Binnen de groep oudere veteranen bevinden zich acht en binnen de groep jongere veteranen 46 
vrouwen. Dit brengt het totaal op 61 vrouwen en dit betreft 2,3% van het verzendbestand van 2.400. 
Van de 1.257 bevraagde oudere veteranen wonen er 70 in het buitenland. Van de 1.143 jongere 
veteranen zijn dit er 27. Het totaal van 97 in het buitenland woonachtige mensen betreft 4,0% van het 
verzendbestand. 
 
1.3.4 Bewerking van de gegevens 
In dit rapport worden de kwantitatieve resultaten per vraag gepresenteerd in de vorm van de 
frequentieverdeling van de gegeven antwoorden, de zo genaamde „rechte tellingen‟. Steeds wordt 
begonnen met de totaalpercentages van de gegeven antwoorden. Vervolgens wordt de 
antwoordverdeling weergegeven in een tabel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de groepen 
oudere en jongere veteranen. De tabel toont eerst de frequentieverdeling en vervolgens het 
percentage naar het totale responsbestand. De laatste kolom betreft, per groep, de valide 
percentages, waarbij de „user-missings‟ („niet geantwoord‟) worden weggelaten. Hierdoor wordt het 
maken van een vergelijking tussen de groepen oudere en jongere veteranen mogelijk. 

                                                           
5
 Bron: www.veteranen-platform.nl  

6
 Bronnen: Vi / Factsheet. 2 juli 2005. Veteranenbeleid. Definitie en aantallen. 

    Veteranennota 2008 – 2009. 
7
 Bron: Bestand veteranenpashouders (peildatum mei 2009), in beheer bij het Veteraneninstituut in Doorn. 

http://www.veteranen-platform.nl/
http://www.veteranen-platform.nl/
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Om de waardering voor de verschillende aspecten van deze veteranendag uit te drukken, worden 
tevens enkele gemiddelde scores weergegeven. 
Op basis van kwalitatieve analyses van de geschreven toelichtingen worden achtergronden bij en 
verklaringen voor de kwantitatieve antwoorden gegeven. Waar het gepast is, zullen citaten worden 
weergegeven. 
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HOOFDSTUK 2  RESULTATEN  
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête beschreven. De eerste paragraaf geeft een 
overzicht van de respons. Hierbij worden de resultaten van de vragen 16 tot en met 19 met betrekking 
tot de persoonsgegevens geslacht, leeftijd en behorende tot de groep oudere dan wel jongere 
generaties veteranen gepresenteerd. Deze gegevens worden voorafgegaan door het noemen van 
redenen van afmelding.  
Vervolgens worden in de tweede paragraaf aan de hand van de persoonsgegevens de resultaten van 
de evaluatievragen 01 tot en met 14 beschreven, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht.  
Tot slot worden de algemene aanvullingen en opmerkingen in antwoord op vraag 15 ten aanzien van 
de Nederlandse Veteranendag besproken en op vraag 20 ten aanzien van deze enquête. 
 
2.1 Responsbestand 
 
2.1.1 Redenen van afmelding 
In totaal werden 962 retourenveloppen ontvangen. Deze respons bedraagt 40,1%. Van deze 
retourzendingen bevatten er echter 94 een afmelding van deelname aan deze evaluatie. Nagenoeg 
alle afmeldingen werden gedaan onder vermelding van de reden. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 1: Redenen van afmelding 
 Frequentie 

  

Bericht dat veteraan is overleden 25 

  

Dag niet meegemaakt, wegens ziekte en/of hoge leeftijd 12 

Dag niet meegemaakt, wegens familieomstandigheden 5 

  

Door TPG Post onbestelbaar retour gezonden, wegens verhuizing 5  

Dag niet meegemaakt, wegens wonen buiten Nederland 6 

  

Dag niet meegemaakt, wegens vakantie 6 

  

Geen interesse, wegens negatieve beoordeling betreffende veteranenbeleid 13 

Geen interesse, wegens reünies eigen eenheid is voldoende 8 

Geen interesse, wegens voel mij geen veteraan 6 

Geen interesse, geen verdere toelichting 8 

  

Totaal 94 

 
Het aantal retour gezonden, ingevulde enquêteformulieren bedraagt dus 962 – 94 = 868. Dit resulteert 
in een responsbestand van 36,2%. 
 
2.1.2 Persoonsgegevens 
Het verzendbestand van 2.400 pashouders is, zoals eerder vermeld, opgebouwd uit 1.257 oudere 
generaties en 1.143 jongere generaties veteranen. Om in het responsbestand het onderscheid tussen 
oudere en jongere generaties veteranen te kunnen maken, is gevraagd of men is ingezet onder 
oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (militaire operatie / missie / uitzending) vóór, dan 
wel tijdens of ná 1979 (UNIFIL). De mogelijkheid bestaat, dat men in beide perioden heeft 
deelgenomen.  
 
Daar men tot het bestand veteranenpashouders behoort, is tweemaal „nee‟ géén bruikbaar ingevulde 
optie. Van de 868 respondenten bleken echter vier mensen wél twee maal „nee‟ te hebben 
geantwoord. Hiervan kon in alle gevallen, aan de hand van de geschreven toelichting(en) en/of de 
opgegeven leeftijd, worden vastgesteld dat het vier oudere veteranen betreft. Onderstaande tabellen 
2, 3 en 4 geven de gecorrigeerde resultaten weer. 
 
Van één van de 868 respondenten zijn geen gegevens over de uitzendperiode beschikbaar.  
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Tabel 2: Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (militaire operatie / 
  missie / uitzending) vóór 1979? (vraag 16) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

                             Ja 537 61,9 61,9 

                             Nee 330 38,0 38,1 

                            Totaal 867 99,9 100,0 

    

Niet geantwoord 1 0,1  

Totaal 868 100,0  

 
Tabel 3: Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (militaire operatie / 
  missie / uitzending) tijdens of ná 1979? (vraag 17) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

                            Ja 377 43,4 43,5 

                            Nee 490 56,5 56,5 

                            Totaal 867 99,9 100,0 

    

Niet geantwoord 1 0,1  

Totaal 868 100,0  

 
Onderstaande kruistabel toont vervolgens, dat 47 respondenten aangeven zowel vóór als ná 1979 
deelgenomen te hebben aan een operatie, missie en/of uitzending. Deze mensen worden bij de groep 
oudere generaties veteranen gerekend.  
 
Tabel 4: Overzicht deelname vóór en ná 1979 
     

 

 Bent u ingezet onder oorlogs- 
of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden (operatie / 
missie / uitzending) vóór 
1979? 

Totaal  Ja Nee 

     

Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee 
vergelijkbare omstandigheden (operatie / missie / 
uitzending) tijdens of  ná 1979? 

 
Ja 

 
47 

 
330 

 
377 

 
Nee 

 
490 

 
0 

 
490 

     

Totaal  537 330 867 

     

Niet geantwoord    1 

Totaal    868 

 
Bij de bespreking van vraag 01 tot en met vraag 14 wordt onderscheid gemaakt tussen de groepen 
oudere en jongere veteranen. Vraag 16 (Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden (militaire operatie / missie / uitzending) vóór 1979) wordt hiertoe als uitgangspunt 
genomen. Van één van de 868 respondenten zijn geen gegevens beschikbaar over de 
uitzendperiode. Het aantal retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren bedraagt 
daarmee 868 – 1 =  867. Dit resulteert in een responsbestand van 36,1%. 
 
In relatie tot het verzendbestand, waarbij is uitgegaan van de verhouding oud : jong = 1,3 : 1, is er in 
dit responsbestand met 537 oudere en 330 jongere generaties veteranen sprake van een relatieve 
oververtegenwoordiging van de groep oudere veteranen, in de verhouding 1,6 : 1.  
 
Vraag 18 
Wat is uw leeftijd in jaren? 
 
Van de 868 respondenten heeft één persoon deze vraag naar de leeftijd niet beantwoord. Dit is 
dezelfde respondent van wie ook geen gegevens over de uitzendperiode beschikbaar zijn.  
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Van de 867 genoemde leeftijden is 21 jaar de laagst genoemde (door twee respondenten ingevuld) en 
97 jaar de hoogste genoemde leeftijd (door één respondent ingevuld). 17 mensen geven aan ouder 
dan 90 te zijn. In onderstaande figuur 2 en in tabel 5 zijn de door de respondenten genoteerde 
leeftijden weergegeven. 

Figuur 2: Leeftijd 
 
 
Tabel 5: Leeftijdklasse 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

21-30 jaar 13 1,5 1,5 

31-40 jaar 89 10,3 10,3 

41-50 jaar 86 9,9 9,9 

51-60 jaar 100 11,5 11,5 

61-70 jaar 124 14,3 14,3 

71-80 jaar 119 13,7 13,7 

81-90 jaar 319 36,8 36,8 

> 90 jaar 17 2,0 2,0 

Totaal 867 99,9 100,0 

    

Niet geantwoord 1 0,1   

Totaal 868 100,0   

 
 
Vraag 19 
Wat is uw geslacht? 
De grote meerderheid van de 868 respondenten, te weten 851 (98,0%), geeft aan man te zijn. De 
vragenlijst is door 16 vrouwen ingevuld retour gezonden. 
 
Van de 868 respondenten heeft één persoon deze vraag naar geslacht niet beantwoord. Dit is 
dezelfde respondent van wie ook geen gegevens over de uitzendperiode en leeftijd beschikbaar zijn.  
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Tabel 6: Wat is uw geslacht? (vraag 19) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

                            Man 851 98,0 98,2 

                            Vrouw 16 1,8 1,8 

                            Totaal 867 99,9 100,0 

    

Niet geantwoord  1 0,1  

Totaal 868 100,0  

 
Alle respondenten die op deze vraag hebben aangegeven van het vrouwelijk geslacht te zijn, hebben 
tevens de vragen met betrekking tot deelname aan uitzending vóór, dan wel tijdens of ná 1979 
ingevuld. Hieruit blijkt dat van de 10 vrouwen uit het verzendbestand die tot de groep oudere 
generaties veteranen behoren, er drie (33,3%) hebben gerespondeerd. Van de 51 jongere vrouwelijke 
veteranen uit het verzendbestand hebben er 13 (25,4%) het enquêteformulier retour gezonden. Daar 
het percentage vrouwelijke respondenten slechts 1,8% van het totaal aantal bruikbare vragenlijsten 
bedraagt, is het statistisch niet verantwoord om bij de bespreking van de antwoorden op vraag 01 tot 
en met 14 onderscheid te maken naar geslacht.  
 
Geëmigreerde veteranenpashouders 
Van de 2.400 bevraagde veteranen wonen er 97 (4,0%) in het buitenland. Het aantal in het buitenland 
wonende respondenten is niet te herleiden. In de enquête wordt hier niet naar gevraagd en de lijsten 
worden in principe anoniem geretourneerd. Slechts daar waar een veteraan zélf, door invulling van 
een antwoord of door een toelichting, aangeeft in het buitenland te wonen, wordt hij of zij herkend als 
geëmigreerde pashouder. 
Het aantal herkenbare geëmigreerde veteranen dat de enquête retourneerde, bedraagt 40. Zes van 
hen zonden een (nagenoeg) lege vragenlijst retour met als reden van afmelding dat zij de dag niet 
hebben meegemaakt, juist wegens het feit dat ze woonachtig zijn buiten Nederland.  
De lijst werd door 34 veteranen bruikbaar ingevuld. Deze 23 oudere en 11 jongere generaties 
veteranen gaven in antwoorden aan niet in Den Haag noch in de eigen Nederlandse gemeente of 
regio bij een bijeenkomst te zijn geweest, omdat ze in het buitenland wonen. Op de vraag of ze 
volgend jaar in hun eigen regio bij een evenement aanwezig zouden willen zijn, kwamen onder andere 
navolgende antwoorden: 

“Ja, bijvoorbeeld in Brisbane.” 
“Ja! In september hebben wij een veteranendag in Christchurch, Nieuw Zeeland, die ik altijd 
bezoek.” 

 
2.2 Evaluatie: rechte tellingen en toelichtingen 
 
In deze paragraaf worden de evaluatievragen 01 tot en met 14 besproken aan de hand van de 
resultaten van de 867 retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren. 
 
De resultaten worden per vraag weergegeven. Steeds wordt begonnen met de totaalpercentages van 
de gegeven antwoorden. Vervolgens wordt de antwoordverdeling weergegeven in een tabel, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen de groepen oudere en jongere veteranen. De tabel toont eerst de 
frequentieverdeling (de zo genaamde „rechte tellingen‟) en vervolgens het percentage naar het totale 
responsbestand van 867. De laatste kolom betreft, per groep, de valide percentages, waarbij de „user-
missings‟ („niet geantwoord‟) worden weggelaten. Hierdoor wordt het maken van een vergelijking 
tussen de groepen oudere en jongere veteranen mogelijk. 
 
De vragenlijst is door 80 respondenten uitsluitend kwantitatief ingevuld. In totaal hebben de overige 
787 deelnemers meer dan 3.000 toelichtingen bij de antwoorden gegeven. Dit varieerde van de naam 
van de missie(s) waaraan men heeft deelgenomen tot een uitgebreide beschrijving van de 
belevenissen op de Nederlandse Veteranendag van 27 juni 2009 in Den Haag, dan wel op of rond 29 
juni 2009 in de eigen gemeente of regio. Ook zijn beschrijvingen gegeven van ervaringen tijdens de 
eigen diensttijd, tijdens operatie(s), missie(s) en/of uitzending(en) en bij terugkeer in Nederland. 
Op basis van kwalitatieve analyses van de toelichtingen worden achtergronden bij en verklaringen 
voor de kwantitatieve antwoorden gegeven. Waar het gepast is, zullen citaten worden weergegeven. 
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Vraag 01 
De doelstelling van de veteranendag is: het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van 
bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en het vergroten van erkenning en waardering voor de 
veteranen. Heeft u gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer 
bekendheid, erkenning en waardering in uw richting als veteraan? 
 
Van de 867 respondenten die een bruikbaar ingevulde enquêteformulier hebben retour gezonden, 
heeft 73,2% bij deze eerste evaluatievraag „ja‟ ingevuld en heeft 25,8% „nee‟ aangekruist. Acht 
respondenten (1% van 867) heeft op vraag 01 geen antwoord gegeven. 
 
Er is, sinds de evaluatie van de eerste Nederlandse Veteranendag (NLVD) in 2005, jaarlijks een 
duidelijke toename waar te nemen in dit percentage. In 2005 bedroeg het percentage „ja‟-antwoorden 
op de vraag of men heeft gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer 
erkenning en waardering in zijn of haar richting als veteraan, 34,8%. In 2006 was dit gestegen tot 
47,5%, in 2007 tot 60,8% en in 2008 tot 69,5%. De stijging naar de ruim 73% in 2009 vormt een 
indicatie dat deze doelstelling van de Nederlandse Veteranendag opnieuw wordt behaald.  
 
Van het responsbestand van 867 hebben er 859 veteranen deze vraag dus beantwoord. Hiervan heeft 
71,6% „ja‟ ingevuld en 28,4% „nee‟. 
 
Tabel 7: Doelstelling 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 6 0,7  

                                Ja 399 46,0 75,1 

                                Nee 132 15,2 24,9 

                                Totaal 537 61,9 100,0 

                                 

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 2 0,2  

                                Ja 236 27,2 72,0 

                                Nee 92 10,6 28,0 

                                Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 

Van de in totaal 867 respondenten hebben 304 veteranen een toelichting gegeven bij deze eerste 
evaluatievraag. Van hen hebben er 211 personen „ja‟ als antwoord aangekruist, 89 respondenten 
kruisten „nee‟ aan en vier personen plaatsten een opmerking zonder antwoord te geven op deze vraag 
of een toename van bekendheid, erkenning en waardering persoonlijk merkbaar is.  
 
Ja 
In totaal hebben van de 635 veteranenpashouders die bij deze eerste vraag „ja‟ aankruisten, er 211 
een toelichting bij hun antwoord gegeven; dit is 33%.  
De grootste groep van hen, namelijk 36%, zegt deze toegenomen bekendheid, erkenning en 
waardering voor hen als veteranen en voor hun missies te merken door de groeiende belangstelling in 
hun directe omgeving. Volgens hen wordt er in het algemeen meer over gepraat. Het valt hen op dat 
familie, vrienden, collega‟s en soms zelfs vreemden op straat vragen naar hun veteranenverleden: 

“Ik merk het in mijn wijk, vooral van buren krijg ik veel waardering.” 
“Als je vertelt dat je op de Veteranendag naar Den Haag bent geweest, vragen mensen door.” 
“Uit het publiek op het station Utrecht (C) kwam spontaan een jonge vrouw op mij af en uitte 
haar waardering voor ons veteranen.” 

Met de toegenomen belangstelling lijkt er ook meer bekendheid en begrip voor veteranen te ontstaan: 
“Er kan eindelijk verteld worden dat je militair bent geweest, zonder dat er een stilte valt en je 
jezelf moet verantwoorden.” 

Van de respondenten die een toelichting hebben gegeven op het bevestigen van deze vraag, geeft 
18% aan deze gegroeide bekendheid, erkenning en waardering te merken door de toegenomen 
media-aandacht. Vooral televisiereportages maken hierbij indruk. Ook de berichtgeving in de (vaak 
regionale) kranten wordt als positief ervaren en als teken gezien dat de erkenning en waardering voor 
de veteraan toeneemt in de samenleving. 
Een aantal veteranen benoemt in het bijzonder de Nederlandse Veteranendag zelf, waarop zij hebben 
gemerkt dat de bekendheid en waardering zijn toegenomen. Genoemd worden onder andere de 
toename van de uitgestoken driekleur, de grootse opkomst op het Malieveld - van zowel het 
burgerpubliek als van veteranen - en het applaus langs de route van het defilé: 
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“De opkomst was groter dan voorgaande jaren en de ontvangst was super. Het begint al op het 
station, ontvangst met anjer en informatie.” 
“Vergeleken met vorige jaren is er meer ruchtbaarheid aan gegeven, d.m.v. TV reclames. En de 
opkomst in Den Haag tijdens het defilé geeft aan, dat de mensen nu meer komen kijken.” 

Anderen noemen de regionale activiteiten rond de veteranendag of de veteranenstatus zelf als bewijs 
van de toegenomen erkenning en waardering voor veteranen.  

“Ja, mede tijdens de plaatselijke veteranendag in mijn woonplaats, Schoonhoven, merkte ik dat 
bekendheid en waardering toegenomen is.”  
“Enthousiaste burgemeesters en gemeenteambtenaren hebben een goede uitwerking op de 
veteranen.” 
“Gemeente wilde zorg dragen voor kosten vervoer.” 

Door 9% wordt aangegeven dat men blij is dat de bekendheid, erkenning en waardering voor de 
veteranen er „eindelijk‟ is: 

“Eindelijk komt het besef van Nederlandse Bevolking dat het geen plezierreisje was.” 
“Het werd hoog tijd!” 

Van deze respondenten geeft 7% aan dat zij weliswaar vinden dat de erkenning en waardering er 
enigszins op vooruit is gegaan, maar dat zij dit in de toekomst graag nog meer zouden zien. Tenslotte 
vindt 5% dat de bekendheid er in het algemeen dan wel op vooruit is gegaan, maar dat zij persoonlijk 
nog niets gemerkt hebben van een toename van erkenning of waardering.  
In iets meer dan 12% van de toelichtingen op het „ja‟-antwoord wordt een andere toelichting gegeven 
dan het hierboven beschrevene, variërend van het uiten van teleurstelling over het onderlinge verschil 
tussen „jonge‟ en „oude‟ veteranen, tot persoonlijke achtergronden met betrekking tot de uitgevoerde 
missies. 
 
Nee 
Van de 224 respondenten die deze vraag 01 ontkennend beantwoordden, hebben 89 veteranen 
(40%) een toelichting gegeven.  
Van hen zegt 40% vanuit de samenleving zelf weinig belangstelling voor veteranen te ervaren. Men 
zou niet geïnteresseerd zijn in veteranen of in het Nederlands militair verleden: 

“Onder de veteranen zelf wel, maar in de samenleving minder of niet.” 
“Zelfs binnen mijn eigen familie vergeet men de Veteranendag.” 
“In het algemeen is er weinig interesse; vaak wordt mij gevraagd “Wat is dat voor speld die jij 
draagt?” Als ik dan antwoord: Dit is een veteranenspeld”, dan is het antwoord niet meer dan 
“Oh!!” 

Van deze veteranenpashouders geeft 8% te kennen dat mensen in hun omgeving niet weten dat ze 
veteraan zijn en ze hier dus ook geen persoonlijke erkenning en/of waardering kunnen laten blijken.  

“Er zijn maar weinigen die weten dat ik veteraan ben (37 jaar).” 
“Ik loop niet te koop met mijn „veteraan-zijn‟.”  

Een iets kleiner deel van deze respondenten zegt dat de media te weinig doet om het beeld van de 
veteraan ten positieve te veranderen. Sommigen vinden dat de media berichtgeving dit beeld zelfs 
verslechtert.  

“De reportage in „de media‟ - pers en TV - vond ik zeer matig.” 
“Zolang er nog steeds negatieve geluiden in de pers opduiken over „oude‟ en „nieuwe‟ 
veteranen, zal er niet meer erkenning komen. Er zou eenheid moeten zijn.” 

Van de ondervraagden die een toelichting hebben gegeven bij hun ontkennende antwoord, zegt 11% 
persoonlijk geen behoefte te hebben aan extra erkenning of waardering. Deze mensen geven aan het 
gevoel te hebben dat ze hun plicht deden; zij hebben geen behoefte aan een ander soort beloning dan 
datgene wat ze al ontvingen.  

“Nee, en ook geen behoefte aan.”  
“Ik vraag van de samenleving erkenning (waardering hoeft niet, ik kreeg wedde voor wat ik 
deed) voor mijn werk als (beroeps)-militair; meer niet.” 
“Het is inmiddels 50 jaar geleden dat ik als beroepsmilitair (LTZ 3) 2 jaar diende in Nederlands-
Indië - politionele acties. Dat was gewoon „je plicht doen‟ - en niet een uitzending naar 
Cambodja, Bosnië of iets dergelijks.” 

Ruim 29% van de toelichtingen betreft een andersoortige verklaring. Hiervan komt bijvoorbeeld 7% 
van veteranen die in het buitenland wonen en niet weten of in Nederland de bekendheid, erkenning en 
waardering voor veteranen al dan niet is toegenomen. En 6% komt van respondenten in Nederlands-
Indië hebben gediend. Zij geven in hun toelichting aan nog altijd gefrustreerd te zijn over de 
afwezigheid van enige erkenning en waardering ten tijde van hun terugkomst in Nederland. 
 
Vraag 02 
Wat vindt u van de slogan voor de Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in dienst van de 
vrede.”? 
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Van de 862 respondenten die deze vraag dit jaar hebben beantwoord, spreekt de slogan 56,1% (zeer) 
aan, heeft 28,9% ‟neutraal' geantwoord en spreekt 15,0% de slogan (helemaal) niet aan.  
 
Deze vraag maakt vanaf 2006 deel uit van de enquête. De antwoordmogelijkheden varieerden in 2006 
en 2007 op een vijfpuntschaal tussen „helemaal mee oneens‟ en „helemaal mee eens‟. In 2006 gaf 
59,1% aan het (helemaal) eens te zijn met de slogan en in 2007 bedroeg dit percentage 61,8%.  
In 2008 is een verandering aangebracht in de antwoordmogelijkheden; de respondenten konden vanaf 
toen kiezen tussen vijf mogelijkheden, variërend van „spreekt me helemaal niet aan‟ tot „spreekt me 
zeer aan‟. Vergeleken met de twee voorgaande jaren beantwoordden de respondenten deze vraag in 
2008 minder positief: de slogan sprak toen 55,1% van de respondenten (zeer) aan, wat een daling 
van 6.7% met het jaar daarvoor betekende. Dit jaar bedraagt dit percentage 56,1%. De verandering in 
de antwoordmogelijkheden kán te maken hebben met de verschillen in waardering in enerzijds 2006-
2007 en anderzijds 2008-2009.  
 
Opvallend te noemen is het verschil in waardering tussen de groepen oudere en jongere veteranen. 
Van de groep oudere veteranen zegt 49,7% dat deze slogan hen (zeer) aanspreekt, terwijl dit 
percentage bij de groep veteranen van vredesmissies met 66,6% aanzienlijk hoger ligt, te weten 
16,9%.  
In 2006 bedroeg dit verschil nog 10,7%, met als percentages resp. 57,9% (oude veteranen) en 68,6% 
(jonge veteranen). In 2007 was dit verschil groter geworden, te weten 13,9% (oud: 57,0%; jong: 
70,9%). In 2008 liep het verschil weer iets terug naar 12,4% (oud: 50,3%; jong: 62,7%). Het verschil in 
waardering voor de slogan tussen de beide groepen veteranen  is daarmee in 2009 met bijna 17% het 
hoogst. 
 
Tabel 8: Slogan 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 4 0,5  

                                 Spreekt me helemaal niet aan 33 3,8 6,1 

                                 Spreekt me niet aan 66 7,6 12,4 

                                 Neutraal 169 19,5 31,7 

                                 Spreekt me aan 208 24,0 39,0 

                                 Spreekt me zeer aan 57 6,6 10,7 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 1 0,1  

                                 Spreekt me helemaal niet aan 9 1,0 2,7 

                                 Spreekt me niet aan 21 2,4 6,4 

                                 Neutraal 80 9,2 24,3 

                                 Spreekt me aan 174 20,0 52,9 

                                 Spreekt me zeer aan 45 5,2 13,7 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Bij deze vraag over de slogan hebben 221 van de in totaal 867 respondenten een toelichting gegeven. 
Deze veteranenpashouders zijn ingedeeld in drie groepen: een groep met een positieve mening 
(„spreekt mij (zeer) aan‟), een groep met een neutrale mening en een groep met een negatieve 
mening („spreekt mij (helemaal) niet aan‟) over de slogan van de Nederlandse Veteranendag. 
 
Spreekt mij (zeer) aan 
Van de 484 veteranenpashouders die een positieve mening hebben over de slogan, schreven er 112 
een toelichting bij hun antwoord; dit is 23%.  
Van hen zegt 58% dat de slogan hen (zeer) aanspreekt, omdat deze „de lading dekt‟. Zij vinden dat 
militairen ervoor zijn om vrede te brengen, zowel in eigen land als „in het buitenland‟:  

“Alle woorden van de slogan zijn juist gekozen - géén verschil tussen dienstplichtigen en 
vrijwilligers.” 
“Nou, „t zijn de laatste 30 jaar alleen maar missies geweest in dienst van de vrede! En goed 
bekeken was dat ook vóór die tijd de bedoeling, toch?!” 

Enkele veteranenpashouders putten uit eigen ervaringen om de slogan te rechtvaardigen: 
“Spreekt me zeer aan, ik had dat gevoel tijdens mijn uitzending in Bosnië zeer sterk en daarvoor 
waren wij er ook!” 
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Een vijfde deel van deze respondenten plaatst, ondanks dat de slogan hen wel aanspreekt, toch een 
kanttekening of aanvulling. Zo wordt genuanceerd dat deze slogan niet voor álle missies opgaat, in 
het bijzonder niet voor de uitzendingen naar Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. Ook wordt 
regelmatig de suggestie gedaan om, naast het woord „vrede‟, ook „vrijheid‟ en/of „veiligheid‟ te 
noemen.  
 
Neutraal 
Van de 249 respondenten die het vakje „neutraal‟ aanvinkten, gaven 55 personen (te weten 22%) een 
geschreven toelichting.  
De verklaringen voor de neutrale antwoorden lopen sterk uiteen. De grootste groep geeft aan, dat de 
slogan volgens hen niet voor alle missies opgaat:  

“Ben in Nederlands Indië geweest. Daar was geen vrede.”  
Er worden veel aanvullingen voor de slogans gepresenteerd, welke regelmatig bestaan uit de 
toevoeging van de woorden „Orde‟, „Rust‟ en „Veiligheid‟. Een enkele veteranenpashouder stelt een 
inhoudelijke verandering voor:  

“Veteranen, ingezet in dienst van de Nederlandse politiek.” 
Ook zegt een groep mensen in het algemeen „niet van slogans te houden‟ en daarom neutraal te 
staan in de beoordeling ervan.  
Tenslotte is bijna de helft van de respondenten een andere mening toe bedeeld, die sterk varieert, van 
“Belicht te veel de zachte kant van het soldaat zijn” tot “Vrede is een breed begrip!” 
 
Spreekt mij (helemaal) niet aan 
Van de 129 respondenten die een negatieve mening hebben over de slogan, gaven 54 veteranen 
(42%) een geschreven toelichting.  
Hiervan geeft 11% aan, moeite te hebben met de taalkundige formulering van de slogan, of een 
slogan niet nodig te vinden:  

“De zinsconstructie; de plaats van de eerste punt maakt het rommelig.” 
“Veteranen hebben geen slogan nodig.”  

Van deze respondenten is 73% niet gelukkig met de inhoudelijke betekenis van de slogan. Een kleine 
meerderheid van hen vindt dat deze simpelweg niet opgaat voor alle missies:  

“Een groot deel van de huidige (oudere) veteranen is niet op een zogenaamde „vredesmissie‟ 
geweest.”  

Binnen deze meerderheid noemt iets meer dan de helft de missies naar Nederlands-Indië en Nieuw 
Guinea als voorbeelden van missies voor welke de slogan niet opgaat:  

“Mijn ervaringen als dienstplichtige over een tijdsbestek van ruim 4 jaar, waarvan 3 jaar in 
Indonesië en 6 maanden in een ziekenhuis na mijn terugkeer in Nederland leiden tot 
bovenstaande opinie. Ik was daar de bezetter en nam ook deel aan de twee politionele acties. 
Dit waren geen vredelievende taken in een illegale oorlog!” 

Ook respondenten van andere dan de twee hierboven genoemde missies twijfelen aan het 
waarheidsgehalte van het gedeelte “Ingezet in dienst van de vrede”. Daarbij refereren zij niet zelden 
aan hun eigen missies: 

“Het zal wel het doel van de missie dekken maar niet mijn gevoel daarbij en over de missie.” 
“Voor mij persoonlijk is het geweest; ingezet ter eer en meerdere glorie van de politiek.” 
“Toch wel veel oorlogshandelingen voor „vrede‟.” 

De resterende respondenten, te weten 16%, geven andere, uiteenlopende geschreven toelichtingen. 
Zij vinden bijvoorbeeld dat de slogan een te romantisch beeld geeft van „het soldaat-zijn‟ of vinden de 
slogan geforceerd of overdreven. 
 
Vraag 03 
Bent u op 27 juni 2009 in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag? 
 
Van de 867 respondenten geven er 114 aan in Den Haag te zijn geweest, te weten 64 oudere en 50 
jongere veteranen. Dit is 13,1%.  
In 2005, het eerste jaar dat de Nederlandse Veteranendag werd gehouden, lag dit percentage op 
slechts 4%. In 2006 steeg dit naar 14,7%, het hoogste percentage „aanwezigheid in Den Haag‟, dat in 
deze vijf evaluaties is gemeten. In 2007 daalde de aanwezigheid van respondenten naar 11,8%. In 
2008 steeg het weer licht naar 12,3% en met de stijging naar de 13,1% van dit jaar begeeft het 
percentage zich verder in een opwaartse lijn. 
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Tabel 9: Den Haag 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 12 1,4  

                                 Ja 64 7,4 12,2 

                                 Nee 461 53,2 87,8 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 0 0  

                                 Ja 50 5,8 15,2 

                                 Nee 280 32,3 84,8 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Het aantal respondenten dat aangeeft niet in Den Haag te zijn geweest, bedraagt 741. Bij deze „nee‟-
keuze werden negen antwoordmogelijkheden geboden.  
Van de 461 oude veteranen hebben er 389 één of meer redenen aangegeven, met een totaal van 562 
redenen. Van de 280 veteranen van recente missies hebben er 230 in totaal 331 redenen gegeven. 
Onderstaande tabel 10 is gebaseerd op het responsbestand van deze 741 mensen. Tabel 11 toont 
vervolgens het kwantitatieve overzicht van de aangekruiste antwoorden waarom men niet naar Den 
Haag is geweest.  
 
Tabel 10: Nee, in verband met 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 

   

Oudere  veteranen                                                                             Niet geantwoord 72 15,6 

                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 389 84,4 

                                 Niet in Den Haag geweest 461 100,0 

   

Jongere  veteranen                                                                            Niet geantwoord 50 17,9 

                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 230 82,1 

                                 Niet in Den Haag geweest 280 100,0 

                                

Totaal 741  

 
Onderstaande tabel 11 toont het kwantitatieve overzicht van de door deze 741 respondenten in totaal 
893 aangekruiste antwoorden waarom men niet naar Den Haag is geweest.  
Opmerkelijk te noemen is het aantal van vijf veteranen van vredesmissies, die aangeven wegens 
ouderdom niet naar Den Haag te zijn gereisd. Ook valt op dat acht oudere veteranen als reden „werk / 
studie‟ opgeven. Hierbij is het van belang te vermelden dat de oudste „jongere ‟ veteraan binnen het 
responsbestand inmiddels 75 jaar is en de twee jongste „oudere ‟ veteranen binnen dit bestand de 
leeftijd van 57 jaar hebben. 
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Tabel 11: Nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 

   

Oudere  veteranen   

           a. Aanwezig bij evenementen in de eigen regio 130 23,1 

           b. Ouderdom 122 21,7 

           c. Invaliditeit / ziekte 100 17,8 

           d. Werk / studie 8 1,4 

           e. Vakantie 43 7,7 

           f. Woon in buitenland 23 4,1 

           g. Voel mij (nog) geen veteraan 10 1,8 

           h. Niet geïnteresseerd 53 9,4 

           i. Anders, namelijk (…) 73 13,0 

           Totaal aantal/percentage antwoorden van 461 oudere veteranen 562 100,0 

   

Jongere  veteranen   

            a. Aanwezig bij evenementen in de eigen regio 36 10,9 

            b. Ouderdom 5 1,5 

            c. Invaliditeit / ziekte 9 2,7 

            d. Werk / studie 75 22,7 

            e. Vakantie 39 11,8 

            f.  Woon in buitenland 11 3,3 

            g. Voel mij (nog) geen veteraan 49 14,8 

            h. Niet geïnteresseerd 45 13,6 

            i.  Anders, namelijk (…) 62 18,7 

            Totaal aantal/percentage antwoorden van 280 jongere veteranen 331 100,0 

   

Totaal aantal antwoorden  893  

 
Door 179 personen is bij antwoordcategorie i. „Anders, namelijk (…)´ van vraag 03, waarom men op 
deze vijfde Nederlandse Veteranendag niet aanwezig is geweest in Den Haag, een toelichting 
geschreven. Van deze teksten is 42% een aanvulling op de eerder aangekruiste antwoorden van deze 
vraag (zie tabel 11). De overige 58% van de teksten gaat over andere redenen dan beschreven in de 
acht gegeven antwoordcategorieën (a t/m h). 
 
Nee, in verband met (a t/m h): 
Van de schrijvers geeft zoals gezegd 42% een toelichting op de keuze van deze gegeven antwoorden. 
Voor 20% van deze mensen is de aanwezigheid bij evenementen in de eigen gemeente de reden 
geweest om deze dag niet in Den Haag te vieren (a): 

“Heb met 1.000 man op 25 juni „09 de veteranendag in Rotterdam meegemaakt.” 
“Ik vind de aanwezigheid in de gemeente waar je woont belangrijker.” 

Van deze mensen zegt 4% zich te oud te vinden (b), vult 17% van de respondenten aan dat zij 
wegens eigen invaliditeit of ziekte niet naar Den Haag konden reizen (c) en zegt 12% dit niet te 
kunnen wegens de zorg voor een ziek gezinslid: 

“Niet mogelijk: knieoperatie echtgenote.”  

Door 6% van deze schrijvers wordt als reden de studie of het werk genoemd (d): 
 “I.v.m. werk in recreatieve sport zeil Regatta.” 

“Oefening Nationale Reserve.”  
“Commissie KMS.” 

Een kwart van de mensen vermeldt in welk buitenland men nu woont (f), waarbij een deel ingaat op de 
wijze waarop in hun nieuwe vaderland wordt omgegaan met veteranen.  
Door 8% wordt genoemd dat men zich (nog) geen veteraan voelt (g): 
 “Ik mag / moet als actieve reservist nogmaals naar Afghanistan!” 
Een zelfde percentage (8%) geeft aan zich niet voor een dergelijke bijeenkomst te interesseren (h). 
 
Nee, in verband met i. Anders, namelijk (…) 
Van de 179 teksten bevat 58% een andere reden dan één van de acht antwoordcategorieën (a t/m h) 
om niet op 27 juni naar ‟s-Gravenhage af te reizen.  
 
Van deze 104 schrijvers geeft vervolgens 57% aan in verband met aan de Nederlandse Veteranendag 
gerelateerde redenen niet aan deze dag mee te willen doen. 
Hiervan uit 34% zich uitgesproken negatief over de defensieorganisatie in het algemeen, het beleid 
rondom hun eigen uitzending, hun dienstplicht en de Nederlandse Veteranendag zelf: 
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“Wens me niet te laten fêteren door een overheid die me dwong veteraan te worden. Wens me 
evenmin te laten toejuichen voor de uitvoering van een plicht die me met weerzin vervulde.” 

 “Deze manifestatie is gehuichel, een politieke poppenkast, en daar doe ik niet aan mee.” 
 “Voor uiterlijk vertoon heb ik nu nog maar weinig begrip. Ik heb teveel gezien!” 
Een deel van deze mensen is verbolgen over het feit dat ze geen (persoonlijke) uitnodiging, met een 
mogelijkheid tot het vrij reizen met openbaar vervoer, hebben mogen ontvangen voor het Haagse 
evenement. Een ander deel geeft aan moeite te hebben met de ervaren tweespalt binnen de 
veteranenpopulatie: 

“Het te grote verschil tussen „oude‟ en „nieuwe‟ veteranen weerhoud me. Ik voel me er, als jonge 
veteraan, niet thuis.” 

Een groep van 31% geeft aan de invulling van de nationale viering in Den Haag niet te waarderen: 
“Ik vind het te algemeen georganiseerd. Ik ben sowieso geen evenementenmens en vind dat er 
een te kleine kans is om een bekende te treffen.” 

Een derde van deze respondenten spreekt uit ervaring. Zij geven aan in voorgaande jaren wel in Den 
Haag te zijn geweest en dit als teleurstellend te hebben ervaren. 
Van deze respondenten heeft vervolgens 20%, te weten 12 veteranenpashouders,  een duidelijk 
voorkeur voor krijgsmachtdeel gerichte veteranendagen, reünies van de eigen eenheid en 
herdenkingen zoals in Roermond en Wageningen: 

“Elk jaar een reünie van het eigen peloton, in de Kumpulan op Bronbeek. Verbindingspeloton III, 
Infanterie Bataljon mariniers Brigade 1947-1948 oost Java. Volgend jaar (2010) de 19

de
 reünie!” 

“Mijn veteranendag was op 5 mei, in Wageningen. Ik was één van de gelukkigen die was 
uitgenodigd om deel te nemen aan het defilé (zie foto: onder het kruisje (x) loop ik in 
veteranenuniform).” 

Tenslotte spelen voor 15% van de thuisblijvers de negatieve aspecten van het reizen een 
doorslaggevende rol. De reis naar en van Den Haag wordt als te lang beschouwd, men vindt het 
reizen met het openbaar vervoer minder prettig en vooral de bijkomende kosten worden te hoog 
gevonden. Regelmatig wordt de vraag gesteld of de Nederlandse Veteranendag meer centraal in ons 
land gehouden kan worden. 
 
Diverse andere, heel uiteenlopende redenen worden genoemd in 43% van deze overige toelichtingen 
om niet naar Den Haag te gaan  
In 41% van deze teksten wordt aangegeven dat deze zaterdag is doorgebracht in familiekring. In 
ongeveer een derde hiervan werd melding gemaakt van een overlijden of een andere verdrietige 
omstandigheid. Bezoeken aan of van kinderen en kleinkinderen kregen duidelijk prioriteit boven de 
Haagse festiviteiten: 
 “Deze dag vierde ik mijn 90

ste
 verjaardag met mijn familie”. 

Op actieve dan wel passieve wijze stond deze zaterdag voor 20% van deze veteranenpashouders in 
het teken van sport.  
 “Geplande softbal wedstrijden KNBSB Rotterdam als scheidsrechter.” 

“Valt samen met de TT in Assen, welke ik elk jaar bezoek.” 
Verbouwd en verhuisd werd er door 15% van deze veteranen. En tot slot gaf een kwart van deze 
respondenten slechts aan dat zij op deze zaterdag de 27

ste
 juni 2009 andere bezigheden hadden, 

waardoor zij niet in de gelegenheid waren deel te nemen aan de Nederlandse Veteranendag. 
 
Vraag 04 
Indien u op vraag 03 „ja‟ heeft geantwoord en dus op 27 juni 2009 in Den Haag bent geweest, wordt u 
verzocht aan te geven welk(e) evenement(en) u heeft bezocht: 
 
Van de 867 respondenten zeggen 114 veteranen in Den Haag te zijn geweest, waarvan er twee 
aangeven de plechtigheid in de Ridderzaal te hebben bijgewoond. Dit zijn beide veteranen van 
vredesmissies; geen van de 64 oudere veteranen heeft aangekruist bij deze plechtigheid te zijn 
geweest. Zie tabel 12. 
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Tabel 12: De plechtigheid in de Ridderzaal (vraag 4a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 13 11,4  

                                 Ja 0 0,0 0,0 

                                 Nee 51 44,7 100,0 

                                 Totaal 64 56,1 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 14 12,3  

                                 Ja 2 1,8 5,6 

                                 Nee 34 29,8 94,4 

                                 Totaal 50 43,9 100,0 

                                 

Totaal 114 100,0  

 
Vijf personen (twee oudere en drie jongere veteranen) geven aan bij de Ceremoniële Medaille-
uitreiking op het Binnenhof aanwezig te zijn geweest. 
 
Tabel 13: De Ceremoniële Medaille-uitreiking op het Binnenhof (vraag 4b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 14 12,3  

                                 Ja 2 1,75 4,0 

                                 Nee 48 42,1 96,0 

                                 Totaal 64 56,1 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 13 11,4  

                                 Ja 3 2,6 8,1 

                                 Nee 34 29,9 91,9 

                                 Totaal 50 43,9 100,0 

                                 

Totaal 114 100,0  

 
Bij het Nationaal Defilé Den Haag zijn 103 veteranen aanwezig geweest. 
 
Tabel 14: Het Nationaal Defilé Den Haag, dat startte en eindigde op het Malieveld? (vraag 4c1)  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 60 52,6 93,8 

                                 Nee 4 3,5 6,2 

                                 Totaal 64 56,1 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 1 0,9  

                                  Ja 43 37,7 87,8 

                                 Nee 6 5,3 12,2 

                                 Totaal 50 43,9 100,0 

                                 

Totaal 114 100,0  

 
Van de 103 veteranen die bij het Nationaal Defilé Den Haag aanwezig waren, hebben er 50 zelf 
deelgenomen. Zie tabel 15. 
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Tabel 15: Indien ja, heeft u zelf deelgenomen aan het defilé? (vraag 4c2)  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 32 28,1 50,0 

                                 Nee 32 28,1 50,0 

                                 Totaal 64 56,1 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 4 3,5  

                                 Ja 18 15,8 39,1 

                                 Nee 28 24,6 60,9 

                                 Totaal 50 43,9 100,0 

                                 

Totaal 114 100,0  

 
Bij de Manifestatie op het Malieveld zijn 100 respondenten aanwezig geweest.  
 
Tabel 16: De Manifestatie op het Malieveld (vraag 4e)  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 51 44,7 79,7 

                                 Nee 13 11,4 20,3 

                                 Totaal 64 56,1 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 49 98,0 98,0 

                                 Nee 1 2,0 2,0 

                                 Totaal 50  100,0 

                                 

Totaal 114 100,0  

 
Bij deze vraag over welke evenementen men al dan niet heeft bezocht op deze vijfde Nederlandse 
Veteranendag in het Haagse, hebben 54 van de 867 respondenten een toelichting gegeven. Door hen 
zijn in totaal 65 zaken benoemd. 
 
Ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking op het 
Binnenhof wordt in 35% van de teksten gerefereerd aan het uitnodigingsbeleid voor deze twee 
plechtigheden. Sommigen doen dit op een berustende wijze: 
 “De Ridderzaal en de Medaille-uitreiking zijn toch alleen voor genodigden…”  
Anderen vragen zich af hoe zij er in de toekomst toch bij kunnen zijn: 

“Mij ontgaat evenwel het „uitnodigingsbeleid‟ voor de Ridderzaal. Wie wordt hoe en waarom 
uitgenodigd?”  

En er zijn vooral veteranenpashouders die het bestaande beleid bekritiseren: 
“Bij de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille uitreiking is er duidelijk een 
verschil tussen rijk en arm, tussen bekende Nederlanders en niet-bekende vaderlanders. Jan 
Soldaat en bezoekers moeten juist in de Ridderzaal!”  

En één veteraan schrijft: 
 “Ik ben in 2007 in de Ridderzaal geweest: prachtig!” 
 
Het Nationaal Defilé wordt in 31% van de toelichtingen genoemd. Tweederde van deze mensen geeft 
enthousiast aan zelf deel te hebben genomen aan “de parade”: 
 “Over deelname aan het defilé: het mooiste wat er is!” 
 “Met plezier voor de 4

de
 keer aan het defilé deelgenomen. Ook vanwege de sfeer onder elkaar.” 

 “Heb meegereden op een legervoertuig”. 
Enkelen bekritiseren de tenues van de deelnemers of de manier van defileren: 
 “Ik vind dat het marcheren veel beter kan. Bijv. 3x ½ uur oefenen vóór de veteranendag.” 
In de overige teksten over het defilé klinkt vooral spijt door over de onmogelijkheid mee te lopen: 

“Helaas niet in staat om deel te nemen aan het defilé. Was aanwezig met Stichting Veteranen 
Actief in de tent van „Veteranen met een Missie‟.” 

 



 Evaluatie Nederlandse Veteranendag 27 juni 2009 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vi / KOC  
28 

Het bezoek aan het Malieveld, waar onder andere de bovengenoemde tent stond, wordt in 21% van 
de toelichtingen benoemd. Veel respondenten geven aan dat zij eerst een bezoek brachten aan het 
Malieveld, waarna ze een plaatsje zochten in het centrum van de stad om het defilé te zien. De 
meeste bezoekers zijn positief over de manifestatie:  

“Dit was voor mij de vijfde keer dat ik aanwezig was op het malieveld. Het is voor mij elke keer 
een terugzien van oude bekenden maar ook van nieuwe bekenden. Want bekend is het 
allemaal, ongeacht de missie en de uitzending.” 

En enkelen uiten kritiek: 
“Vond de manifestatie op het Malieveld zeer geslaagd, zeker voor de jeugd. PS: slechte 
catering, nasihap was smakeloos. Zonde van het geld.” 

 
In de overige 13% van de toelichtingen voert het enthousiasme over deze vijfde Haagse editie van de 
Nederlandse Veteranendag de boventoon: 

“Dit is de 1
ste

 x dat ik in Den Haag was; wilde met eigen ogen zien hoe indrukwekkend we zijn!”  
“Het was een dag om door een ringetje te halen… Chapeau!!! Comité Nederlandse 
Veteranendag, Defensie, V.I., Z.K.H. de Prins van oranje, en de vele tienduizenden andere 
betrokkenen… Zo‟n nationale Veteranendag maak je immers samen!” 

  
Vraag 05 
Heeft u (delen van) het programma van de Nederlandse Veteranendag gevolgd via de media (via 
rechtstreekse uitzendingen, dan wel via journaaluitzendingen op televisie en/of radio)? 
 
Van de 857 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, heeft 70,9%, te weten 608 mensen, 
het programma deels of geheel via de media gevolgd. 
 
Tabel 17: Media 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 8 0,9  

                                 Ja 192 22,1 36,3 

                                 Gedeeltelijk 204 23,5 38,6 

                                 Nee 133 15,3 25,1 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 2 0,2  

                                 Ja 91 10,5 27,7 

                                 Gedeeltelijk 121 14,0 36,9 

                                 Nee 116 13,4 35,4 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Bij de vraag over het volgen van deze dag via de media hebben 264 van de 867 respondenten een 
toelichting gegeven. Samen geven zij 289 toelichtingen. Maar liefst 75% van het totaal aantal 
toelichtingen wordt gegeven bij een antwoord dat aangeeft de veteranendag in het geheel of 
gedeeltelijk via de media te hebben gevolgd. Een groep van 25% van de respondenten geeft dus aan 
de dag niet via de media te hebben gevolgd. 
 
Hoe, wat en waar 
Zoals gezegd, is driekwart van het aantal toelichtingen bij deze vraag afkomstig van respondenten die 
de mediaberichtgeving over de Nederlandse Veteranendag geheel of gedeeltelijk hebben gevolgd. 
Ruim de helft hiervan bestaat uit een uitleg over welk medium men heeft gevolgd. Hierbij wordt de 
televisie verreweg het meest genoemd. Soms geven de veteranenpashouders hierbij aan welke 
programma‟s door hen zijn bekeken; veelgenoemd hierbij is het NOS-journaal. 
In 7% van deze toelichtingen wordt dieper ingegaan op het tijdstip waarop men de media heeft 
gevolgd; hierbij wordt het acht uur journaal van de NOS het meest genoemd. Een deel van de 
veteranen geeft aan dat ze reportages hebben opgenomen en deze ‟s avonds of enkele dagen later 
hebben bekeken. Dit, omdat ze op deze zaterdag zelf geen tijd of andere verplichtingen hadden. Een 
enkeling wilde, ondanks andere bezigheden, de rechtstreekse media-uitzendingen van de 
Nederlandse Veteranendag niet uitstellen: 
 “Ik heb zoveel mogelijk tussen het werk door tv gekeken.” 

“Gedeeltelijk. Ik ben alleenstaand; derhalve volgen tussen huishoudelijk werk door.” 
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Verder geeft 6% aan welk gedeelte van de dag ze hebben gezien of gehoord of waarover ze hebben 
gelezen. Hierbij wordt veelal het Nationaal Defilé Den Haag genoemd: 
 “Ja, het defilé langs de kroonprins Willem-Alexander.” 
 
Waardering 
Ruim 20% van de toelichtingen bij een bevestigend antwoord op deze vraag betreft een beschreven 
waardering voor de mediareportage(s) die zijn gevolgd. De waarderingen variëren sterk, van “zeer 
goed” tot “uitermate slecht”: 

“Zeer tevreden, de mensen vonden het interessant.” 
“De uitzending via de tv was ontroerend.” 
“Het commentaar van de defensiedeskundige is niet goed. Deze man moet beter zijn huiswerk 
doen, wanneer hij de verschillende eenheden aankondigt.” 

 
Niet kunnen 
Een kwart van het aantal toelichtingen bij deze vraag is afkomstig van respondenten die de 
mediaberichtgeving over de Nederlandse Veteranendag niet hebben gevolgd.  
Er wordt veelal aangegeven dat men andere bezigheden had; deze hebben vaak te maken met 
familieactiviteiten of met werk: 

“Telefoon en deurbel staan niet toe, naar de TV te kijken.” 
Met name voor de veteranen die in het buitenland wonen, is hun woonplaats de reden voor het niet 
kunnen volgen van de dag in de media:   

“Ik woon in Spanje en zie zelden Nederlandse TV.” 
Ook geeft een groep aan de media niet gevolgd te hebben, omdat ze op de veteranendag zelf in Den 
Haag of in hun eigen gemeente of regio bij evenementen aanwezig waren: 
 “Deelgenomen aan defilé: als banierdrager samen met vaandelwacht.” 
Toch betekent dat niet dat ze alle reportages gemist hebben: 

“Ik heb ook (delen van) het programma van de Nederlandse Veteranendag gevolgd via de grote 
beeldschermen (voor rechtstreekse uitzendingen) opgesteld op het Malieveld.” 

Een kleinere groep zegt niet zozeer uit onwil niets gevolgd te hebben, maar geen enkele berichtgeving 
over de veteranendag te hebben aangetroffen in de media. Een even grote groep zegt het gewoon 
“compleet vergeten” te zijn of dat het er, tegen de bedoeling in, niet van gekomen is de dag te volgen. 
 
Niet willen 
Door 5% van de veteranen wordt duidelijk aangegeven dat men de mediaberichtgeving omtrent de 
Nederlandse Veteranendag niet heeft wíllen volgen. Het grootste deel van deze groep zegt niet 
geïnteresseerd te zijn of er geen behoefte toe te voelen. Een kleiner deel zegt de dag niet te willen 
volgend, omdat de organisatie of het programma van de huidige Nederlandse Veteranendag hen niet 
aanspreekt: 
 “Ik heb het niet zo op die typische dingen als medailles of defilés en massale bijeenkomsten.” 
 
Anders 
Tenslotte geeft 5% een andere toelichting dan hierboven vermeld. De meesten geven hierin aan “tot 
op zekere hoogte” belangstelling te hebben voor de veteranendag en daarom slechts hier en daar een 
krantenartikel over de dag gelezen te hebben, of een flits voorbij te hebben zien komen op de 
televisie. Ook kruiste een enkeling aan de media niet gevolgd te hebben, terwijl diegene vervolgens 
wel een korte toegelicht gaf, bijvoorbeeld dat hij iets over de dag in de krant heeft gelezen.  
 
Vraag 06 
Indien u op vraag 03, 04 en/of 05 „ja‟ of „gedeeltelijk‟ heeft geantwoord en dus het programma in Den 
Haag heeft bijgewoond dan wel via de media heeft gevolgd, wordt u verzocht de navolgende 
waarderingsvragen te beantwoorden: 
 
Van de 447 respondenten die de vraag ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal hebben 
beantwoord, vindt 7,8% deze plechtigheid matig of zelfs slecht, antwoordde 30,9% „neutraal‟ en vindt 
60,9% het programma goed of zelfs uitstekend. 
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Tabel 18: Waardering voor de plechtigheid in de Ridderzaal (vraag 6a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 248 28,6  

                                 Slecht 2 0,2 0,7 

                                 Matig 22 2,5 7,6 

                                 Neutraal 85 9,8 29,4 

                                 Goed 162 18,7 56,1 

                                 Uitstekend 18 2,1 6,2 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 172 19,8  

                                 Slecht 4 0,5 2,5 

                                 Matig 9 1,0 5,7 

                                 Neutraal 53 6,1 33,5 

                                 Goed 85 9,8 53,8 

                                 Uitstekend 7 0,8 4,4 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
De waarderingsvraag over de Ceremoniële Medaille-uitreiking is door 460 respondenten beantwoord. 
Van hen waardeert 8,5% de uitreiking met matig of zelfs slecht; 29,6 % antwoordde „neutraal‟ en 
62,0% vindt het gebodene goed of zelfs uitstekend. 
 
Tabel 19: Waardering voor de Ceremoniële Medaille-uitreiking op het Binnenhof (vraag 6b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 241 27,8  

                                 Slecht 4 0,5 1,4 

                                 Matig 23 2,7 7,8 

                                 Neutraal 84 9,7 28,4 

                                 Goed 162 18,7 54,7 

                                 Uitstekend 23 2,7 7,8 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 166 19,1  

                                 Slecht 3 0,3 1,8 

                                 Matig 9 1,0 5,5 

                                 Neutraal 52 6,0 31,7 

                                 Goed 81 9,3 49,4 

                                 Uitstekend 19 2,2 11,6 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 550 respondenten die deze vraag over het geboden Nationaal Defilé Den Haag hebben 
beantwoord, waardeert 81,2% het defilé met een „goed‟ of zelfs „uitstekend‟. Zie tabel 20. 
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Tabel 20: Waardering voor het geboden Nationaal Defilé Den Haag (vraag 6c) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 186 21,5  

                                 Slecht 0 0,0 0,0 

                                 Matig 14 1,6 4,0 

                                 Neutraal 51 5,9 14,5 

                                 Goed 208 24,0 59,3 

                                 Uitstekend 78 9,0 22,2 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

 Jongere veteranen                                                     Niet geantwoord 131 15,1  

                                 Slecht 5 0,6 2,5 

                                 Matig 6 0,7 3,0 

                                 Neutraal 27 3,1 13,6 

                                 Goed 115 13,3 57,8 

                                 Uitstekend 46 5,3 23,1 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
De waarderingsvraag over de Manifestatie op het Malieveld is door 508 mensen beantwoord. Van hen 
waardeert 67,5% de Manifestatie met een „goed‟ of „uitstekend‟, antwoordt 24,4% „neutraal‟ en ervaart 
8,1% de Manifestatie als matig of zelfs slecht. 
 
Tabel 21: Waardering voor de Manifestatie op het Malieveld (vraag 6d) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 210 24,2  

                                 Slecht 1 0,1 0,3 

                                 Matig 30 3,5 9,2 

                                 Neutraal 78 9,0 23,9 

                                 Goed 174 20,1 53,2 

                                 Uitstekend 44 5,1 13,5 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 149 17,2  

                                 Slecht 3 0,3 1,7 

                                 Matig 7 0,8 3,9 

                                 Neutraal 46 5,3 25,4 

                                 Goed 95 11,0 52,5 

                                 Uitstekend 30 3,5 16,6 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                              181   

Totaal 867 100,0  

 
Bij deze waarderingsvragen over het programma in Den Haag hebben 141 van de 867 respondenten 
een toelichting gegeven. De meesten reageren op meerdere programmaonderdelen, waardoor er door 
hen bijna 400 zaken zijn benoemd.  
 
Plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking 
In 32% van de toelichtingen wordt ingegaan op deze twee plechtige programmaonderdelen. Een kwart 
van deze veteranenpashouders uit hun lof over de ceremoniën. Zij geven aan dat wat zij ervan gezien 
hebben via de televisie, goed verzorgd op hen is overgekomen. Ook uiten enkelen hun vertrouwen 
over de positieve uitwerking ervan op de Nederlandse bevolking:  
 “Dit kweekt steeds meer begrip voor ons veteranen.” 
Driekwart van de teksten die betrekking hebben op de Ridderzaal en de medaille-uitreiking zijn echter 
kritisch van toon. Allereerst vindt het merendeel dat er te weinig media-aandacht is geweest voor deze 
onderdelen; hierbij wordt met name gedoeld op de beperkte televisie-uitzendingen en de behandeling 
in de NOS-journaals: 
 “Ik vind het jammer dat de media enkel aandacht besteed aan de lezingen van
 hoogwaardigheidsbekleders en niet van de veteranen, terwijl het daar toch juist om draait!” 
Ten tweede bekritiseren veel veteranen het in hun woorden elitaire karakter van de plechtigheden: 
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 “Alles komt geforceerd over en soms/gedeeltelijk te elitair.” 
 “Onze regering is niet oprecht betrokken bij het bovenstaande.” 

Ten derde vraagt een andere en even grote groep critici zich juist af wat zij kunnen doen om in de 
toekomst een plaatsje in de Ridderzaal te kunnen bemachtigen, zodat zij de plechtigheden in persoon 
kunnen bijwonen. Deze mensen hechter er kennelijk juist veel waarde aan. Zo schrijft één van de 
aanwezige respondenten: 
 “De medaille-uitreiking heeft grote en emotionele indruk op me gemaakt.” 
 
Nationaal Defilé Den Haag 
Bijna de helft van de bij deze vraag geschreven teksten betreft het defilé. Veel respondenten geven 
aan voornamelijk de televisieregistratie van juist dit programmaonderdeel te hebben gezien. Een deel 
van deze mensen uit kritiek op aspecten ten aanzien van de deelnemers: 
 “Het marcheren kan mijns inziens beter!”  
 “Graag uniforme deelname.” 
Meer tekstschrijvers bekritiseren de verslaggeving op de televisie. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven 
dat men zich stoort aan de te snelle beelden. Echter, vooral de commentatoren worden met de pen 
onder vuur genomen. Een kleine selectie uit het geschrevene: 

“De verslaggeving was ronduit slecht. Dit werd gedaan door mensen die geen binding hebben 
met veteranen en/of de krijgsmacht!” 
“De commentator Rob de Wijk hoort zichzelf graag praten…” 
“De defiléreportage verdronk in te uitgebreid commentaar.” 
“A.u.b. géén irritante vraaggesprekken tijdens het defilé.” 
“Nationaal Defilé wordt onderbroken door zogenaamde gesprekken zonder inhoud.” 
“Graag betere camera opstellingen en graag deskundiger commentaar.” 

Eén respondent geeft een positieve waardering weer voor genoemd commentator: 
 “Verslaggeving Rob de Wijk: prima!” 
De toelichtingen van de veteranen die zelf hebben gedefileerd betreffen voornamelijk verwijzingen 
naar hun enthousiaste teksten, geschreven bij vraag 04. 
 
Manifestatie op het Malieveld 
Opvallend positieve geluiden klinken door in de 15% toelichtingen over de Manifestatie op het 
Malieveld. Deze geluiden komen voornamelijk van veteranen die zelf het Malieveld hebben bezocht: 

“Het eerste lustrum van de Nederlandse Veteranendag is groots en sfeervol gevierd. Ook op de 
grote manifestatie op het Malieveld heerste een ontspannen en fantastische sfeer!” 
“Het Malieveld is er zeer geschikt voor, ruim en zo vlakbij het station. Wel veel stof, dus 
schoenen poetsen!” 
“Wat ik merk is dat er steeds meer te doen is op die dag, ook voor de partners en kinderen. Ga 
zo door!” 

Opbouwende kritieken zijn ook bijgeschreven: 
“Bij de Manifestatie was er veel te doen, voor de veteranen was het een onspannende en 
gezellige dag. Betrek echter de veteranen meer bij de diverse bezigheden op het Malieveld. 
Laat het publiek meer in contact komen met ons veteranen, dit zal de doelstellingen van de dag 
ten goede komen.” 

De televisieregistratie van de festiviteiten op het Malieveld wordt door de thuisblijvers als veel te 
beperkt gekwalificeerd. 
 
In de overige 5% van de teksten bij deze waarderingsvraag worden toelichtingen gegeven met 
betrekking tot de Nederlandse Veteranendag in het algemeen, of juist voor een specifiek onderwerp. 
Zo schrijft een vrouwelijke veteraan: 

“Weinig aandacht voor het KNIL en vooral geen aandacht voor de vrouwen; niet voor de 
vrouwen van het KNIL en niet voor vrouwelijke veteranen in het algemeen.” 

Anderen betreuren het dat zij niet in de gelegenheid zijn om de veteranendag zelf bij te wonen:  
 “Het maakt mij wel mistroostig (wonende te ver weg in Australia).” 
Ten slotte schrijft een respondent die eerder in de vragenlijst aangeeft trouw vanaf 2005 ieder jaar 
naar Den Haag af te reizen voor deze viering: 
 “Er is in vijf jaar al veel gebeurd. Ik vind het elk jaar weer iets beter en strakker georganiseerd.” 
 
Vraag 07 
Zou u volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig willen zijn? 

 
Van de 839 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, zeggen 345 mensen (41,1%) volgend 
jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te willen zijn. Van de 114 mensen die aangeven dit 
jaar in Den Haag te zijn geweest (vraag 03), zeggen er 107 dit in 2010 weer te willen. Dit is 93,9%. 
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Tabel 22: Volgend jaar in Den Haag?  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 17 2,0  

                                 Ja 182 21,0 35,0 

                                 Nee 338 39,0 65,0 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 11 1,3  

                                 Ja 163 18,8 51,1 

                                 Nee 156 18,0 48,9 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
In totaal zijn er bij deze vraag 413 toelichtingen geschreven. Daarvan geeft 33% aan volgend jaar 
graag (weer) naar Den Haag te reizen voor de nationale viering van de Nederlandse Veteranendag. 
De groep die zegt volgend jaar niet naar Den Haag te komen, ligt beduidend hoger, op 64%. Ten 
slotte heeft 3% van deze 413 respondenten wél een toelichting geschreven, maar bij de vraag géén 
antwoordkeuze aangevinkt. 
 
Ja, echter… 
Zoals gezegd, heeft 33% van de 413 schrijvers het voornemen om volgend jaar naar „s-Gravenhage 
te komen voor de Nederlandse Veteranendag. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit 
dat 65% van hen een kanttekening plaatst bij het voornemen. In de meerderheid van deze 
kanttekeningen valt te lezen dat het van bepaalde omstandigheden afhangt of men dit voornemen wel 
kan waarmaken. Hierbij wordt vaak gezegd dat het eraan ligt of men vrij kan krijgen van het werk of de 
studie. Ook het weer blijkt een grote rol te spelen. Voor een enkele veteranenpashouder is vooral de 
financiële situatie cruciaal in de beslissing om al dan niet naar Den Haag af te reizen: 

“Ja, ik woon in het buitenland en als ik geluk heb op onze staatslotery kom ik graag meedoen.” 

Echter, als meest genoemde voorbehoud worden ouderdom en de daarbij voorkomende lichamelijke 
ongemakken en beperkingen genoemd. Veel veteranenpashouders schrijven niet zeker te weten of 
hun gezondheid het volgend jaar nog wel toe zal laten om naar Den Haag te reizen; een aantal van 
hen betwijfelt zelfs of ze dan nog wel in leven zullen zijn. Mochten ze zich echter kunnen verheugen in 
een goede lichamelijke conditie en welbevinden, dan zullen zij zéker naar Den Haag komen om daar 
de nationale viering van de veteranendag mee te maken.  
Er is echter ook een groep, 14% van de respondenten die een kanttekening plaatst bij hun 
voornemen, die nu al zeker weet dat hun lichamelijke gesteldheid hen de gang naar Den Haag 
onmogelijk zal maken. Ondanks dat zij aangeven er graag bij te willen zijn, weten ze dat het hen niet 
zal gaan lukken: ze zijn te ziek of te oud om lang te reizen en om de hele dag op de been te zijn: 
 “Ja, maar ik ben oud en invalide, ik kan slechts zeer moeilijk lopen en niet met de trein reizen.” 
 “Ja, zou daar graag willen zijn, maar door ouderdom is dit onmogelijk want woon in USA.” 
Een even grote groep die zegt wel te willen komen, plaatst als kanttekening enige kritiek op het 
programma zelf of op de praktische organisatie van het geheel. Zij zouden de dingen waar ze zich aan 
storen volgend jaar graag beter georganiseerd zien: 

“De treinenloop zou toch meer rechtstreeks moeten zijn. Enkele veteranen hadden moeite van 
het ene perron naar het andere te komen. Roltrappen werkten niet. Verder prima.” 
“Ik zou ook wel eens in de Ridderzaal uitgenodigd willen worden, na meer dan 35 dienstjaren 
voor Defensie!” 

 
Ja! 
De groep respondenten die in hun toelichting bij een positief antwoord op deze vraag nadrukkelijk 
aangeeft waarom zij volgend jaar graag (weer) naar het Haagse willen afreizen, behelst 35%.  
Ruim een derde van hen zegt dit te willen vanwege de persoonlijke genoegdoening die het ze geeft: 
 “Het geeft een gevoel van waardering voor hetgeen waarvoor men uitgezonden is.” 
Een kwart van deze schrijvers geeft aan in 2010 actief deelnemer te willen zijn: men wil graag op het 
Malieveld bij een stand werken, of (wederom) meelopen in het Nationaal Defilé Den Haag: 
 “Ik wil volgend jaar meelopen als het weer goed is, en de loop van 5 km oefenen.” 
 “Ik beman weer een stand op het Malieveld.” 
Een vijfde deel van deze groep respondenten zegt er volgend jaar graag weer bij te zijn vanwege de 
goede ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens de vorige editie(s) van de Nederlandse 
Veteranendag. Deze is of zijn zo goed bevallen dat ze het ook volgend jaar niet willen missen: 
 “Het enthousiasme van het publiek was groter dan ik had verwacht. Hartverwarmend!” 
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 “We gaan voor de volgende vijf jaar!” 
Iets minder dan een vijfde deel van de groep respondenten die in de toelichting een reden geeft 
waarom ze volgend jaar weer willen gaan, geeft specifiek aan dit voornemen te hebben vanwege het 
contact met oude dienstmaten, dat zij als zeer prettig en belangrijk ervaren. 
 
Nee 
Van de respondenten die bij vraag 07 een toelichting geven, geeft 64% aan niet te verwachten 
volgend jaar op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag aanwezig te zullen zijn. Van hen zegt 
41% dat dit te maken heeft met hun lichamelijke gesteldheid. Ze zijn niet gezond of fit genoeg om de 
reis naar Den Haag aan te durven, of om de hele dag actief te zijn: 
 “Nee, ik ben te oud en enigszins krakkemikkig.” 
Bij sommige speelt de gezondheid van de partner, en de zorg hiervoor, mee: 

“Daar ik mantelzorger voor mijn vrouw ben, is het voor mij niet mogelijk een hele dag van huis te 
zijn of een vervanger te krijgen.” 

Er is ook een groep van 14% die de locatie van de Nederlandse Veteranendag sowieso te ver weg 
vindt, ongeacht hun persoonlijke lichamelijke conditie. Van deze 37 mensen pleit ruim de helft ervoor 
om de dag meer in het centrum van ons land, of „gewoon‟ in Wageningen te houden: 

“De reis is mij te ver en heb geen familie of vrienden waar ik zou kunnen logeren, om het wat 
ontspannender te beleven en dan nog.” 
“Behoort zoals vroeger in Wageningen gehouden te worden. Voor alle veteranen!!!” 

Een even grote groep van 14% zegt de viering in eigen gemeente gezelliger of aantrekkelijker te 
vinden dan in Den Haag. Deze respondenten zijn wel van plan om volgend jaar de regionale of de 
gemeentelijke dag bij te wonen, maar vinden Den Haag vaak „te massaal‟ of denken in Den Haag 
minder bekenden tegen te komen dan in de eigen gemeente. 
 “Eigen gemeente is leuker, en dichtbij huis!” 
 “Nee, ik ga niet naar Den Haag, zit in de organisatie van de Regionale Veteranendag.” 
Van de respondenten die ontkennend antwoorden op de vraag of men volgend jaar de Nederlandse 
Veteranendag in Den Haag zal bijwonen, zegt 27% dat de reden hiervoor is dat de dag hen 
persoonlijk niet aanspreekt. Dit kan komen door het programma of door het massale karakter van de 
dag. Het heeft echter vooral te maken met gebrek aan affiniteit met de officiële veteranenstatus 

“Nee, ben dan wel veteraan maar het voelt nog niet zo.” 
“De herdenking in Roermond (september) ga ik nog wel eens naar toe maar ik moet niet teveel 
van deze goedbedoelde evenementen hebben. Dat roept negatieve gevoelens bij me op.” 
“Geen behoefte aan, overdreven gedoe. Jonge veteranen hebben geen behoefte aan iets 
dergelijks.” 

Ten slotte zegt 4% in 2010 niet op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag aanwezig te zullen 
zijn, omdat zij ervan uitgaan dat zij die dag andere bezigheden zullen hebben. Hierbij worden onder 
ander het werk genoemd, dan wel het vieren van een vakantie, het ondernemen van activiteiten met 
het gezin of de familie en, al dan niet met het gezin, bezoeken van andere evenementen: 
 “Te druk met de rest van mijn leven.” 
 
Geen „ja‟ en geen „nee‟ 
Van de 413 respondenten die een geschreven toelichting plaatsen bij vraag 07, heeft 3% geen 
antwoord aangekruist. Bijna de helft van hen geeft aan nog geen idee te hebben of ze er volgend jaar 
in Den Haag bij zullen zijn en heeft daarom dus geen antwoordkeuze willen aankruisen. Iets meer dan 
de helft geeft aan dat deze beslissing afhangt van hun gezondheid of van het hebben van andere 
activiteiten met een hogere prioriteit dan de Nederlandse Veteranendag.  
 
Vraag 08 
Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 
2 februari 2009 een brief aan alle burgemeesters gestuurd. Dit, om onder de aandacht te brengen dat 
er in het kader van de Nederlandse Veteranendag volop ruimte is voor gemeenten en regio‟s zelf, om 
op of rond 29 juni lokale en/of regionale bijeenkomsten en evenementen te organiseren. 
Op 18 maart 2009 is vervolgens op het Veteraneninstituut een bijeenkomst georganiseerd voor 
vertegenwoordigers van gemeenten, inclusief het doen van verschillende praktische suggesties voor 
de viering hiervan in de eigen gemeenten. 
 
Vraag 08a 
Bent u, op of rond 29 juni, in uw eigen gemeente of regio bij een bijeenkomst of evenement in het 
kader van de Nederlandse Veteranendag aanwezig geweest? 
 
Ja, in de gemeente / regio: … 
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Van de 867 respondenten geven er 322 aan bij evenementen in de eigen gemeente of regio aanwezig 
te zijn geweest, te weten 235 oudere en 85 jongere veteranen. Dit is in totaal 37,1%.  
 
In 2005, het eerste jaar dat de Nederlandse Veteranendag werd gehouden, organiseerden de 
provincie Limburg en een klein aantal gemeenten op of rond 29 juni een eigen veteranendag. In deze 
enquête werd de aanwezigheid hierbij nog niet uitgevraagd. In 2006 maakte deze vraag voor het eerst 
deel uit van deze enquête. Het percentage aanwezige respondenten lag toen op 13,5%. Het jaar erna, 
in 2007, toen twee provincies (Limburg en Zeeland) en ruim 100 gemeenten een veteranendag 
organiseerden, gaf 25,6% van de respondenten aan hierbij te zijn geweest. In 2008 (Limburg, Zeeland 
en Friesland en ruim 200 gemeenten) lag dit percentage op 27,2%. De stijging naar de ruim 37% in 
2009 vormt een indicatie dat veteranendagen op decentraal niveau, in de provincies en gemeenten, 
een belangrijke aanvulling vormen op de viering in Den Haag. 
 
Tabel 23: Eigen gemeente of regio 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere veteranen                                                       Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 235 27,1 43,8 

                                 Nee 302 34,8 56,2 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 0 0,0  

                                 Ja 85 9,8 25,8 

                                 Nee 245 28,3 74,2 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 322 respondenten die aangeven bij evenementen in de eigen gemeente of regio aanwezig te 
zijn geweest, noemen er 302 daadwerkelijk de betreffende gemeente. Door 20 mensen is genoteerd: 
“Gemeente”, “In de eigen gemeente” of kort en krachtig: “Ja”. 
 
In totaal zijn door de respondenten 143 verschillende gemeenten, regio‟s en provincies genoemd, 
waar men ter gelegenheid van de vijfde Nederlandse Veteranendag is geweest. Er is een aantal 
plaatsen dat opvallend vaak wordt genoemd. Zo zeggen 19 respondenten op 27 juni in de WTC-
EXPO in Leeuwarden te zijn geweest om de Friese Regionale Veteranendag in samenwerking met 
diverse gemeenten bij te wonen. De vrijdag ervoor, op 26 juni, zijn 11 personen naar Den Helder 
gereisd om de tweede Helderse Veteranendag bij te wonen in de Stadshal van Schouwburg De 
Kampanje. Even zoveel mensen hebben op 19 juni deelgenomen aan de bijeenkomst in het 
Amsterdamse Historisch Museum in Amsterdam. Enkele andere veelgenoemde plaatsen zijn: 
Apeldoorn, Den Haag, Tilburg, Westland en Zeist. 
 
Verwezen wordt naar Bijlage 3: Gemeenten 2009, bestaat uit de lijst van 291 van de 443 Nederlandse 
gemeenten waar in 2009 een lokale en/of regionale veteranendag is of wordt georganiseerd

8
. 

Gemeenten* waar respondenten zeggen aanwezig te zijn geweest, zijn gemerkt met een ster (*).  
 
Vraag 08b 
Nee, in mijn eigen gemeente / regio is of wordt volgens mij geen bijeenkomst georganiseerd. Het 
betreft de gemeente / regio: … 
 
Van de 867 respondenten geven er 164 aan, dat volgens hen geen evenement in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag is of wordt georganiseerd. Van hen noteren er 13: “Nee(n)”, “Niet bekend” 
of woorden van gelijke strekking en noemen er 151 een gemeente. Van deze mensen zegt 32% niets 
te hebben vernomen van eventuele activiteiten of geen uitnodiging van de gemeente te hebben 
ontvangen.  
Aan de hand van de Bijlage 3: Gemeenten 2009, kan worden gesteld dat er in 53 van deze 151 
genoemde gemeenten wél een lokale en/of regionale veteranendag is of wordt georganiseerd. Een 
reden hiervoor kan zijn dat er iets schort aan de communicatie tussen gemeenten en veteranen. De 
Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning onderneemt actie aan de hand van de lijst met 
deze 53 genoemde gemeenten.  
  

                                                           
8
 Bron: Vi / Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning, drs. W.S. Arts 
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Vraag 08c 
Nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk): 

 
Van de 867 respondenten geven bij deze sub-vraag 08c 547 mensen aan niet bij evenementen in de 
eigen gemeente of regio aanwezig te zijn geweest. Er werden bij deze „nee‟-keuze negen 
antwoordmogelijkheden geboden. Van de 302 oudere generaties veteranen hebben 277 mensen één 
of meer redenen aangegeven, met een totaal van 315 redenen. Van de 245 veteranen van 
vredesmissies hebben er 207 in totaal 237 redenen aangegeven. Onderstaande tabel 24 is gebaseerd 
op het responsbestand van deze 547 mensen. Tabel 25 toont vervolgens het kwantitatieve overzicht 
van de aangekruiste antwoorden waarom men niet naar de eigen gemeente of regio is geweest.  
 
Tabel 24: Nee, in verband met 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 

   

Oudere veteranen                                                                              Niet geantwoord 25 8,3 

                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 277 91,7 

                                 Niet in de eigen gemeente of regio geweest 302 100,0 

   

Jongere veteranen                                                                             Niet geantwoord 38 15,5 

                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 207 84,5 

                                 Niet in de eigen gemeente of regio geweest 245 100,0 

                                

Totaal 867  

 
Tabel 25 toont, zoals gezegd, het kwantitatieve overzicht van de door de 484 respondenten in totaal 
552 aangekruiste antwoorden waarom men niet naar een bijeenkomst of evenement in de eigen 
gemeente of regio is geweest.  
Net als bij vraag 03, waar wordt gevraagd of men op 27 juni 2009 in Den Haag is geweest, valt het op 
dat twee veteranen van vredesmissies aangeven wegens ouderdom niet naar een lokale bijeenkomst 
te zijn geweest. En ook hier is het opvallend te noemen dat vijf oudere veteranen als reden hiervoor 
„werk / studie‟ opgeven. Zoals al eerder vermeld: de oudste „jongere ‟ veteraan binnen het 
responsbestand is inmiddels 75 jaar en de twee jongste „oudere ‟ veteranen binnen dit bestand 
hebben de leeftijd van 57 jaar. 
 
Tabel 25: Nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 

   

Oudere  veteranen   

           a. Aanwezig bij evenementen in Den Haag 25 7,9 

           b. Ouderdom 76 24,1 

           c. Invaliditeit / ziekte 65 20,6 

           d. Werk / studie 5 1,6 

           e. Vakantie 32 10,2 

           f.  Woon in buitenland 23 7,3 

           g. Voel mij (nog) geen veteraan 6 1,9 

           h. Niet geïnteresseerd 48 15,2 

           i.  Anders, namelijk (…) 35 11,1 

           Totaal aantal/percentage antwoorden van 277 oudere veteranen 315 100,0 

   

Jongere  veteranen   

            a. Aanwezig bij evenementen in Den Haag 17  7,2 

            b. Ouderdom 2 0,8 

            c. Invaliditeit / ziekte 6 2,5 

            d. Werk / studie 62 26,2 

            e. Vakantie 33 13,9 

            f.  Woon in buitenland 9 3,8 

            g. Voel mij (nog) geen veteraan 37 15,6 

            h. Niet geïnteresseerd 40 16,9 

            i.  Anders, namelijk (…) 31 13,1 

            Totaal aantal/percentage antwoorden van 207 jongere veteranen 237 100,0 

   

Totaal aantal antwoorden  552  
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Als antwoord op vraag 08c, waarom men niet in de eigen gemeente bij een bijeenkomst in het kader 
van deze vijfde Nederlandse Veteranendag is geweest, is bij antwoordcategorie i. „Anders, namelijk 
(…)‟ door 108 personen een tekst geschreven.  
Meer dan de helft van deze toelichtingen is een aanvulling op de eerder aangekruiste antwoorden van 
deze vraag (zie tabel 25). Bijna 47% van de teksten gaat over andere redenen dan beschreven in de 
acht gegeven antwoordcategorieën (a t/m h). 
 
Nee, in verband met (a t/m h): 
Ruim 53% van de schrijvers geeft, zoals gezegd, een toelichting op de keuze van de gegeven 
antwoorden a t/m h. 
Voor 9% van deze mensen is de aanwezigheid in Den Haag (a) de reden geweest om deze dag niet 
gemeentelijk te vieren: 

“Ik ben verhuisd van Groningen naar Geldermalsen en daar kom ik geen bekenden tegen. Ik ga 
nu liever naar Den Haag.” 

De onmogelijkheid wegens de ouderdom (b) wordt door 6% toegelicht en 17% van de respondenten 
beschrijft dat zij wegens invaliditeit of ziekte van zichzelf (c) óf van de partner niet naar de 
gemeentelijke bijeenkomst zijn gegaan: 

“Ik kan als mantelzorger voor mijn zieke vrouw niet de hele dag weg.”  
Het werk of in een enkel geval de studie (d) wordt door 20% genoemd, waarbij onderstaande citaat 
een sprekend voorbeeld is van het merendeel van dit soort commentaar: 

“Als ik van mijn commandant, GBB Oost / Bew Geb (…), daarvoor bijzonder verlof krijg en dus 
geen vakantieverlof moet indienen voor deze dag, dan ga ik wel!”  

Door 6% van de mensen wordt aangegeven dat zij rond de veteranendag op vakantie in het 
buitenland zijn geweest (e) en 26% vermeldt in welk buitenland men nu woont (f). Door 12% wordt 
genoemd dat men zich (nog) geen veteraan voelt (g). Tenslotte geeft 4% aan zich niet voor een 
dergelijke bijeenkomst te interesseren (h). 
 
Nee, in verband met i. Anders, namelijk (…) 
Bijna 47% van de 108 toelichtingen gaat over andere redenen dan beschreven in de acht gegeven 
antwoordcategorieën (a t/m h). 
Een kwart van deze teksten is een aanvulling op het eerder gegeven antwoord bij vraag 08b, dat er 
geen bijeenkomst in het kader van de Nederlandse Veteranendag is georganiseerd, dat er niets is 
vernomen van een eventuele activiteit of dat er geen uitnodiging van de gemeente is ontvangen. In 
enkele gevallen wordt er op gewezen dat de gemeentelijke veteranendag nog moet komen: 

“Bergen op Zoom in West Brabant, organiseert de eigen veteranendag op 27 oktober, de dag 
dat de stad in 1944 werd bevrijd door de Canadezen. Ik kan nu nog niet aangeven of ik daar dit 
jaar bij ben.”  

Door anderen wordt aangegeven dat hun gemeenten op een andere wijze invulling geven aan de 
erkenning en waardering van hun veteranen: 

“De Veteranendag in de gemeente Almere is veel eerder in het jaar (27 maart). De gemeente 
Almere verzorgt bovendien bussen om op 27 juni in Den Haag aanwezig te zijn.” 

De organisatie of het programma van de gemeentelijke bijeenkomst spreekt 40% van deze 
respondenten niet aan: 

“Omdat mijn echtgenote niet welkom is in Tilburg”. 
“Ik ben bang tussen allemaal oude veteranen terecht te komen. En €10,= betalen voor een 
„aangeboden‟ rijstmaaltijd vind ik vreemd”.  
“Wel in voorgaande jaren geweest. Echter, de gemeente Amstelveen stopt haar veteranen nu 
weg in een sporthal. Geen contact met de rest van de Amstelvenenaren. Jammer, én schiet 
doel voorbij!” 

In sommige gevallen zijn eerdere minder goede ervaringen van veteranenpashouders er de oorzaak 
van dat zij wegblijven van georganiseerde gemeentelijke bijeenkomsten.  
Diverse andere, heel uiteenlopende redenen om niet naar een gemeentelijke of regionale bijeenkomst 
te gaan worden door 30% van deze respondenten genoemd.  
Activiteiten binnen de eigen familiekring krijgen van 12% prioriteit boven de veteranendag: 
 “Onze kleinzoon trouwde op de dag (19 juni) dat de bijeenkomst was.” 
Door 6% wordt als reden om „thuis‟ te blijven “het grote klussen”, een verbouwing of een verhuizing 
genoemd. Aan het bijwonen van andere festiviteiten, zoals de TT in Assen, wordt door 3% de 
voorkeur gegeven boven de gemeentelijke bijeenkomsten.  
Enkele respondenten geven alleen aan dat zij andere bezigheden of afspraken hadden: 
 “Wilde wel maar had géén tijd.” 
En een enkele respondent noemt een specifieke bezigheid:  
 “Hobby: postduivenliefhebber!” 
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Vraag 09 
Indien u op vraag 08 „ja‟ heeft geantwoord en dus in uw eigen gemeente of regio bij een bijeenkomst 
of evenement aanwezig bent geweest, hoe is dan uw waardering voor de geboden evenementen? 
 
Van de 319 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, waardeert 84,6% de geboden 
evenementen met een „goed‟ of zelfs „uitstekend‟, heeft 6,3% „neutraal‟ geantwoord en 9,1% „matig‟ of 
zelfs „slecht‟. Slechts 3 van de 322 veteranenpashouders die wel bij een gemeentelijke bijeenkomst 
zeggen te zijn geweest, hebben hun waardering hiervoor niet bij deze vraag uitgesproken. 
Van de groep oudere veteranen waardeert 87,0% het gebodene met een „goed‟ of zelfs „uitstekend‟, 
terwijl dit percentage bij de groep jongere veteranen op 77,8% ligt. Het verschil in deze waardering 
tussen de groepen oudere en jongere veteranen bedraagt 9,2%. 
 
Tabel 26: Waardering voor geboden lokale en/of regionale evenementen 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere veteranen                                                       Niet geantwoord 299 34,5  

                                 Slecht 5 0,6 2,1 

                                 Matig 15 1,7 6,3 

                                 Neutraal 11 1,3 4,6 

                                 Goed 103 11,9 43,3 

                                 Uitstekend 104 12,0 43,7 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere veteranen                                                      Niet geantwoord 249 28,7  

                                 Slecht 3 0,3 3,7 

                                 Matig 6 0,7 7,4 

                                 Neutraal 9 1,0 11,1 

                                 Goed 38 4,4 46,9 

                                 Uitstekend 25 2,9 30,9 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                              81   

Totaal 867 100,0  

 
Van de 867 respondenten hebben 164 personen een toelichting gegeven bij de waarderingsvraag 
over de geboden evenementen in de eigen gemeente of regio. Van deze respondenten hebben allen 
ook daadwerkelijk een evenement bijgewoond. Van deze 164 teksten betreft 39% een toelichting op 
de waardering „uitstekend‟ en 43% op „goed‟. Door 2% wordt de waardering „neutraal‟ toegelicht. De 
negatieve waardering „matig‟ wordt door 13% toegelicht en „slecht‟ door 3%.  
In de citaten worden enkele gemeenten bij naam genoemd. Omdat deze evaluatie geen 
representatieve enquête is ten aanzien van de geboden bijeenkomsten en evenementen van alle 
Nederlandse gemeenten, wordt hierbij nadrukkelijk gesteld dat het hier meningen betreft van enkelen. 
 
Goed, Uitstekend 
De positieve waarderingen worden in 82% van de teksten toegelicht. 
Het belang van het samenzijn met andere veteranen staat in deze toelichtingen met stip op nummer 
één. Ruim de helft van deze schrijvers vindt het fantastisch om, juist in de eigen gemeente, te kunnen 
praten met andere veteranen en te kunnen bijpraten met ex-collega‟s, oude maatjes en zo genaamde 
„sobats‟: 

“Hier in Roerdalen tref je meer oude bekenden in dezelfde situatie en men is dichter bij huis dan 
in Den Haag.” 

Een kwart van de positief gestemden waardeert het dat er meer en meer jongere veteranen aanwezig 
zijn bij de bijeenkomsten: 

“Onze gemeente Spijkernisse organiseerde een veteranendag op vrijdag 26 juni van 17:00 tot 
20:00 uur. Met name dit tijdstip zorgde voor de zo welkome aanwezigheid van jonge veteranen.” 

De aanwezigheid van burgemeesters en wethouders wordt door meerdere respondenten benoemd en 
op prijs gesteld.  
In de meeste toelichtingen staat te lezen dat de bijeenkomsten toegankelijk zijn voor de veteraan én 
de partner. Ondanks de positieve waardering voor het gebodene als geheel, wordt in 6% van deze 
teksten de afwezigheid van partners en van overig publiek, zoals geïnteresseerde burgers, wel 
degelijk bekritiseerd. Zo nodigde Tilburg de partners niet uit, wegens gebrek aan ruimte, wat 
navolgende reactie opriep: 
 “In Tilburg was het uitstekend, maar: de echtgenoten horen er óók bij.” 
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Onderstaand citaat toont de creatieve invulling van het betrekken van de burgerbevolking bij de 
gemeentelijke veteranendag: 

“(…) Tevens ontvingen alle inwoners van Capelle a/d IJssel de Veteranenkrant 2009, met 
interviews met veteranen en de burgemeester, wat bijzonder gewaardeerd werd. Grandioos!” 

De keuze van de locatie van het evenement kan een positieve uitwerking hebben op de aanwezige 
populatie: 

“Kleinschalig maar goed georganiseerd, met een mooie plek op de markt in Middelburg. Dit is 
ook goed voor de lokale bevolking en zelfs voor de toeristen, zo midden in het centrum.” 

Ruim 5% van de toelichtingen bij de positieve waarderingen gaat over die goede locatiekeuze.  
“De bijeenkomst in het legermuseum lag voor de hand. Het gaf mede gelegenheid mijn nieuwe 
partner meer te vertellen en te laten zien. Ook het tijdstip was gunstig (vrijdagavond). Eerdere 
jaren onder werktijd, helaas!” 

Lof voor de organisatie in het algemeen, het programma zelf én de verzorging wordt door meer dan 
10% van de positief gestemde respondenten samengenomen in hun beschrijvingen: 

“De ontvangst door gemeente Zutphen was sfeervol, de herdenking zeer goed verzorgd, de 
organisatie heeft uitstekend werk verricht.” 
“De burgemeester van Den Haag sprak oprecht (jammer van de slechte geluidstechniek), de 
steelband van de Mariniers speelde plezierig. En volop natjes en droogjes (…).” 

Navolgend citaat geeft ten slotte weer wat meerdere veteranen als belangrijk benoemen: 
 “De uitnodiging via de post, persoonlijk op mijn naam, wordt door mij zeer gewaardeerd!” 
 
Neutraal 
De neutrale waardering werd door 2% van de schrijvers toegelicht. Deze respondenten beschreven, in 
meer of minder woorden, het programma en de organisatie van hun gemeentelijke bijeenkomst: 
 “Onthaal door de burgemeester van Haaksbergen, met koffie en gebak”. 
 
Matig, Slecht 
Van de toelichtingen bij deze vraag over de geboden gemeentelijke evenementen betreft 16% een 
negatieve waardering. 
De meeste kritiek, te weten 41%, wordt geuit ten aanzien van de aanwezige bezoekerspopulatie of 
beter, ten aanzien van het ontbreken van bepaalde groepen mensen. De respondenten zeggen het te 
betreuren dat er te weinig jonge veteranen op deze bijeenkomsten afkomen. Een tweede doorn in het 
oog betreffen die gemeenten die slechts de veteraan zelf uitnodigen. Veel veteranen geven aan het 
juist op deze dag belangrijk te vinden dat hun partner en (klein)kinderen welkom zijn. Bovendien komt 
het regelmatig voor dat deelname aan een bijeenkomst als deze voor een veteraan niet mogelijk is 
zonder een vorm van begeleiding. Een derde gemis wordt gevoeld in het ontbreken van overig 
burgerpubliek: 

“Hoe kunnen we nou die maatschappelijke erkenning en waardering ervaren, als we slechts als 
veteranen onder elkaar zijn, zonder de gewone burgers?” 

De organisatie en het programma worden, soms fel, bekritiseerd in 25% van de toelichtingen bij de 
negatieve waarderingen. Zo levert men kritiek op menig muziekoptreden, van “(…) een zanger met 
gitaar, die Indonesische liedjes zong”, tot “(…) een koor dat liederen van Bach en Schubert ten gehore 
bracht, dat bij velen niet in de smaak viel” en: 

“Een voorstelling van een blaaskapel, een goedkope en makkelijke manier om er weer een jaar 
vanaf te zijn. Zo komt het tenminste op mij over.” 

Ook het gebrek aan deskundige sprekers wordt genoemd. Het minder goede programma wordt door 
veel van deze respondenten in verband gebracht met de lage opkomst van jonge veteranen: 

“De bijeenkomst in de gemeente Nieuwkoop was een eenzijdige en saaie aangelegenheid. Er 
was geen aandacht voor jonge veteranen uit Irak en Afghanistan, maar een overmatige 
aandacht voor WOII en Indië veteranen en slechts summier over de UNIFIL missie. Dan vraag 
je erom dat de jongeren zoals ik in het vervolg weg blijven.”  

Enkelen noemen de beperkte duur van de bijeenkomst als punt van kritiek: 
“Je merkt dat veel mensen een verhaal hebben en dat ook graag met je willen delen. Dan is 
twee uur veel te kort hoor, Hengelo.” 

De locatie en de kwaliteit van de accommodaties wordt in 17% van de teksten als reden gegeven om 
een negatieve waardering te geven. Afgelegen locaties worden bekritiseerd wegens het gemis aan 
dorps- en stadsgenoten. Sporthallen, loodsen en ruimtes binnen kantoorcomplexen worden afgekeurd 
vanwege het gebrek aan sfeer, onder ander door het ontbreken van planten, bloemen, vlaggen en 
ramen en vanwege de slechte stoelen: 

“Slecht hoor, in Leiderdorp: er was een open markttent, zonder zitmogelijkheden, op het gras in 
de „Houtkamp‟.” 

Ook slechte akoestiek en falende geluidsinstallaties krijgen er van langs. 
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Tenslotte vindt 16% van deze groep veteranenpashouders de verzorging beneden peil. Gebrek aan 
bediening, waardoor je zelf je eten en drinken moet halen, wordt niet gewaardeerd. Zeker niet, 
wanneer de hete koffie en thee in plastic bekertjes worden aangeboden. Ook de kwaliteit van het eten 
voldoet niet altijd aan de verwachtingen van de veteranen. Tot slot wordt het betreurd dat er moet 
worden betaald voor (een deel van) de verzorging. 

“Bovenop de koffie/thee slechts één gratis consumptie. Dat als dank dat je naar Indië moest?” 
 
Vraag 10 
Zou u volgend jaar in uw eigen gemeente of regio bij een bijeenkomst of evenement aanwezig willen 
zijn? 
 

Van de 830 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, zeggen 525 mensen (dit is 63,3%) 
volgend jaar in de eigen gemeente of regio bij een bijeenkomst aanwezig te willen zijn.  
Van de 322 mensen die bij vraag 08a aangeven dit jaar aanwezig te zijn geweest bij één van deze 
lokale evenementen, zeggen er 290 dit in 2010 weer te willen. Dit is 90,1%. 
 
Tabel 27: Volgend jaar in uw eigen gemeente of regio?  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 20 2,3  

                                 Ja 337 38,9 65,2 

                                 Nee 180 20,8 34,8 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord 17 2,0  

                                 Ja 188 21,7 60,1 

                                 Nee 125 14,4 39,9 

                                Totaal 330 38,9 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Bij de vraag of men volgend jaar bij een programma in de eigen gemeente of regio aanwezig zou 
willen zijn, hebben 329 van de 867 respondenten een toelichting geschreven. Van hen spreekt 53% 
de wens of overtuiging uit in 2010 bij een regionale bijeenkomst aanwezig te willen zijn. Ruim 42% 
geeft in een toelichting aan waarom men niet naar een lokaal evenement wil komen. De overige 5% 
zegt te aarzelen. 
 
Ja, echter … 
Zoals eerder werd aangegeven, heeft 53% van de 329 schrijvers het voornemen om volgend jaar de 
Nederlandse Veteranendag in de eigen gemeente of regio mee te vieren. Hierbij is het van belang te 
vermelden dat 30% van hen bij dit voornemen een voorbehoud maakt. Er zijn respondenten die zich 
afvragen of hun eigen gemeente wel iets zal organiseren. Ook zijn er mensen die niet meer in de 
gemeente wonen waar zij destijds als militair woonachtig waren. Zij vieren de Nederlandse 
Veteranendag liever in die gemeente waar zij binding mee voelen: 

“Ik zou graag in Sliedrecht aanwezig willen zijn. Want daar ben ik geboren en heb ik een groot 
deel van mijn leven gewoond.” 

Bovenal plaatsen veteranen hier echter een kanttekening op het gebied van hun gezondheid en 
validiteit, meestal in relatie tot hun leeftijd: 
 “Ja, ik ben en blijf veteraan, zolang ik mag leven.”   
Voor sommigen is de wens, om in de toekomst ooit nog eens deel te kunnen nemen aan een 
veteraangerelateerde activiteit, moeder van de gedachte en antwoorden zij met een optimistisch „ja‟: 

“Ja, echter gezien woonachtig in New Sealand is het altijd de wens nog eens om Nederland te 
bezoeken, zo mogelijk op de Veteranendag, of de 4-mei herdenking te Amsterdam.” 

En een geëmigreerde veteraan heeft een voorstel om zijn wens in vervulling te laten gaan: 
“Ja, indien mogelijk in de Dordogne (France).” 

 
Ja! 
De groep veteranenpashouders die in hun tekst bij een positief antwoord op deze vraag heel overtuigd 
is van hun eigen regionale aanwezigheid in 2010, behelst 70%.  
Ruim de helft van deze respondenten geeft aan vooral belang te hechten aan het samenzijn met 
andere veteranen in een kleinschalige, ontspannen setting: 

“Ja, onderling contact, ontmoetingen met oude kameraden.” 
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“Ik verkies de beslotenheid van een lokale bijeenkomst boven de massale bijeenkomst in Den 
Haag.” 

Een aantal respondenten spreekt hierbij de waardering uit voor de plaats die „het herdenken‟ hierbij 
inneemt: 
 “De „last post‟ werd geblazen, zeer indrukwekkend en emotioneel.” 
Een vijfde deel zegt graag weer te gaan, vanwege positieve eerdere ervaringen met de goede 
organisatie en de vaak uitgebreide logistieke verzorging, variërend van „hapjes en drankjes‟ tot 
lunches en diners: 
 “Goede wijn behoeft geen krans!” 
Een kleine 10% noemt praktische voordelen van het bijwonen van de gemeentelijke viering boven de 
Haagse, zoals de kortere en goedkopere reis. Oudere en minder valide veteranen geven aan dat de 
regionale bijeenkomsten een goed alternatief bieden voor het voor hen onbereikbare Den Haag. 
En enkele veteranen geven aan dat zij volgend jaar graag weer naar een gemeentelijke bijeenkomst 
gaan, juist vanwege het belang dat zij hechten aan het aanvullen en versterken van de nationale 
viering met bijeenkomsten op lokaal en regionaal gebied:  

“Meer bekendheid bij niet-militairen, door heel Nederland heen, over de activiteiten van 
defensie, nu en vroeger, zal misschien leiden tot meer waardering voor onze rol!” 

 
Nee 
Van de 329 respondenten die bij deze vraag een toelichting geven, zegt 33% (109 mensen) niet te 
verwachten volgend jaar aanwezig te zullen zijn bij een evenement in het kader van de regionale 
viering van de Nederlandse Veteranendag.  
De voorkeur voor de nationale viering van deze dag en voor andere landelijke bijeenkomsten, zoals 
die op 4 en 5 mei en als in Margraten, wordt uitgesproken door 40% van deze mensen, te weten 43 
personen:  

“Ik bezoek elk jaar Wageningen, Roermond en de vlootdagen en gezien mijn leeftijd vind ik dit 
genoeg.” 

Voor een derde van de respondenten die in 2010 niet mee zullen doen aan een gemeentelijke 
bijeenkomst, spelen minder goede ervaringen op het gebied van organisatie, verzorging of ten 
aanzien van de populatie bezoekers een doorslaggevende rol: 

“Van de + 60 veteranen waren er maar vier jong. En alle vier waren we van een andere 
uitzendingsmissie. Op zich interessant, maar één keer is genoeg.” 

Van de mensen die de veteranendag volgend jaar niet regionaal zullen vieren, geeft 14% aan dat de 
viering van de Nederlandse Veteranendag hen niet aanspreekt. Een 45-jarige respondent schrijft: 

“Voel ik me nog te jong voor; is leuk als ik met pensioen ben.” 
Anderen uiten meer uitgesproken gevoelens: 

“Nee, want ik schaam me voor mijn stadsgenoten, dat ik als VN-huurling onder nalatigheid van 
de Nederlandse staat, samen met collega‟s door de politiek ben misleid.” 

Van de „nee‟-antwoorden gaat 5% vergezeld met de toelichting dat men geen binding heeft met de 
gemeente waar men nu woont: 
 “Nee, want die mensen (in Deurne) ken ik toch niet.” 
In de overige 8% van deze toelichting worden overige activiteiten als sport, hobby en vooral 
familiegerelateerde bezigheden benoemd. 
 
Nee, tenzij … 
De groep veteranenpashouders die in hun tekst bij een „nee‟-antwoord op deze vraag een voorbehoud 
maakt ten aanzien van hun eigen regionale aanwezigheid, bedraagt 9%. De helft hiervan stelt 
voorwaarden aan het programma: 
 “Alleen bij een aangepast programma – géén muffe harmonie-liedjes (muziek) 1940-‟45.”  
Andere reacties betreffen het al dan niet georganiseerd worden van een dergelijke bijeenkomst: 

“Nee, tenzij in mijn eigen gemeente; niet in Leeuwarden.” 
 
Geen „ja‟ en geen „nee‟ 
Van de 329 respondenten die een toelichting geven bij deze vraag 10, heeft 5% geen antwoord 
aangekruist. De helft van deze mensen geeft aan dat de keuze om al dan niet naar een regionale 
bijeenkomst te gaan afhangt van allerhande omstandigheden, zoals hun gezondheid, andere 
misschien wel leukere bezigheden die op hun pad komen of bijvoorbeeld het weer: 

“Weet nog niet, hangt af van vakantieplanning.” 
De andere helft geeft slechts aan dit nog niet te weten. 
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Vraag 11 
Enkele jaren geleden is het scholenproject “Verhalen van veteranen” opgezet. Veteranen staan bij dit 
onderwijsproject als gastspreker voor de klas om met hun persoonlijke verhaal een bijdrage te leveren 
aan de lessen burgerschapsvorming of geschiedenis. Dit project is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, het Veteraneninstituut en de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Heeft u wel eens iets 
gehoord, gezien of gelezen over dit scholenproject? 
 
In 2007 is voor het eerst gevraagd naar de bekendheid van veteranenpashouders met het 
scholenproject. Het percentage mensen dat hierover wel eens iets gehoord, gezien of gelezen had 
bedroeg toen 23,7%. In 2008 was dit percentage fors gestegen naar 59,4%.  
 
Dit jaar zegt zelfs 63,1% van de 867 respondenten, te weten 547 mensen, wel eens iets gehoord, 
gezien of gelezen te hebben over dit scholenproject. Het aantal veteranenpashouders dat aangeeft 
het project niet te kennen bedraagt 307. Dit is een percentage van 35,4%; in 2008 was dit 37,8%. Op 
deze vraag geven 13 mensen geen antwoord. 
 
Tabel 28: Scholenproject 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 12    1,4  

                                                   Ja 329 37,9 62,7 

                                                   Nee 196 22,6 37,3 

                                                   Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    1 0,1  

                                                   Ja 218 25,2 66,3 

                                                   Nee 111 12,8 33,7 

                                                   Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 867 respondenten hebben 183 personen een geschreven tekst toegevoegd aan de vraag over 
het scholenproject. Van deze mensen geeft 15% aan niets over het project te hebben vernomen, 
terwijl 85% te kennen geeft het project wél te kennen.  
 
Ja 
Het aantal veteranenpashouders dat in hun toelichting aangeeft bekend te zijn met het scholenproject, 
bedraagt 155. Hiervan beschrijven 45 veteranen onder meer hun waardering voor het project. In vraag 
12 wordt de waardering voor het scholenproject “Verhalen van veteranen” expliciet bevraagd. Daarom 
zijn deze waarderingstoelichtingen meegenomen in de analyse van onderstaande vraag 12.  
In de overige toelichtingen wordt vooral aangegeven op welke wijze en in welke mate de 
respondenten iets hebben vernomen van het scholenproject. De media blijken een belangrijke rol te 
spelen in de bekendheid van dit project onder veteranen. Het grootste deel van deze respondenten, 
namelijk 29%, zegt het project te kennen via de televisie en de (regionale) kranten. Een enkele keer 
wordt de radio als informatiebron genoemd. Het veteranenblad Checkpoint zorgt ook voor bekendheid 
met het project: 20% zegt het scholenproject te kennen via dit blad.  
In 10% van de toelichtingen is te lezen dat de bekendheid met het project voortkomt uit het feit dat 
collega-veteranen actief meewerken aan het project:  

“Ja, een oud collega neemt hier deel aan en heeft erover verteld.” 
“Een veteraan vertelde mij dat hij voor de klas van een school verhalen over veteranen had 
verteld.”  

Zeven veteranenpashouders geven aan zélf als gastspreker deel te nemen aan dit project. 
Door 12% wordt aangegeven dat men op een nog andere manier van het project zelf of hieraan 
gerelateerde onderwerpen af weet. Door enkele mensen wordt bijvoorbeeld de algemene 
betrokkenheid bij voorlichtingsactiviteiten op scholen genoemd. Deze maken niet altijd daadwerkelijk 
deel uit van het scholenproject “Verhalen van veteranen”, maar het project wordt er vaak wel bij 
benoemd. Zo schrijft een geëmigreerde veteraan: 

“Ja, in New Zealand is dit project in gebruik op de „Highschools‟, tijdens events als „Anzac day‟, 
georganiseerd bij de RSA (Royal New Zealand Returned and Services‟ Association), welke 
heeft dezelfde doelstellingen voor militairen als het Veteraneninstituut.”  

Ook beschrijft een aantal veteranen de door hen opgemerkte toegenomen interesse van hun eigen 
kleinkinderen voor de vroegere missie van opa of oma: 
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“Ben bij mijn kleindochter op school geweest, de kinderen waren nieuwsgierig (heel leuk), dat 
was in Hoorn.” 
“Kleinkinderen waren geïnteresseerd over mijn missie, nu met deze aandacht landelijk.”  

Het percentage mensen dat zegt “weleens iets gehoord” of “iets gelezen” te hebben over het project, 
ligt op 23%. Veel van deze mensen schrijven erbij waarom zij slechts summier op de hoogte zijn. 
Vooral een gebrek aan mogelijke informatie wordt genoemd, en een enkele keer ook een gebrek aan 
persoonlijke interesse voor dit project.  
 
Nee 
15% van de respondenten die een toelichting schrijven bij vraag 11 geven aan het scholenproject niet 
te kennen. Van hen zegt weer 15% het desondanks een goed initiatief te vinden:  

“Nee, maar wat ik zo lees vind ik het wel een positief project.” 
Nog eens 15% zet zijn vraagtekens bij de hoeveelheid interesse van de scholen: 

“Zelf heb ik op de school van mijn kleinkinderen aangeboden mijn ervaringen te vertellen maar 
er is alleen maar desinteresse.” 
“Wordt ons “koloniaal verleden” nog met belangstelling aangehoord??.” 

Verder geeft de helft van deze respondenten aan dat zij als antwoord „nee‟ hebben aangekruist, 
omdat zij slechts summier informatie over het project tot zich hebben kunnen nemen; de meesten van 
hen uiten hun ongenoegen hierover. 
 
Een verzoek tot meer informatie over het scholenproject en zelfs directe aanmelding hiervoor wordt 
gedaan door 17 veteranenpashouders. Helaas ontbreken bij 14 van hen de benodigde gegevens om 
contact met de personen in kwestie op te nemen. De retour gezonden vragenlijsten zijn anoniem, 
tenzij de respondent zelf zijn of haar naam, registratienummer en/of adres noteert. Met de drie 
veteranen die wel hun identiteit kenbaar maakten, is inmiddels contact opgenomen door betreffende 
projectmedewerker

9
 van het Veteraneninstituut en zij hebben alle drie op dit contact gereageerd.  

 
Vraag 12 
Indien u op vraag 11 „ja‟ heeft geantwoord en dus wel eens iets heeft gehoord, gezien of gelezen over 
het onderwijsproject, hoe is dan uw waardering hiervoor? 
 
Van de 561 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, vindt 3,9% het een matig of zelfs 
slecht idee; 77,4% vindt het een goed of zelfs een uitstekend idee. Van de respondenten geeft 18,7% 
heeft hierover een „neutrale‟ mening.  
Van de groep oudere veteranen zegt 75,6% dat zij het een goed of zelfs een uitstekend idee vinden, 
terwijl dit percentage bij de groep veteranen van vredesmissies 4,5% hoger ligt, te weten op 80,1%. 
Dit verschil in waardering voor het scholenproject tussen de twee groepen was vorig jaar opvallend 
hoger, namelijk 11,1%.  
 
Tabel 29: Waardering voor scholenproject 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 197 22,7  

                                 Slecht 10 1,1 2,9 

                                 Matig 7 0,8 2,0 

                                 Neutraal 66 7,6 19,5 

                                 Goed 202 23,3 59,5 

                                 Uitstekend 55 6,3 16,1 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    109 12,6  

                                 Slecht 3 0,3 1,4 

                                 Matig 2 0,2 0,9 

                                 Neutraal 39 4,5 17,6 

                                 Goed 143 16,5 64,7 

                                 Uitstekend 34 3,9 15,4 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

                                                           
9
 : Vi / Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning, E.J. Kuiper.  

Bereikbaar via post: Veteraneninstituut t.a.v. E.J. Kuiper, Postbus 125, 3940 AC Doorn, mail: e.j.kuiper@veteraneninstituut.nl 
en telefoon:  0343-474152 

mailto:e.j.kuiper@veteraneninstituut.nl
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Aangevuld met de 45 beoordelende teksten die zijn geschreven bij voorgaande vraag 11 naar de 
bekendheid met het scholenproject, geven 151 veteranenpashouders een geschreven toelichting bij 
de waarderingsvraag betreffende het scholenproject.  
Van hen beschouwt 22% het scholenproject als een uitstekend project. De grootste groep waardeert 
het project als goed, namelijk 52%. Maar liefst 16% is neutraal in deze kwestie. 3% ervaart het project 
als matig, en ten slotte vindt 7% het project een slechte zaak.  
In de analyse van de geschreven toelichtingen zijn de respondenten ingedeeld in drie groepen: een 
groep bestaande uit diegenen die het project positief (uitstekend/goed) waarderen, een tweede groep 
met een neutrale waardering en een laatste groep met een negatieve (matig/slecht) waardering voor 
het scholenproject. 
 
Uitstekend, goed 
Van de 151 toelichters heeft 74% een positieve mening over het project; ze vinden het goed of zelfs 
uitstekend. Hiervan geeft een meerderheid van 54% als reden dat ze het goed vindt dat de jeugd 
hoort over de militaire missies waar Nederland bij betrokken is (geweest), want:  

“De jeugd is de toekomst!”  
Het is volgens hen goed voor de algemene ontwikkeling, het historisch besef en het versterken van de 
verdiende waardering voor veteranen en militairen bij de jeugd. Volgens sommige respondenten kan 
het ook bevorderlijk zijn voor de toekomstige aantallen aanmeldingen bij defensie.  

“Het is belangrijk dat de mensen weten wat veteranen zoal gedaan hebben voor de vrede, zodat 
de huidige generaties in onze wereld met deze verworven welvaart kunnen omgaan.” 
“Het is een uitstekend idee om schoolkinderen met veteranen te laten praten, waardoor er meer 
begrip ontstaat voor defensie in het algemeen.” 
“Ja, dat vind ik heel goed. Je zult toch je ervaringen door moeten geven. En, we hebben toch 
ook weer nieuwe veteranen nodig. We moéten hulp blijven bieden.” 

Van de respondenten die een positief getinte toelichting geven, zegt 9% enthousiast te zijn geworden 
over het project door de eigen ervaringen op het gebied van schoolvoorlichtingen zelf, dan wel door 
gesprekken met (eigen) (klein)kinderen: 

“De kinderen luisterden goed en hun vragen waren prima. Dit onderwerp werd reeds in de klas 
besproken, volgens mij.” 
“Als vrijwillig schoolbuschauffeur en betrokkenheid bij basisscholen, weet ik dat kinderen hier 
erg open voor staan.”  

Kinderen zouden niet alleen erg geïnteresseerd zijn, maar ook opmerkelijke vragen stellen:  
“Vraag van een schoolkind: “Hoe lang duurt een vrede eigenlijk?” .”  

Enkele veteranen (7%) zijn weliswaar enthousiast over het project zelf, maar plaatsen wel kritische 
kanttekeningen. Er wordt door hen onderkend dat een Indië-veteraan een heel ander verhaal zal 
vertellen dan een UNIFIL‟er en in dit licht wordt gewezen op het belang van consistentie. Ook hangt 
het in hun ogen erg af van zowel de betrokken veteraan als van de leerkracht of een verhaal al dan 
niet succesvol mag worden genoemd:  

“Succes wordt deels bepaald door de leerkracht.” 
“Goed, maar dan niet alleen de spannende „verhalen‟ door gevechtsveteranen laten uitdragen, 
doch ook verhalen van ondersteunende veteranen te laten vertellen.”  

De resterende 30% geeft een andere toelichting, wat in de meeste gevallen bestaat uit een in 
algemene bewoordingen weergegeven lofuiting voor het project, zoals:  

“Uitstekend, ga zo door!” 
“100 % waardering hiervoor.” 

 
Neutraal 
Van de ondervraagden die een toelichting plaatsten bij vraag 12, vinkte 16% „neutraal‟ aan als 
waardering voor het project. Als meest voorkomende reden voor deze waardering wordt aangegeven 
dat men te weinig van het project af denkt te weten en daarom geen gegronde waardering uit kan of 
wil spreken:  

“Kan daar niets over zeggen, weet er te weinig van.” 
“Wel van gehoord maar verder niets van gemerkt.” 

Ook betreft een veel voorkomende toelichting de twijfel over de capaciteiten van veteranen om hun 
ervaringen op goede en objectieve wijze over te brengen: 

“Ik vind dit persoonlijk geen taak voor veteranen, die het verhaal vanuit een bepaalde 
gezichtshoek vertellen.” 
“Objectiviteit is heel belangrijk!!! Let daarop.” 
“GROTE verantwoordelijkheid. Houdt het licht en on-politiek! En weest trots.” 
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Matig, slecht 
10% van de toelichtingen op deze vraag is afkomstig van diegenen die een matige of slechte 
waardering hebben voor het scholenproject. Meer dan de helft van deze groep geeft te kennen het 
bezwaarlijk te vinden dat slechts één veteraan zijn of haar verhaal doet en daarmee nooit een 
compleet beeld kan geven van de complexe materie. Ook wordt aangegeven dat er de angst bestaat 
dat de verhalen van veteranen wellicht verdraaid of „opschepperig‟ zullen worden verteld:  

“Ik krijg toch het gevoel, waar of niet waar, er zijn mensen die hun verhaal aandikken. Dat vind 
ik slecht!”  
“Eigen roem stinkt.” 
“Flauwekul. Het zijn dan meestal oude mariniers, meestal mensen uit vaste plaatsen (Indië), 
beetje opschepperig….” 

Ook wordt er getwijfeld of kinderen er wel aan toe zijn om de „echte‟ verhalen te horen: 
“De echte/realistische verhalen zijn nog niet geschikt voor kinderoren. De verhalen komen bij 
kinderen bravoureachtig over, terwijl er niets bravoureachtig aan is.” 
“Daar ben ik helemaal tegen. Over een oorlog hoef je kinderen niet te informeren. Wanneer je 
zelf in zo‟n situatie bent geweest is onderwijs over zoiets idioot, die rot oorlogen.” 

Verder vindt een aantal respondenten dat de voorlichting over het Nederlandse verleden op militair 
gebied een taak is voor de leerkracht en/of de ouders. Een andere kleine groep meent dat scholen 
niet geïnteresseerd zijn in de verhalen van veteranen. De resterende 25% geeft een andersoortige 
toelichting. De inhoud varieert hierbij sterk: van het ongeloof in het beïnvloeden of zelfs veranderen 
van de jeugdmentaliteit door dit project, tot politieke achtergronden van het verleden.  
 
Vraag 13 
Veel veteranen en de meeste Nederlanders maken de Nederlandse Veteranendag uitsluitend of 
grotendeels via de media mee. Hieronder volgen twee vragen met betrekking tot de media. Vraag 13 
gaat over de hoeveelheid aandacht. Vraag 14 gaat over de kwaliteit hiervan. 
 
Hoe is uw waardering voor de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse Veteranendag 2009 in de 
verschillende soorten media, te weten:  
a. de geschreven media? 
b. de televisie? 
c. de radio? 
 
Van de 742 respondenten die vraag 13a hebben beantwoord, heeft 45,1% de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag 2009 van de geschreven media als goed of zelfs uitstekend 
ervaren. „Neutraal‟ is door 25,7% als antwoord ingevuld en 29,1% heeft dit als matig of zelfs slecht 
ervaren. 
 
Tabel 30: Waardering voor de hoeveelheid aandacht in de geschreven media (vraag 13a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 108 12,5  

                                 Slecht 27 3,1 6,3 

                                 Matig 121 14,0 28,2 

                                 Neutraal 105 12,1 24,5 

                                 Goed 165 19,0 38,4 

                                 Uitstekend 11 1,3 2,6 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    17 2,0  

                                 Slecht 6 0,7 1,9 

                                 Matig 62 7,2 19,8 

                                 Neutraal 86 9,9 27,5 

                                 Goed 154 17,8 49,2 

                                 Uitstekend 5 0,6 1,6 

                                 Totaal 330 38,9 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 787 respondenten die vraag 13b hebben beantwoord, heeft 63,0% de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag 2009 van de televisie als goed of zelfs uitstekend ervaren. 
„Neutraal‟ is door 19,6% als antwoord ingevuld en 17,4% heeft dit als matig of zelfs slecht ervaren.  
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Tabel 31: Waardering voor de hoeveelheid aandacht van de televisie (vraag 13b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 68 7,8  

                                 Slecht 14 1,6 3,0 

                                 Matig 87 10,0 18,6 

                                 Neutraal 98 11,3 20,9 

                                 Goed 238 27,5 50,7 

                                 Uitstekend 32 3,7 6,8 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    12 1,4  

                                 Slecht 4 0,5 1,3 

                                 Matig 32 3,7 10,1 

                                 Neutraal 56 6,5 17,6 

                                 Goed 191 22,0 60,1 

                                 Uitstekend 35 4,0 11,2 

                                 Totaal 330 38,9 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 659 respondenten die vraag 13c hebben beantwoord, heeft 32,0% de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag 2009 van de radio als goed of zelfs uitstekend ervaren. „Neutraal‟ 
is door 38,8% als antwoord ingevuld en 29,1% heeft dit als matig of zelfs slecht ervaren.  
 
Tabel 32: Waardering voor de hoeveelheid aandacht van de radio (vraag 13c) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 175 20,2  

                                 Slecht 36 4,2 9,9 

                                 Matig 98 11,3 27,1 

                                 Neutraal 122 14,1 33,7 

                                 Goed 99 11,4 27,3 

                                 Uitstekend 7 0,8 1,9 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    33 3,8  

                                 Slecht 10 1,2 3,4 

                                 Matig 48 5,5 16,2 

                                 Neutraal 134 15,5 45,1 

                                 Goed 94 10,8 31,6 

                                 Uitstekend 11 1,3 3,7 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Door 149 personen is een toelichting gegeven bij deze waarderingsvraag met betrekking tot de 
hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse Veteranendag 2009 in de verschillende media.  
 
Van deze personen geven er 103 ook een toelichting bij vraag 14. Gebleken is dat deze toelichtingen 
veelal sterk overeen komen met de hier geschreven teksten  of in het verlengde daarvan liggen. Dit is 
de reden waarom de kwalitatieve analyse van de gegeven toelichtingen bij vraag 13 is samengevoegd 
met die van vraag 14. De achtergronden bij en verklaringen voor de gegeven kwantitatieve 
antwoorden, weergegeven in de zes tabellen 30 t/m 35, worden beschreven in de kwalitatieve analyse 
bij vraag 14, na tabel 35. 
 
Vraag 14 
Hoe is uw waardering voor de manier waarop de verschillende soorten media aandacht hebben 
besteed aan de Nederlandse Veteranendag 2009, te weten:  
a. de geschreven media? 
b. de televisie? 
c. de radio? 
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Van de 734 respondenten die vraag 14a hebben beantwoord, heeft 42,9% de manier waarop via de 
geschreven media aandacht is besteed aan de Nederlandse Veteranendag 2009 als goed of zelfs 
uitstekend ervaren. „Neutraal‟ is door 31,1% als antwoord ingevuld en 26,0% heeft dit als matig of 
zelfs slecht ervaren.  
 
Tabel 33: Waardering voor de manier waarop in de geschreven media (vraag 14a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 111 12,8  

                                 Slecht 24 2,8 5,6 

                                 Matig 111 12,8 26,1 

                                 Neutraal 128 14,8 30,0 

                                 Goed 157 18,1 36,9 

                                 Uitstekend 6 0,7 1,4 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    22 2,5  

                                 Slecht 11 1,3 3,6 

                                 Matig 45 5,2 14,6 

                                 Neutraal 100 11,5 32,5 

                                 Goed 146 16,8 47,4 

                                 Uitstekend 6 0,7 1,9 

                                 Totaal 330 38,1 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 773 respondenten die vraag 14b hebben beantwoord, heeft 59,9% de manier waarop via de 
televisie aandacht is besteed aan de Nederlandse Veteranendag 2009 als goed of zelfs uitstekend 
ervaren. „Neutraal‟ is door 22,8% als antwoord ingevuld en 17,3% heeft dit als matig of zelfs slecht 
ervaren. 
 
Tabel 34: Waardering voor de manier waarop van de televisie (vraag 14b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 78 9,0  

                                 Slecht 13 1,5 2,8 

                                 Matig 93 10,7 20,3 

                                 Neutraal 103 11,9 22,4 

                                 Goed 218 25,1 47,5 

                                 Uitstekend 32 3,7 7,0 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    16 1,8  

                                 Slecht 5 0,6 1,6 

                                 Matig 23 2,7 7,3 

                                 Neutraal 73 8,4 23,2 

                                 Goed 184 21,2 58,6 

                                 Uitstekend 29 3,3 9,2 

                                 Totaal 330 38,9 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 651 respondenten die vraag 14c hebben beantwoord, heeft 30,3% de manier waarop via de 
radio aandacht is besteed aan de Nederlandse Veteranendag 2009 als goed of zelfs uitstekend 
ervaren. „Neutraal‟ is door 42,2% als antwoord ingevuld en 27,5% heeft dit als matig of zelfs slecht 
ervaren. 
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Tabel 35: Waardering voor de manier waarop van de radio (vraag 14c) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Oudere  veteranen                                                      Niet geantwoord 180 20,8  

                                 Slecht 30 3,5 8,4 

                                 Matig 97 11,2 27,2 

                                 Neutraal 133 15,3 37,3 

                                 Goed 92 10,6 25,8 

                                 Uitstekend 5 0,6 1,4 

                                 Totaal 537 61,9 100,0 

    

Jongere  veteranen                                                     Niet geantwoord    36 4,2  

                                 Slecht 9 1,0 3,1 

                                 Matig 43 5,0 14,6 

                                 Neutraal 142 16,4 48,3 

                                 Goed 90 10,4 30,1 

                                 Uitstekend 10 1,2 3,4 

                                 Totaal 330 38,9 100,0 

                                 

Totaal 867 100,0  

 
Van de 867 respondenten is door 140 personen is een toelichting gegeven bij de waarderingsvraag 
over de manier waarop de verschillende soorten media aandacht hebben besteed aan de 
Nederlandse Veteranendag 2009.  
 
Zoals al aangegeven bij de voorgaande vraag, geven 103 van deze respondenten ook een toelichting 
bij vraag 13, die vaak sterk overeen komt met de hier geschreven tekst of in het verlengde daarvan 
ligt. Door 83 respondenten wordt een toelichting gegeven bij óf vraag 13, óf vraag 14. 
In totaal hebben dus 186 respondenten een toelichting geschreven bij deze twee vragen met 
betrekking tot de media. Aangezien enkelen van hen in hun toelichting meerdere verklaringen geven 
voor hun kwantitatieve antwoorden, komt het uiteindelijke aantal toelichtingen op 202. 
 
In 56% van deze 202 toelichtingen worden expliciete achtergronden bij of verklaringen voor de 
gegeven mediawaarderingen beschreven. In de overige 44% van deze teksten wordt voornamelijk 
aangegeven via welke media de Nederlandse Veteranendag is gevolgd en worden er kanttekeningen 
geplaatst bij de ingevulde antwoorden. 
 
Om te beginnen met deze laatste 44% van de 202 teksten: in ruim de helft hiervan (te weten in 53%) 
staat beschreven wát er is gelezen, bekeken en beluisterd en wat juist niét: 

“Deze veteraan heeft de T.V. het meest gevolgd, en daarnaast de Telegraaf en de Computer”. 
Slechts enkele respondenten noemen de radio als medium waarmee ze de Nederlandse 
Veteranendag hebben meegemaakt. De meesten zeggen nauwelijks of geen radio te beluisteren en er 
dus geen waardeoordeel over te kunnen geven. Dit is ook terug te vinden in de kwantitatieve analyse 
van de gegevens: bij de waardering voor de radio ligt het percentage respondenten dat niet heeft 
geantwoord relatief hoog.  

“Wat de radio betreft: die beluisteren wij hoofdzakelijk om klassieke muziek te horen en zelden 
voor actuele zaken als bijv. de veteranendag, vandaar: „neutraal‟.” 

Daarentegen wordt door veel van de respondenten aangegeven dat zij deze dag uitsluitend via de TV 
hebben gevolgd. Ze geven hierbij veelal aan alleen over de televisie-uitzendingen een gefundeerde 
waardering te kunnen geven. 
Ook wordt regelmatig aangegeven dat men ten aanzien van de Nederlandse Veteranendag alleen de 
lokale media heeft gevolgd en dat men hun mening daarop heeft gebaseerd. Hierbij worden 
voornamelijk regionale kranten en lokale televisiestations genoemd.  
In de overige 47% wordt door de respondenten een nuancering gegeven bij de aangekruiste 
antwoorden, of legt men uit waarom juist niets is ingevuld: 

“Dit is puur mijn beleving van wat ik zie, lees en hoor.” 
“Niet voldoende gevolgd om er een juiste indruk van te geven.” 
“Ik kan dit niet beoordelen; ik woon in het buitenland.” 

 
In 56% van deze 202 toelichtingen worden expliciete achtergronden bij of verklaringen voor de 
gegeven mediawaarderingen beschreven. Hiervan betreft bijna driekwart van de teksten een matige of 
zelfs slechte waardering en bijna een kwart een goede of zelfs uitstekende waardering. De neutrale 
antwoorden worden door 3% van de mensen toegelicht. 
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Matig, slecht 
Bijna 74% van deze respondenten geeft een toelichting die duidelijk op een negatieve waardering 
slaat. Hiervan legt iets meer dan de helft in de toelichting uit waarom ze de media-aandacht 
kwantitatief weinig of kwalitatief slecht vinden: 

“Na de veteranendag op zaterdag gaf mijn dagblad „Trouw‟ geen enkele regel verslag of indruk.” 
“Het is jammer dat in de media zo slecht wordt weergegeven wat een veteranendag is.” 

Er wordt regelmatig voorgesteld om het hele jaar door meer aandacht te besteden aan veteranen en 
dit niet te beperken tot een korte periode voorafgaande en tijdens de Nederlandse Veteranendag. 

“Alleen tijdens de Veteranendag een live uitzending is niet genoeg. Voor 4 en 5 mei is er veel 
meer documentaire aandacht, welke wel goed is en de herinnering levend houdt.” 

Iets minder dan de helft van deze respondenten levert specifieke kritiek op inhoudelijke elementen van 
de verslaggeving. Met name het commentaar tijdens de TV uitzending wordt bekritiseerd:  

“Er wordt meer over de huidige militairen gesproken, wiens beroep het is, dan over ons, 
dienstplichtigen.” 
“Bij het defilé moet een commentator zitten die weet waar hij over praat bij wat er voorbij gaat.” 
“Dat de NOS het gehele defilé heeft uitgezonden was goed. Alleen het commentaar van de 
zogenaamde „deskundige‟ liet te wensen over. Er wordt te weinig verteld over de deelnemende 
groepen, alleen het politiek gezwam van de „deskundige‟ was heel erg storend.” 

 
Neutraal 
In 3% van deze toelichtingen wordt antwoordkeuze „neutraal‟ toegelicht. Hoewel deze teksten 
inhoudelijk nogal uiteen lopen, brengen deze schrijvers vooral nuances aan: 

“Alles neutraal gekozen: het is 2 dagen tot een week een hype en dan is het weer een jaar stil, 
maar ik ben mij bewust van de problemen qua drukte en dilemma‟s bij de media.” 
“Wat ik wel eens mis, maar wat ik de media onmogelijk achterna kan dragen, zijn de positieve 
effecten van uitzendingen. Net iets te vaak worden uitsluitend de negatieve effecten onder de 
aandacht gebracht.” 

 
Goed, uitstekend 
Bijna een kwart van deze respondenten laat een positief geluid horen over de media-aandacht: 

 “Omroep Friesland heeft via de radio veel aandacht gegeven, vooral in de aanloop tot.“ 
 “Correcte weergeving, niet overdreven, houden zo!” 
 “Live verslag via NOS was goed en doet veel voor de bekendheid, evenals de aandacht in 
 de NOS-journaals en in de verschillende actualiteitenprogramma‟s.” 
Ook onder de mensen die de zes subonderwerpen positief waarderen, vindt echter een nuancering 
plaats: 

“Alles goed, maar ze zouden ook op andere momenten dan rond de veteranendag meer 
aandacht moeten besteden aan de inzet van „onze jongens en meisjes‟, uit verleden én heden!” 

 
2.3 Evaluatie: gemiddelde scores op de waarderingsvragen 
 
De vragen 02, 06a tot en met 06d, 09, 12, 13a tot en met 13c en 14a tot en met 14c zijn 
waarderingsvragen, met antwoord- mogelijkheden op een vijfpuntschaal. 
 
02 Wat vindt u van de slogan voor de Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in dienst 

van vrede”? 
06 Indien u op vraag 03, 04 en/of vraag 05 „ja‟ of „gedeeltelijk‟ heeft geantwoord en dus het 

programma in Den Haag dan wel via de media heeft gevolgd, wordt u verzocht de navolgende 
waarderingsvragen te beantwoorden: 

 a Hoe is uw waardering voor de geboden plechtigheid in de Ridderzaal? 
 b Hoe is uw waardering voor de geboden Ceremoniële Medaille-uitreiking?  
 c Hoe is uw waardering voor het geboden Nationaal Defilé Den Haag?  
 d Hoe is uw waardering voor de geboden Manifestatie? 
09 Indien u op vraag 08 „ja‟ heeft geantwoord en dus in uw eigen gemeente of regio bij (één van) 

deze bijeenkomsten of evenementen aanwezig bent geweest, hoe is dan uw waardering voor de 
geboden evenementen? 

12 Indien u op vraag 11 „ja‟ heeft geantwoord en dus wel eens iets heeft gehoord, gezien of 
gelezen over het onderwijsproject, hoe is dan uw waardering hiervoor? 

13 Hoe is uw waardering voor de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse Veteranendag 2009 
in de verschillende soorten media, te weten: 

 a. de geschreven media? 
 b. de televisie? 
 c.  de radio? 
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14 Hoe is uw waardering voor de manier waarop de verschillende soorten media aandacht hebben 
besteed aan de Nederlandse Veteranendag 2009, te weten: 

 a. de geschreven media? 
 b. de televisie? 
 c.  de radio? 
 
Door de gemiddelde scores op deze afzonderlijke dertien (sub)vragen af te zetten tegen vraag 16, of 
men „vóór 1979 is ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (operatie / missie 
/ uitzending)‟, is het mogelijk hierbij een vergelijking te maken tussen waarderingen van de 
verschillende onderwerpen door de groep „oudere veteranen‟ en de groep „jongere veteranen‟.  
 
Net als in voorgaande jaren zijn deze dertien waarderings(sub)vragen niet met elkaar gemiddeld om 
een gemiddelde score van respectievelijk oudere en jongere veteranen op „algemene waardering‟ 
voor deze vijfde Nederlandse Veteranendag in kaart te brengen. De onderwerpen (te weten: de 
slogan, de vier programmaonderdelen in Den Haag, de regionale evenementen, het onderwijsproject 
én de zes subvragen met betrekking tot de media) verschillen dusdanig, dat de uitdrukking „appels 
met peren vergelijken‟ hier sterk van toepassing is. Omdat de twee algemene waarderingscijfers, van 
respectievelijk oudere en jongere veteranen, inhoudelijk niet zuiver te noemen zijn, voegen zij niets 
toe. 
Wel zijn de zes subvragen met betrekking tot het onderwerp „de media‟ (13a, 13b, 13c, 14a, 14b en 
14c) met elkaar gemiddeld en afgezet tegen vraag 16, waarbij een kwantitatief zuiver vergelijk 
gemaakt kan worden tussen de mediawaardering van de groep oudere veteranen en de groep 
veteranen van vredesmissies.  
 
Onderstaande tabel 34 geeft de resultaten weer van de vragen 02, 06a, 06b, 06c, 06d, 09 en 12, 
gemeten op een vijfpuntsschaal. 
 
Tabel 36: Gemiddelde scores op de waarderingsvragen 
 02 06a 06b 06c 06d 09 12 

        

Oudere veteranen 3,36 3,60 3,60 4,00 3,70 4,20 3,84 

Jongere  veteranen 3,68 3,52 3,63 3,96 3,78 3,94 3,92 

 
De grafiek in onderstaande figuur 3 geeft vervolgens de gedetailleerde verdeling weer van de 
waardering op de bevraagde (sub)onderwerpen 02, 06a, 06b, 06c, 06d, 09 en 12, met betrekking tot 
deze vijfde Nederlandse Veteranendag. 
 
Waardering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Oude veteranen in vergelijking met jonge veteranen 

 
 
 

 

Figuur 3: Gemiddelde waardering per groep per onderwerp 
 
Onderstaande tabel 35 geeft de resultaten, gemeten op een vijfpuntschaal, weer van de vragen 13a, 
13b, 13c14a, 14b en 14c. 
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Tabel 37: Gemiddelde scores op de waarderingsvragen 
 13a 13b 13c 14a 14b 14c  de 

media 

         

Oudere veteranen 3,03 3,40 2,84 3,02 3,36 2,85  3,08 

Jongere veteranen 3,29 3,69 3,16 3,30 3,67 3,17  3,38 

 
De grafiek in onderstaande figuur 4 geeft vervolgens de gedetailleerde verdeling weer van de 
waardering op de bevraagde (sub)onderwerpen 13a, 13b, 13c14a, 14b en 14c en de gemiddelde 
scores op de algemene waardering van de media.  
 
Waardering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Oude veteranen in vergelijking met jonge veteranen 

 
 
 
 
Figuur 4: Gemiddelde waardering per groep per subonderwerp media en algemene waardering media 
 
Uit de resultaten blijkt dat de groep jongere veteranen van vredesmissies (witte staven) ten aanzien 
van twee onderdelen van deze vijfde Nederlandse Veteranendag een duidelijk hogere waardering 
heeft dan de groep oudere veteranen (groene staven), te weten de slogan en de media. 
 
De gemiddelde score op de algemene waardering van de media ligt bij de groep veteranen van 
recente missies met 3,38 niet alleen 0,30 hoger dan de score van 3,08 bij de groep oudere generaties 
veteranen, op élk van de zes subvragen scoort de groep veteranen van recente missies hoger. Van 
de dertien uitgevraagde (sub)onderwerpen krijgt de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse 
Veteranendag op de radio van de groep oudere met 2,84 de laagste van alle waarderingscijfers, direct 
gevolgd door de waardering van 2,85 voor de manier waarop de radio aandacht heeft besteed aan 
deze dag. Ten slotte is de waardering voor de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse 
Veteranendag 2009 in de verschillende soorten media binnen elk van de twee groepen veteranen 
nagenoeg gelijk aan de waardering voor de manier waarop de verschillende soorten media hieraan 
aandacht hebben besteed. De televisie wordt door beide groepen het meest gewaardeerd, gevolgd 
door de geschreven media. De radio krijgt de minste waardering. 
Het verschil in de gemiddelde waardering voor de slogan tussen de twee groepen bedraagt 0,32. Van 
de groep oudere veteranen zegt 49,7% dat deze slogan hen (zeer) aanspreekt, terwijl dit percentage 
bij de groep veteranen van recente missies met 66,6% aanzienlijk hoger ligt, te weten 16,9% (zie tabel 
8). In 2008 bedroeg dit verschil nog 12,4%, met als percentages waarbij de slogan (zeer) aansprak 
respectievelijk 50,3% (oude veteranen) en 62,7% (jonge veteranen). 
Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel de groep oudere veteranen als de groep jongere 
veteranen  hoog gewaardeerd. Van de eerste groep waardeert 81,5% het geboden defilé met een 
„goed‟ of zelfs „uitstekend‟ (zie tabel 20), terwijl dit percentage bij de tweede groep op 80,9% ligt; een 
verschil van slechts 0,6%.  
De waardering van beide groepen voor de Manifestatie op het Malieveld, de Ceremoniële Medaille-
uitreiking en de plechtigheid in de Ridderzaal lopen niet ver uiteen. 
De waardering voor het scholenproject „Verhalen van veteranen‟ ligt bij beide groepen hoog. Van de 
groep oudere veteranen zegt 75,6% dat zij het onderwijsproject een goed of zelfs een uitstekend idee 
vinden, terwijl dit percentage bij de groep jongere veteranen 4,5% hoger ligt, te weten op 80,1% (zie 
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tabel 29). Dit verschil in waardering voor het scholenproject tussen de twee groepen was vorig jaar 
opvallend hoger, namelijk 11,1%. 
Net als in 2008 worden de lokale en/of regionale bijeenkomsten en evenementen die op of rond 29 
juni zijn georganiseerd door de groep oudere veteranen het hoogst gewaardeerd. Het gebodene wordt 
door 87,0% van deze groep gewaardeerd met een „goed‟ of „uitstekend‟ (zie tabel 26), terwijl dit 
percentage bij de groep jongere veteranen 9,2% lager ligt, te weten op 77,8%. 
 
De geschreven toelichtingen bij de verschillende vragen geven achtergronden bij en verklaringen voor 
deze waarderingen en de verschillen én overeenkomsten tussen „oud‟ en „jong‟. Hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 2.2, waarin de antwoorden op de respectievelijke vragen uitgebreid worden 
behandeld. 
 
2.4 Aanvullende opmerkingen 
 
2.4.1 De Nederlandse Veteranendag 
 
Vraag 15  
Wat mist u tijdens de Nederlandse Veteranendag? Met andere woorden, is er een element dat u 
toegevoegd zou willen zien? 

 
Een groot aantal toelichtingen bij deze vraag bevatten geen opmerkingen over de Nederlandse 
Veteranendag zelf. In veel van deze teksten worden persoonlijke achtergronden beschreven en 
gegevens verstrekt. Ook hebben respondenten hier opmerkingen geplaatst over de veteranenstatus in 
het algemeen en over het Veteraneninstituut in het bijzonder. Verder gaan sommige bij deze vraag 
geschreven toelichtingen over de enquête. Daarbij kwam het voor dat opmerkingen over de 
Nederlandse Veteranendag bij vraag 20 werden neergezet in plaats van bij deze vraag 15. 
 
De bij vraag 20 geschreven opmerkingen die duidelijk een antwoord geven op vraag 15 van de 
enquête, worden meegenomen in de analyse van de antwoorden op deze vraag 15. De bij vraag 15 
gegeven toelichtingen die over de enquête gaan, zijn verplaatst naar vraag 20, waar expliciet wordt 
gevraagd of men nog opmerkingen heeft ten aanzien van deze enquête. De toelichtingen die gaan 
over persoonlijke achtergronden en gegevens, over de veteranenstatus en over het 
Veteraneninstituut, worden behandeld in paragraaf 2.4.3, genaamd „Overige‟. Op deze manier zijn bij 
deze analyse over vraag 15 alleen die toelichtingen overgebleven die daadwerkelijk over de 
Nederlandse Veteranendag zelf gaan.  

 
Na deze selectie bleven 293 respondenten over die een toelichting geven over de Nederlandse 
Veteranendag. Door het open karakter van de vraag lopen de antwoorden sterk uiteen. Ze zijn in 
categorieën ingedeeld en binnen iedere categorie valt ook de nodige variatie op te merken. In 
onderstaande analyse is dit zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. 
 
Het programma 
Van de 293 respondenten die een toelichting geven over (het missen van een element van) de 
Nederlandse Veteranendag, geeft 42% inhoudelijk commentaar op het programma. Binnen deze 
groep geeft 65% te kennen dat zij graag meer aandacht willen voor een bepaalde groep tijdens de 
Nederlandse Veteranendag, tegenover 35% die als inhoudelijk commentaar concrete suggesties ter 
verbetering van het programma geeft.  
 
De meerderheid van de respondenten die inhoudelijk commentaar leveren op het programma geeft 
dus aan meer aandacht te willen zien voor bepaalde groepen tijdens de Nederlandse Veteranendag. 
De groepen waarvoor zij graag meer aandacht willen, lopen echter uiteen. Zo roepen sommigen op 
om meer aandacht te besteden aan de „jongere‟ veteranen, mede om de Nederlandse Veteranendag 
voor hen aantrekkelijker te maken:  

“Meer respect voor de jonge veteraan.” 
“De jonge veteranen moeten ook massaal aanwezig zijn. Vaak vinden ze zichzelf te jong om 
veteraan te zijn, maar zij moeten straks wel het stokje overnemen. Ik vind dat er een manier 
gevonden moet worden om de jongere veteranen erbij te trekken. Op dit moment denken velen 
dat veteraan-zijn iets is voor ouderen. Als dit nu niet gebeurt, zijn er later te weinig veteranen 
om zo'n groot evenement als op het Malieveld te organiseren. Want de oudere veteranen zijn 
dan al lang overleden.” 

Anderen vinden juist dat er al teveel aandacht uitgaat naar de jongere veteranen en dat daardoor de 
oudere veteranen ondergesneeuwd of zelfs vergeten dreigen te raken: 

“Meer aandacht voor de vergeten ouderen.” 
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“Minder jonge veteranen en meer ouderen, want die kunnen over enkele jaren hieraan niet meer 
deelnemen, dat is een uitstervende generatie.” 

Deze tegenstelling is ook te zien in het feit dat sommige veteranenpashouders graag zouden zien dat 
er benadrukt wordt dat er weinig tot geen verschil zit in „oude‟ en „jonge‟ veteranen en dat eenheid 
tussen deze twee groepen gestimuleerd wordt, terwijl anderen juist benadrukt wensen te zien dat de 
missies van de „jonge‟ veteranen een duidelijk ander karakter hebben dan die van de „oude‟ 
veteranen: 

“Ik zou graag zien dat er meer gericht wordt op het feit dat er geen verschil is tussen „oude‟ en 
„jonge‟ veteranen.” 
“Realiseer je dat er 2 soorten veteranen zijn. Ouderen hebben oorlog gevoerd en jongere 
hebben vredesoperaties gedaan. Dat betekent dat bij de invulling van de veteranendag er meer 
wordt uitgegaan van de jongere dan van de oudere veteranen. Conclusie: de oudere veteranen 
sterven uit en de jongeren groeien aan.”  

Verder zijn er respondenten die graag zien dat een speciale missie meer aandacht krijgt; de missie 
naar Nederlands-Indië wordt hierbij het meest genoemd. Ook gaan er stemmen op om meer aandacht 
aan recentere missies te besteden en de positieve resultaten hiervan te presenteren op een dag als 
de Nederlandse Veteranendag. Een andere groep pleit juist weer voor het evenredig weergeven van 
informatie rondom alle missies; dus evenmin de nadruk leggen op een speciale missie als deze „in het 
verdomhoekje‟ stoppen. 
Een aantal respondenten geeft aan dat zij de aandacht missen voor hun gevallen of gewond geraakte 
collega‟s en graag een herdenkingsmoment voor hen willen hebben:  

“Eén moment van aandacht voor de gevallenen.” 
“Meer aandacht voor de gewonden en oorlogsinvaliden en zeker ook voor de nabestaanden.” 

Tenslotte zegt een groep respondenten aandacht te missen voor het thuisfront:  
“Een veteranendag zou ook voor de gezinnen van deze mensen kunnen zijn, namelijk: achter 
elke sterke man/vrouw schuilt een even zo sterk zo niet sterker thuisfront!!” 

 
Zoals gezegd, geeft 35% van de groep die inhoudelijk commentaar levert op het programma van de 
Nederlandse Veteranendag, concrete suggesties om het programma interessanter te maken.  
Veelvuldig wordt geopperd, meer overzichtelijke ontmoetingspunten te creëren. Een flink aantal 
veteranen ziet graag dat „de reünie‟ met oude maten van hun missie in het vervolg wat makkelijker en 
vooral haalbaarder wordt: 

“Een makkelijke manier om oude maten op te sporen op het Malieveld.” 
“Meer fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid van de legerleiding (officieren en onderofficieren). 
Ruimte voor „meet and greet‟ op ontmoetingspunten.” 

Ook geeft een aantal veteranenpashouders aan dat ze moeten oppassen dat ze als veteranen geen 
„aparte groep‟ worden, maar juist in de samenleving blijven staan. Daarom vinden ze de 
informatievoorziening naar de burgers toe en de dialoog tussen de burger en de veteraan belangrijk:  

“Goede sprekers, eigen ervaringen doorgeven aan de aanwezigen en wat dialoog misschien.” 
“Interactie tussen publiek en veteranen.” 
“Graag een programma dat (beter) aansluit op de jongere generatie en ook voor 
buitenstaanders informatief kan zijn (wat hebben we bereikt met de missies en hoe was het 
toen).” 

Om de ervaringen van veteranen wat tastbaarder te maken voor buitenstaanders, wordt regelmatig de 
suggestie van het vertonen van beeldmateriaal aangedragen:  

“Mogelijk meer beeldmateriaal van de uitzendingen, voor de bredere beeldvorming.” 
“Eigen documentaires van veteranen. Ongeveer zoals die van „Groetjes uit Libanon‟.” 
“Op het Malieveld kort filmpje laten zien, waarna publiek vragen kan stellen aan veteranen.” 

Ook zou het exposeren van voertuigen bijdragen aan het tastbaarder maken van de ervaringen van 
veteranen: 

“Misschien een aantal voertuigen die regelmatig uitgezonden worden (al of niet met 
bewapening).” 

Ten slotte zou er meer voor kinderen moeten komen om het programma gevarieerder te laten zijn en 
daarmee meer bezoekers te trekken: 

“Meer actieve attracties neerzetten. Dan trek je kinderen en zo ook ouders. Bijv. mini 
stormbaan, demo's etc.” 
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Organisatie 
Van het totaal aantal van 293 respondenten dat een toelichting geeft op de Nederlandse 
Veteranendag, levert 16% commentaar op de praktische organisatie van deze dag. Zij doen hierbij 
vaak ook suggesties om één en ander betreffende de organisatie te verbeteren.  
Het vervoer naar en van Den Haag is een vaak beschreven onderwerp:  

“Vervoer per trein is vaak te moeilijk voor velen die slecht ter been zijn. Dus: inzet bussen?” 
“Een voor de oude veteranen ingezet (militair) vervoer, met een ophaal- of opstappunt, gelegen 
binnen 15 km van de woonplaats. Al dan niet tegen een redelijke vergoeding. Voor oude 
veteranen is de reistijd om in Den Haag te komen veel te lang.” 

Er wordt regelmatig aangegeven dat de organisatie meer rekening zou moeten houden met ouderen 
die slecht ter been zijn. De afstanden worden voor hen te ver gevonden om te lopen en de wachttijden 
op het ingezette vervoer zijn dermate lang dat het staan wachten erg vermoeiend wordt gevonden. 
Ook wordt er een discussie aangezwengeld over de gekozen datum voor de veteranendag. Soms 
wordt gezegd dat de laatste zaterdag van juni hinderlijk overlapt met geplande vakanties of andere 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de TT van Assen. Er wordt ook beargumenteerd dat de Nederlandse 
Veteranendag 29 juni als vaste datum moet hebben, of juist op 5 mei gevierd moet worden.  
Verder wordt de locatie van de dag, Den Haag, ter discussie gesteld. Door 21 veteranenpashouders 
(2,4% van het totaal aantal van 867 respondenten) wordt Wageningen geprefereerd boven Den Haag.  
Een pleidooi voor het houden van de nationale viering van de Nederlandse Veteranendag in een 
centraler gelegen plaats in het land, zodat het makkelijker te bereizen is, wordt gehouden door 22 
andere veteranen (2,5% van 867). 
Vaak wordt gevraagd om de Nederlandse Veteranendag uit te roepen tot „Nationale Feestdag‟. Men 
zou vrij moeten kunnen krijgen van de werkgever zonder er een verlofdag voor te hoeven inleveren. 
Sommigen opperen zelfs dat er in het hele land vrij reizen zou moeten gelden, zodat ook familieleden 
gratis kunnen delen in de feestvreugde in Den Haag. Veel veteranen wijzen erop dat ze graag meer 
vlaggen zien uithangen op deze dag en dat er meer gedaan moet worden om te zorgen dat mensen 
weten dat de vlag uit mag.  
De informatievoorziening naar de burger toe omtrent de dag zelf moet volgens velen in het geheel 
duidelijker worden. Er wordt gevraagd om de Nederlandse Veteranendag meer te promoten om 
daarmee de kennis van de burger over de betekenis van deze dag te vergroten: 

“Bv. één tot twee weken voor de veteranendag in alle huishoudens een folder verspreiden met 
toelichting en wetenswaardigheden en dat op die dag de vlag uitgestoken mag worden.” 
“Er kan meer bekendheid komen over het symbool en gebruik van de anjer. En voorlichting over 
het „vlaggen‟ op de Veteranendag. Winkeliers en horeca kunnen op deze dag anjers verkopen 
(echt of nep) en daarmee geld inzamelen voor de „minder gelukkige veteranen‟.” 

Maar ook de veteranen zelf wensen meer duidelijkheid over de inhoud van de Veteranendag: 
“Voor de veteranendag van volgend jaar zou ik graag informatie willen over de indeling van de 
dag en of ik hier een uitnodiging voor krijg of dat ik er zo naar toe mag.” 

En ook al woont iemand al jaren in het buitenland, toch wordt de wens geuit actief betrokken te 
worden bij de Nederlandse Veteranendag: 

“Vanuit defensie – via ambassade, consulaat, een tenminste geschreven herdenking voor hen 
ver van huis. Ik weet het, ver van (het Nederlandse) huis (Australia) uit het hart. Jaarlijks word ik 
uitgenodigd, o.a. als Korea veteraan, door de Koreaanse gemeenschap van deze omgeving 
(Brisbane) omstreeks 25 juni, de dag dat zij de inval van hun land herdenken, om dit bij te 
wonen. Dit kan door hun gedaan worden! Maar nu de Nederlandse veteranen? Van Nederland 
horen wij niets. Van Dienst horen wij niets. Staan ze in hun hemd…” 

 
Defilé 
Van alle opmerkingen over de Nederlandse Veteranendag gaat 7% specifiek over het Nationaal Defilé 
Den Haag. Soms geven respondenten aan bepaalde groepen in het defilé te missen, vooral veteranen 
van zeer recente missies of onderdelen van de huidige defensie organisatie. Herhaaldelijk ook geven 
de veteranenpashouders te kennen zich te storen aan het tenue van sommige in het defilé 
meelopende veteranen:  
 “Heb me gestoord dat er veteranen meeliepen in het defilé gekleed in spijkerbroek.” 

“Zou liever zien dat voor degenen die in het bezit van een uniform zijn, uniform verplicht zou 
worden gesteld.” 

Het defilé zou te lang duren, of juist te kort zijn, of de volgorde van groepen zou moeten worden 
gewijzigd: 

“Het defilé mag / moet groter van opzet worden.” 
“Het defilé gegroepeerd in leeftijdsgroepen, beginnend met de groep oudsten.” 

Een enkeling meent dat de volgorde van de groepen gebaseerd zou moeten zijn op het zich al dan 
niet houden aan de kledingvoorschriften: 
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“Mensen die niet zijn georganiseerd, helemaal achteraan. Nu lopen ze weer tussen ons in!! En 
zeker als zij niet in gepaste kleding zijn.” 

Tenslotte worden er opmerkingen geplaatst over de genodigden, die op het podium mochten zitten. 
Respondenten geven aan dat ze graag anderen op die plekken zouden zien zitten: 
 “Zéér tevreden met de organisatie, alleen betere plaatsen op de tribune. Dus minder bobo‟s.” 

“Haal alle bobo‟s met uitzondering van de Prins van het podium af, laat ook de oudst mogelijke 
veteraan ernaast staan.” 

 
Eigen gemeente 
Van de respondenten die een toelichting geven op de Nederlandse Veteranendag, schrijft 5% iets 
over de eigen gemeente. Men vraagt regelmatig om meer aandacht of blijk van activiteiten van de 
gemeentes:  

“Wil graag dat alle gemeenten in Friesland meedoen. Dan treffen wij meer bekenden.” 
Verder wordt de gemeentes regelmatig gevraagd de dag beter te organiseren; dit behelst dan vaak 
een uitgebreidere bijeenkomst.  

“Veteranendag is όόk inzien dat er wereldwijd ook fouten zijn gemaakt. Feest is goed, maar 
herdenken ook. Veteranendag heeft waarde voor mensen. Probeer het niet af te raffelen, zoals 
hier in Overijssel, in slechts 2 uur. Twee uurtjes was voor iedereen te kort. Het leek op een soort 
receptie. Ik heb een aantal mensen leren kennen, oud en jong, en vind dat zeer waardevol.” 

Ook geven de veteranenpashouders suggesties om de gemeentelijke dag te verbeteren. Deze 
suggesties verschillen niet veel van de suggesties die voor de nationale dag werden gedaan: 

“Wellicht is het mogelijk een aantal (korte) films van verschillende VN operatie te vertonen op de 
gemeentelijke bijeenkomst.” 

 
Media 
Een element dat door 5% van de respondenten wordt benoemd, omdat men dit toegevoegd zou willen 
zien aan de Nederlandse Veteranendag, betreft de media-aandacht. De media dient frequenter en 
duidelijker uit te leggen wat de veteranenstatus daadwerkelijk inhoudt. Daarbij moet de Nederlandse 
bevolking ook nadrukkelijk geïnformeerd worden over de verschillende missies: 

“Dat via media meer duidelijkheid gegeven wordt over wat „veteraan-zijn‟ betekent. Wellicht op 
TV terugblik op militaire operaties vanaf 1940.”  

Er wordt verder gevraagd om „kundige journalisten‟, die veteranen met respect behandelen en de dag 
goed kunnen weergeven in hun reportages: 

“De betrokkenheid van T.V. en radio registratie verbeteren, uitvoering door vakmensen. Heel 
veel veteranen willen door gevestigde interviewers worden benaderd. Je hoort dan van deze 
veteranen: “Met zo‟n respectloos iemand praat ik niet eens; de goeien zijn zeker te duur voor 
ons, daarom maar van die slecht geklede studentjes.” 

 
Anders 
Ten slotte geeft nog 25% van deze groep respondenten een antwoord  dat niet in bovenstaande 
categorieën is in te delen. Velen van hen zeggen niets te missen of er niet over te kunnen oordelen, 
omdat ze op die dag niet in Den Haag aanwezig zijn geweest: 
 “Ik heb niets gevolgd (ouderdom).” 

“Ik zou niet weten wat er nog meer aan toegevoegd moet worden. Zowel nationaal als plaatselijk 
lijkt het erop dat de jaarlijkse veteranenherdenking een vaste plek in ons bestel krijgt. Een heel 
goede zaak!” 

Vrijwel alle respondenten die in het buitenland wonen, geven aan niet te weten of zij iets missen 
omdat zij niet precies weten hoe de dag eruit ziet.  
Een ander deel van de respondenten zegt het niet veel uit te maken of heeft geen zin om aanvullingen 
voor de Nederlandse Veteranendag aan te dragen: 
 “Ik heb wel wat gemist, maar ik maak mij niet meer druk!” 
Ook worden relatief vaak gevoelens geuit van tevredenheid over deze Nederlandse Veteranendag, en 
wordt de hoop uitgesproken dat er nog velen zullen volgen: 

“Ga zo door!” 
“Pluim voor alle mensen die hebben meegewerkt aan deze Nederlandse Veteranendag! 
Geweldig.” 

 
2.4.2 De enquête 
Als afsluitende vraag werd de respondent de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te 
plaatsen ten aanzien van deze enquête. 
 
Vraag 20 
Indien u nog opmerkingen heeft ten aanzien van deze enquête, kunt u deze hieronder kwijt. 
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Van de 867 respondenten hebben er 84 een opmerking gemaakt ten aanzien van deze enquête.  
Net als bij vraag 15 hadden niet alle toelichtingen betrekking op de gestelde vraag 20. Een groot 
aantal bij deze vraag geschreven teksten bevatten dus geen inhoudelijke opmerkingen over de 
enquête zelf, maar persoonlijke achtergronden of opmerkingen over de veteranenstatus en het 
Veteraneninstituut. Verder gaan sommige bij deze vraag geschreven toelichtingen specifiek over de 
Nederlandse Veteranendag. 
De opmerkingen betreffende de Nederlandse Veteranendag zijn, zoals eerder gezegd, verplaatst naar 
de analyse van vraag 15, waar expliciet wordt gevraagd of men een element toegevoegd zou willen 
zien op de Nederlandse Veteranendag.  
In de navolgende paragraaf 2.4.3 worden de toelichtingen die persoonlijke achtergronden bevatten, of 
over de veteranenstatus dan wel het Veteraneninstituut gaan, behandeld. Op deze manier zijn bij 
deze analyse van vraag 20 alleen die toelichtingen overgebleven die daadwerkelijk over de enquête 
zelf gaan.  
 
Na deze selectie bleven 84 respondenten over die een toelichting gaven bij deze vraag over de 
enquête zelf.  
Een gedeelte van hen geeft een commentaar over de inhoud van de enquête. Daarbij wordt vooral het 
onderscheid tussen oudere en jongere veteranen genoemd: 

“Ik vind het belachelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de oudere en jongere 
generaties veteranen. Wij zijn allen veteraan. Stop met het maken van onderscheid. Jullie 
leggen ons iets op wat nergens over gaat. Veteraan ben je voor het leven en ik zal altijd respect 
hebben voor elke veteraan, jong of oud.” 

Ander inhoudelijk commentaar gaat vaak over elementen die men gemist heeft in de enquête: 
 “Iets meer nuances in de beantwoording van de vragen heb ik gemist. Uitsluitend ja/nee is wat 
 magertjes.” 
 “Jammer, dat geen woord over „Wageningen‟ wordt gerept; had gaarne aangegeven dat ik het 
 eens ben met de huidige werkwijze.” 
Een wat grotere groep geeft in de toelichting aan het te betreuren dat ze niet alle vragen even goed 
kon beantwoorden: 
 “Neemt u mij a.u.b. niet kwalijk dat ik niet veel van nut was. Ik waardeer zeer uw belangstelling 
 (Woon in Australia).” 
 “Deze evaluatie vind ik nuttig. Vele vragen kan ik helaas niet beantwoorden, omdat ik er te 
 weinig van af weet.” 
Sommige veteranen geven aan af te wachten wat er met de enquête gedaan zal worden en dat zij 
nieuwsgierig naar de uitkomst zijn: 
 “Ik waardeer het feit dat u de moeite neemt om een enquête te houden. Wel ben ik 
 nieuwsgierig wat u met de uitslag doet en tot welke gevolgen dat leidt.” 
Een gedeelte van hen lijkt hier wat sceptisch tegenover te staan: 
 “Ik hoop dat er wat mee gedaan wordt en niet in de lade wordt gelegd.” 
Ruim een derde van de respondenten die een geschreven toelichting over de enquête geven, zegt de 
enquête een goede en nuttige zaak te vinden: 
 “Ik vind het uitstekend dat u een enquête houdt. Zal altijd voor u ten dienste staan.” 
 “Een goed initiatief, om naar de mening van de doelgroep te vragen!” 
Ten slotte wensen sommige veteranenpashouders ons succes met het verwerken van de resultaten: 
 “Heel veel succes en op naar het volgend jaar!” 

 
2.4.3 Overige 
In deze paragraaf „overige‟ worden toelichtingen behandeld die weliswaar bij de vragen 15 en/of 20 
zijn geschreven, maar die niet over respectievelijk de Nederlandse Veteranendag of de enquête zelf 
gaan. In totaal plaatsen 123 respondenten „overig‟ commentaar. Deze opmerkingen betreffen 
voornamelijk de eigen missie, de veteranenstatus en het Veteraneninstituut.  
 
Eigen missie 
Ruim een derde van de respondenten die een toelichting geven die niet bij een specifieke vraag is in 
te delen, noemt de eigen missie. Soms wordt deze even kort genoemd, veelal met de data 
waartussen men is uitgezonden. Regelmatig wordt deze informatie uitgebreider beschreven:  

“Na terugkeer in Nederland met een studiebeurs van de Kon. Marine naar de Zeevaartschool in 
Groningen voor het rijkscertificaat als radiotelegrafist en in dat vak 17 jaar gewerkt bij Marine 
Inlichtingendienst Marid VI Afd 1, dus in totaal als militair en burger 20 jaar bij de Marine. Ik heb 
met plezier bij de Marid gewerkt met als collega‟s ook een aantal ex telegrafisten van de 
Marbrig, die ik wel kende en daarbij ook een aantal van de varende en vliegende vloot uiteraard 
eveneens met de nodige oorlogs- en gevechtservaring.”  

Ook worden gevoelens ten opzichte van de missie beschreven: 
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“Toen wij naar Korea gingen, was ik erg jong en als ik nu weer moest gaan ging ik weer. Bij mij 
zijn mensen - mensen - of ze nu rood, geel of zwart zijn, zij allen hebben rood bloed net als wij.” 
“Heb deel uitgemaakt van UNAVEM II/III, bekend onder de naam: „De vergeten missie‟ (1995). 
Dit bleek al tijdens de missie (niemand in Den Haag wist waar ik in Angola was en ook na de 
uitzending stond de media bol van Srebrenica maar niets van Angola). Ik heb dat geaccepteerd 
en doe dus geen enkele moeite meer om ergens aan deel te nemen. Thuisfrontdagen voor 
familie gingen alleen over Bosnië. Op de vraag van mijn echtgenote of ze ook iets over Angola 
konden vertellen, zei men: "Helaas hebben we daar geen info van".” 

Bovendien worden ervaringen tijdens de missie beschreven: 
“Ik ben op Java gevaarlijk gewond geraakt en uit de hinderlaag gehaald door een collega, ook 
gewond, die enige tijd later bij een beschieting van een konvooi, dezelfde dag in het hospitaal 
van Bandoeng gestorven is. Ik was zijn enige vriend ter plaatse. Geen behoefte meer om mijn 
diensttijd te verheerlijken.” 

 
Veteranenstatus 
Eveneens ruim een derde van deze groep respondenten geeft commentaar op de veteranenstatus. 
De inhoud van deze commentaren loopt redelijk uiteen: een deel van de respondenten vindt dat er 
meer faciliteiten voor veteranen moeten komen, een ander deel vindt dat allemaal niet zo nodig: 

“Er zouden veel meer faciliteiten voor veteranen moeten zijn en dan vooral van rijkswege zoals 
tegemoetkoming in de OV, gezondheidszorg; en dan niet eenmalig maar permanent, op vertoon 
van de veteranenpas. En ook het geheel of gedeeltelijk ter beschikking van een begraafplaats 
voor de veteraan + partner, zoals in de VS.” 
“Militairen behoeven niet zoveel aandacht. Ze zijn al bevoordeeld ten opzichte van menig 
burger.” 

Verder geven veel respondenten van wie de opmerkingen in deze paragraaf geplaatst zijn aan het 
jammer te vinden dat er geen echt onderscheid wordt gemaakt binnen de groepen veteranen, naar 
missie of naar functie, maar dat iedereen met een veteranenstatus gelijk is: 

“Er is een duidelijk verschil in de vorm van ontberingen van voor 1979 en van daarna. Er waren 
bv. voor 1979 geen mogelijkheden tussentijds naar huis te gaan. Wij waren niet „vrijwillig‟ maar 
werden verplicht uitgezonden! Werden niet extra betaald, enz.” 
“Iedereen die uitgezonden is geweest is officieel veteraan, ook al heb je een administratieve 
functie vervuld. U kunt begrijpen dat veteranen die daadwerkelijk zijn ingezet op patrouilles en 
dergelijke, hier moeite mee hebben. Vooral de Indië- en Korea gangers.” 

Ten slotte geeft een groot deel van deze respondenten aan blij te zijn met de aandacht die zij als 
veteranen krijgen: 

“Wij als oud Indië-veteraan krijgen eindelijk meer positieve aandacht. Jarenlang was het beter 
om er maar over te zwijgen.” 
“Het is een prettig idee om te zien dat er zoveel aandacht uit gaat naar ons veteranen. En dat er 
eindelijk zo'n goede nazorg is gekomen.” 

 
Veteraneninstituut 
Een vijfde deel van de respondenten die een toelichting geven die niet in te delen is als antwoord op 
vraag 15 of 20, geeft hierin hun mening over het Veteraneninstituut. 
Enkelen doen nadrukkelijk aanbevelingen aan het Veteraneninstituut, ten aanzien van onderwerpen 
waaraan volgens hen meer aandacht moet worden besteed of waarover zij meer informatie willen 
hebben: 

“Zou nu graag eens een duidelijke uiteenzetting willen zien omtrent welke Koninklijke 
onderscheidingen of militaire onderscheidingen waar en wanneer gedragen mogen worden.” 
“De link van waardering voor DE veteraan van het publiek zou verbeteren als er het hele jaar 
door verhalen en ervaringen van de veteranen (ook dienstplichtigen) de aandacht krijgen en niet 
alleen Afghanistan en Irak (dat is actueel, dus niets mis mee).” 

De rest van deze groep bedankt het Veteraneninstituut voor haar inspanningen: 
“Als oud Indië-veteraan, mijn hartelijke dank aan het VI voor hun inzet en medeleven.” 
“Ben verheugd dat ons V.I. veel aandacht heeft en schenkt aan de veteranen en vooral het feit 
dat onze jongere veteranen niet worden vergeten.” 

 
Eigen huidige situatie 
Door 16% van deze groep respondenten wordt tekst en uitleg gegeven over hun huidige situatie. Deze 
toelichtingen variëren van een nadere uitleg voor wat betreft de eigen afwezigheid op de Nederlandse 
Veteranendag tot aan hoe men in het heden actief omgaat met de eigen uitzendingervaring: 

“Helaas kon ik dit jaar 2009 niet aanwezig zijn vanwege een begrafenis in de familie. De vier 
voorgaande jaren was ik wel steeds aanwezig, en heb ik ook de parade meegelopen. Volgend 
jaar 2010 hoop ik weer aanwezig te zijn.” 
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“Ik ben secretaris van VOMI - ZHZ en ik hoop nog lang de Indië en Nieuw Guinea Veteranen 
belangen te behartigen.” 
“Mijn woonplaats is in Canada. Ik lees regelmatig Checkpoint, waarin ik alles vind over 
veteranendag.” 

 
Anders 
Buiten deze categorieën geeft een zeer kleine minderheid (2%) nog feedback op Nederlandse 
Veteranendagen van voorgaande jaren. Een even kleine groep noteert puur persoonlijke (naam, adres 
en woonplaats-) gegevens. 
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HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

Het doel van deze evaluatie is:„het in kaart brengen van mening van de veteranen over deze vijfde 
Nederlandse Veteranendag‟.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité Nederlandse Veteranendag de mogelijkheid de stem 
van de veteranen te laten meewegen bij de organisatie van toekomstige veteranendagen.  
 
De doelstelling van de Nederlandse Veteranendag is: „het binnen de Nederlandse samenleving 
bevorderen van meer erkenning en waardering voor de veteranen‟.  
 
3.1 Conclusies 
 
3.1.1 Kwantitatieve conclusies 
Aan de hand van de antwoorden op de gesloten vragen zijn de navolgende kwantitatieve conclusies 
getrokken: 

 Van de 867 respondenten die een bruikbaar ingevulde enquêteformulier hebben retour gezonden,  
zegt ruim 73% te hebben gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag (NLVD) heeft geleid tot 
meer bekendheid, erkenning en waardering in zijn of haar richting als veteraan.  
Er is sinds de evaluatie van de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005 jaarlijks een duidelijke 
toename waar te nemen in dit percentage. In 2005 bedroeg het percentage „ja‟-antwoorden op de 
vraag hiernaar 34,8%. In 2006 was dit gestegen tot 47,5%, in 2007 tot 60,8% en in 2008 tot 
69,5%. De stijging naar 73,2% in 2009 vormt een indicatie dat de doelstelling van de Nederlandse 
Veteranendag opnieuw wordt behaald.  

 Van de respondenten is iets meer dan 13% in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in 
het kader van de Nederlandse Veteranendag. 
In 2005 lag dit percentage op slechts 4%. In 2006 steeg dit naar 14,7%, het hoogste percentage 
„aanwezigheid in Den Haag‟ dat in deze vijf evaluaties is gemeten. In 2007 daalde de 
aanwezigheid van respondenten naar 11,8% en in 2008 steeg het weer licht naar 12,3%. Met de 
stijging naar de 13,1% van dit jaar begeeft het percentage zich verder in een opwaartse lijn. 

 Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel de groepen oudere als jongere veteranen hoog 
gewaardeerd, met gemiddelde scores van respectievelijk 4,00 en 3,96 op een vijfpuntschaal.  
Op de in 2005 gestelde vraag naar de wenselijkheid van een defilé tijdens de Nederlandse 
Veteranendag antwoordde bijna 63% van het responsbestand bevestigend. Van deze 
respondenten behoorde 70% tot de groep oudere veteranen. Sinds 2006, het eerste jaar dat het 
defilé in Den Haag werd gehouden, zijn de waarderingcijfers hiervoor hoog; in dat jaar bedroegen 
ze respectievelijk 3,89 en 4,01. In 2007 waardeerden de oudere veteranen het defilé hoger dan de 
jongere (3,95 t.o.v. 3,83). In 2008 lagen de gemiddelde scores op 3,96 en 3,98. 

 Ten aanzien van de Manifestatie op het Malieveld, de Ceremoniële Medaille-uitreiking en de 
plechtigheid in de Ridderzaal lopen de waarderingen van de groepen oudere en jongere 
veteranen niet ver uiteen. 

 Van de respondenten heeft iets meer dan 37% veteranendagen bijgewoond die op of rond 29 juni 
in de eigen gemeente of regio zijn georganiseerd. 
In 2005 organiseerden de provincie Limburg en een klein aantal gemeenten op of rond 29 juni een 
eigen veteranendag. In deze enquête werd de aanwezigheid van respondenten hierbij nog niet 
uitgevraagd. Toen deze vraag in 2006 voor het eerst deel uit maakte van de evaluatie, lag het 
percentage aanwezige respondenten op 13,5%. Het jaar erna, in 2007, toen twee provincies 
(Limburg en Zeeland) en ruim 100 gemeenten een veteranendag organiseerden, gaf 25,6% van 
de respondenten aan hierbij aanwezig te zijn geweest. In 2008 (Limburg, Zeeland en Friesland en 
ruim 200 gemeenten) lag dit percentage op 27,2%. Dit jaar werd in bijna 300 van de 443 
Nederlandse gemeenten een lokale of regionale veteranendag gehouden. De stijging naar de 
37,1% in 2009 vormt een indicatie dat veteranendagen op decentraal niveau, in de provincies en 
gemeenten, een belangrijke aanvulling vormen op de viering in Den Haag.  

 De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen krijgen van de groep oudere veteranen 
de hoogste waardering van 4,20. De groep jongere veteranen waardeert dit met een gemiddelde 
score van 3,94 ook hoog.  
Deze waarderingcijfers zijn hoog sinds ze in 2006 voor het eerst werden uitgevraagd; toen 
waardeerden de oudere veteranen deze bijeenkomsten met 4,08 en de jonge veteranen met 3,96. 
In 2007 bedroegen de waarderingscijfers respectievelijk 4,11 en 4,10. In 2008 lagen deze 
gemiddelde scores op 4,02 en 3,77. 

 Het percentage respondenten dat zegt wel eens iets gehoord, gezien of gelezen te hebben over 
het scholenproject bedraagt iets meer dan 63%. 
In 2007, het eerste jaar dat er naar de bekendheid met het project werd gevraagd, bedroeg het 
23,7%. In 2008 nam de bekendheid fors toe tot 59,4%. Dit jaar stijgt het percentage dus met 3,7% 
naar 63,1%. 
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 De groep veteranen van vredesmissies waardeert de slogan van de Nederlandse Veteranendag 
met 3,68 duidelijk hoger dan de groep oudere veteranen met 3,36. Het verschil in de gemiddelde 
waardering voor de slogan tussen de twee groepen bedraagt 0,32. Van de groep oudere 
veteranen zegt 49,7% dat deze slogan hen (zeer) aanspreekt, terwijl dit percentage bij de groep 
jongere veteranen met 66,6% aanzienlijk hoger ligt, te weten 16,9% (zie tabel 8).  
In 2006 bedroeg dit verschil nog 10,7%, met als percentages respectievelijk 57,9% (oudere 
veteranen) en 68,6% (jongere veteranen). In 2007 was dit verschil groter geworden, te weten 
13,9% (oud: 57,0%; jong: 70,9%). In 2008 liep het verschil weer iets terug naar 12,4% (oud: 
50,3%; jong: 62,7%). Het verschil in waardering voor de slogan tussen de beide groepen 
veteranen is daarmee in 2009 met bijna 17% het hoogst. 

 De media worden door de groep jongere veteranen opvallend hoger gewaardeerd dan door de 
groep oudere veteranen. De gemiddelde score op de algemene waardering van de media ligt bij 
de groep jongere veteranen met 3,38 niet alleen 0,30 hoger dan de score van 3,08 bij de groep 
oudere veteranen, op élk van de zes subvragen scoort de groep jongere veteranen hoger. Van de 
dertien uitgevraagde (sub)onderwerpen krijgt de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse 
Veteranendag op de radio van de groep oudere veteranen met 2,84 de laagste van alle 
waarderingscijfers, direct gevolgd door de waardering van 2,85 voor de manier waarop de radio 
aandacht heeft besteed aan deze dag. Tenslotte is de waardering voor de hoeveelheid aandacht 
voor de Nederlandse Veteranendag 2009 in de verschillende soorten media binnen elk van de 
twee groepen veteranen nagenoeg gelijk aan de waardering voor de manier waarop de 
verschillende soorten media hieraan aandacht hebben besteed. De televisie wordt door beide 
groepen het meest gewaardeerd, gevolgd door de geschreven media. De radio krijgt de minste 
waardering. 

 
De resultaten van de evaluaties van de vijf Nederlandse Veteranendagen van 2005 tot en met 2009 
geven samengevat het volgende beeld van de mening van de respondenten: 
 
Tabel 38: Resultaten van de evaluaties van de vijf Nederlandse Veteranendagen 2005 – 2009  
 2005 2006 2007 2008 2009 

      

NLVD leidt tot meer erkenning en waardering (% eens) 34,8% 47,5% 60.8% 69,8% 73,2% 

      

Slogan „(helemaal) mee eens‟ - 59,1% 61,8%   

Slogan „spreekt (zeer) aan‟ -   55,1% 56,1% 

      

Aanwezigheid Den Haag 4,2% 14,7% 11,8% 12,3% 13,1% 

Programma (deels) via de media gevolgd 52,0% 62,3% 76,7% 68,6% 70,9% 

Plechtigheid Ridderzaal „goed/uitstekend‟ 33,3% 60,9% 63,6% 61,0% 60,9% 

Ceremoniële Medaille-uitreiking „goed/uitstekend‟ - 61,8% 59,3% 61,6% 62,0% 

Nationaal Defilé Den Haag „goed/uitstekend‟ - - 76,8% 81,5% 81,2% 

Manifestatie Malieveld „goed/uitstekend‟ - 56,3% 63,0% 69,0% 67,5% 

      

Aanwezigheid eigen gemeente of regio - 13,5% 25,6% 27,2% 37,1% 

Gemeentelijk of regionaal gebodene „goed/uitstekend‟ - 75,6% 81,2% 79,5% 84,6% 

      

Bekendheid scholenproject - - 23,7% 59,4% 63,1% 

Scholenproject „goed/uitstekend‟ - - 64,9% 76,0% 77,4% 

 
3.1.2 Kwalitatieve conclusies 
Op basis van kwalitatieve analyses van de toelichtingen zijn de navolgende conclusies getrokken: 

 Veteranenpashouders vinden het van groot belang gehoord te worden en ervaren dit als een vorm 
van erkenning. Door 787 van de 867 respondenten (te weten 90,8%) zijn bij de antwoorden meer 
dan 3.000 toelichtingen gegeven. Deze vele bijschrijvingen, waarin veelal achtergronden bij en 
verklaringen voor de kwantitatieve antwoorden worden gegeven, zijn hiervan een indicatie. 

 De toename van bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen binnen de Nederlandse 
samenleving wordt door veteranenpashouders heel belangrijk gevonden. Dit blijkt uit de 
toelichtingen van veteranen afkomstig uit vrijwel alle militaire operaties, missies en uitzendingen, 
van WO II tot en met ISAF. In dit kader wordt verzocht om meer achtergronden, documentaires, 
geschiedenislessen, interviews, reportages en voorlichting over hun inzet. Tevens geldt dit voor 
de ervaringen van het thuisfront, zowel voor en tijdens als na de inzet van „hun militair‟. 
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 Effectief gebruik van de verschillende soorten media wordt door de respondenten genoemd als 
goed middel om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen te bevorderen. Hierbij worden 
zowel televisiedocumentaires en -reportages voorafgaande aan de Nederlandse Veteranendag  
als de „live‟ tv uitzendingen en (NOS-) journaals invloedrijk genoemd. Ook de geschreven 
berichtgeving, met name in (regionale) kranten wordt invloedrijk genoemd. De radio wordt het 
minst genoemd. Er wordt gepleit voor meer media-aandacht voor veteraangerelateerde 
onderwerpen door het gehele jaar heen en dit niet te beperken tot een korte periode voor en 
tijdens de Nederlandse Veteranendag. 

 Het onderwijsproject „Verhalen van veteranen‟ wordt door de respondenten gezien als een goede 
manier om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen onder de jeugd te bevorderen. Er 
wordt geadviseerd het project meer bekendheid te geven, zowel binnen de Nederlandse 
samenleving als naar scholen toe en onder de veteranen zelf. Tevens wordt gepleit voor 
uitbreiding van het project van het lagere en middelbare onderwijs naar vervolgopleidingen en 
volwassenenonderwijs. Er wordt hierbij gewezen op het belang van een correcte uitvoering van 
het onderwijsproject. Hierbij hoort een goede voorbereiding van zorgvuldig geselecteerde 
gastsprekers, met onderlinge consistentie en een vorm van standaardisering in hun verhalen en 
van docenten die de verhalen van de veteranen in dienen te kaderen in hun lesprogramma. 

 Juist tijdens de Nederlandse Veteranendag kan erkenning en waardering voor veteranen, zowel 
door de Nederlandse regering als door de bevolking, volgens de respondenten praktisch worden 
beleden. Hierbij worden tastbare en zichtbare zaken benoemd. Allereerst pleit men ervoor zorg te 
dragen voor het minimaliseren van de te maken kosten op deze dag. Dit kan door het realiseren 
van gratis of gereduceerd, wellicht georganiseerd vervoer voor veteranen, hun familieleden en 
noodzakelijke begeleiders, naar en van Den Haag en de gemeentelijke bijeenkomsten. Invalide 
autogebruikers vragen hierbij om het realiseren van speciale parkeerfaciliteiten en er wordt, in 
verband met rollator- en rolstoelgebruik, verzocht om inzet van treinen met brede gangpaden. Dit 
kan ook door het (per post of ter plaatse) verstrekking van lunch-, maaltijd- en consumptiebonnen 
aan veteranen, hun familieleden en noodzakelijke begeleiders. Naast reductie van de kosten 
wordt er gepleit voor het invoeren van een landelijke vrije dag voor veteranen en voor het massaal 
vlaggen op de Nederlandse Veteranendag. 

 Vooral oudere veteranen verzoeken om uitbreiding van de informatievoorziening over de 
mogelijkheden om de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking bij te 
wonen. Daarbij vragen zij ook of de aantallen „gewone‟ veteranen onder de genodigden groter kan 
worden, zodat zij er in 2010 wellicht bij kunnen zijn.  

 Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door de respondenten zeer gewaardeerd. Naast deze 
waardering worden punten ter verbetering genoemd. De belangrijksten betreffen de eenheid van 
tenue en meer militaire discipline tijdens het defileren. Ten aanzien van de verslaggeving op de 
televisie worden vooral de commentatoren met de pen onder vuur genomen. 

 De gemeentelijke en regionale bijeenkomsten en evenementen worden door de respondenten 
zeer gewaardeerd. Er wordt gepleit voor het stimuleren van deelname van alle gemeenten aan de 
Nederlandse Veteranendag. Het op provinciaal niveau vieren van de veteranendag wordt 
enerzijds enthousiast ontvangen, terwijl anderzijds de nadrukkelijke voorkeur wordt uitgesproken 
voor het vieren op gemeentelijk niveau. Er wordt gepleit voor het verhogen van de 
gemeentebudgetten en voor militaire ondersteuning van gemeentelijke evenementen.  
De meest beschreven kritiek op de gemeentelijke en regionale bijeenkomsten betreft de 
bezoekerspopulatie. Veteranen van recente missies worden node gemist, net als „de burgers‟. Er 
wordt aangedrongen op het uitnodigen van in ieder geval de partners, gezins- en familieleden en 
begeleiders van veteranen; het uitnodigen van „burgerpubliek‟ is de volgende wens.  

 De kwalitatieve conclusies verschillen niet essentieel met die van het voorgaande jaar.  
 
3.2 Discussie 
  
Zoals bij ieder (evaluatie)onderzoek kan ook bij deze schriftelijke enquête een aantal kanttekeningen 
worden geplaatst. 
 
3.2.1 Theoretisch kader 
De doelstelling van deze evaluatie wordt niet voorafgegaan door een theoretisch kader. Er is geen 
probleemstelling geformuleerd, anders dan het in kaart brengen van de mening van de veteranen over 
de dag. Aan de hand van de uitkomsten heeft het comité de mogelijkheid de stem van de veteranen te 
laten meewegen bij de organisatie van toekomstige veteranendagen. Door het opstellen van een 
theoretisch kader, het zorgvuldig formuleren van het doel van de evaluatie en de hieruit voortkomende 
probleemstelling en onderzoeksvragen, wordt de mogelijkheid geboden gerichter te meten en het 
gewicht van de resultaten te kunnen vaststellen. 
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3.2.2 Vraagstelling 
In totaal zijn er door 787 van de 867 respondenten meer dan 3.000 toelichtingen bij de kwantitatieve 
antwoorden gegeven. Ruim 90% van de mensen heeft dus van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 
achtergronden bij of verklaringen voor hun antwoorden te geven. Deze vele bijschrijvingen zijn een 
indicatie van het belang dat eraan wordt gehecht om meer gegevens te verstrekken dan alleen hun 
gesloten antwoorden.  
 
In 2005 is de eerste Nederlandse Veteranendag gehouden en geëvalueerd. Deze enquête bestond uit 
gesloten vragen. Ruim een derde van de retourzendingen, iets minder dan 400, bevatten toen echter 
geschreven aanvullingen. Bij een deel van de respondenten bleek een behoefte te bestaan om meer 
gegevens te verstrekken dan er via de 17 gesloten antwoorden kon worden gegeven. 
In 2006 is besloten de respondent door middel van een toelichtingkader ruimte te bieden voor het 
geven van achtergronden bij en verklaringen voor hun kwantitatieve antwoorden. Ruim 86% van de 
respondenten heeft toen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In 2007 lag het percentage op 88% 
en het aantal toelichtingen op bijna 4.000. In 2008 was dit bijna 82%. Dit jaar ligt het percentage op 
ruim 90%. Het aantal toelichtingen is met 3.000 wel meer dan 20% lager dan in de twee voorgaande 
jaren. 
 
Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen ligt het voor de hand om 
mensen daarnaar te vragen. De onderzoeker wil immers een representatief beeld krijgen van de 
meningen, etc. van een bepaalde doelpopulatie. Hierbij moeten de voor- en nadelen worden 
afgewogen van het al dan niet opnemen van open vragen in de lijst. Dergelijke vragen kunnen, zo ook 
bij deze enquête, leiden tot lange epistels, met alle gevolgen voor tijd, kosten en mogelijkheden van 
(statistische) verwerking van dien.  
 
In deze evaluatie is de respondent bij twee vragen, te weten bij 03 (Bent u op 27 juni 2009 in Den 
Haag aanwezig geweest (…)) en bij 08 („Bent u, op of rond 29 juni, in uw eigen gemeente of regio (…) 
aanwezig geweest‟) als praktisch alternatief negen antwoordmogelijkheden (a t/m i) geboden. Dit heeft 
de statistische verwerking van deze vragen vereenvoudigd.  
 
Bij vraag 03 betreft 42% van de toelichtingen bij i. „Anders, namelijk (…)´ een aanvulling op de eerder 
aangekruiste antwoorden (a t/m h). Bij vraag 08 betreft zelfs meer dan de helft, te weten 53% van de 
toelichtingen die zijn geschreven bij antwoordcategorie i. „Anders, namelijk (…)´ een aanvulling op de 
eerder aangekruiste antwoorden (a t/m h). Ook dit zijn indicaties van het belang dat er door de 
respondenten van deze evaluatie aan wordt gehecht, om meer gegevens te verstrekken dan alleen de 
gesloten antwoorden.  
 
In dit kader is het ook vermeldenswaardig dat bij twee vragen, te weten bij 07 („Zou u volgend jaar bij 
een programma zoals in Den Haag aanwezig willen zijn?‟) en bij 10 (Zou u volgend jaar (weer) in uw 
eigen gemeente of regio bij (één van) deze bijeenkomsten of evenementen aanwezig willen zijn?) veel 
respondenten die bij de kwantitatieve vraag „ja‟ of „nee‟ hebben geantwoord, dit antwoord in een 
toelichting nuanceren door voorwaarden te stellen, zoals: “Ja, echter (…)” en “Nee, tenzij (…)”.  
 
Een praktische oplossing, in de vorm van het toevoegen van de antwoordmogelijkheid „weet niet‟ is 
mogelijk. Feit is echter dat het opnemen van dit antwoordalternatief de resultaten veelal aanmerkelijk 
beïnvloedt. Het kan de respondent makkelijk in de verleiding brengen dit alternatief te kiezen. 
 
Ruimte voor bijgeschreven toelichtingen blijft daarom noodzakelijk.  
 
3.2.3 Verzendbestand  
De landelijke verhoudingen tussen de groep oudere en jongere veteranen is 1,1 : 1. 
Binnen het veteranenpasbestand bedraagt de huidige verhouding tussen oudere en jongere 
veteranen ongeveer 3,2 : 1.  
 
Besloten is om de landelijke verhoudingen tussen de groepen oudere en jongere veteranen als 
uitgangspunt voor het verzendbestand van deze enquête te nemen. Deze keuze is gebaseerd op de 
wens om de kans te vergroten de mening van de landelijke populatie veteranen weerspiegeld te zien 
in de resultaten van deze evaluatie. 
Het moge duidelijk zijn dat in het veteranenpasbestand de groep oudere veteranen in verhouding tot 
de landelijke populatie oververtegenwoordigd is (te weten 2,9 maal ), waardoor niet voor de 
verhouding van 3,2 : 1 is gekozen. 
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De vraag bij deze evaluatie is vervolgens of de resultaten en conclusies te generaliseren zijn. Met 
andere woorden, of de meningen van de geënquêteerde veteranenpashouders de meningen 
representeren van de landelijke populatie veteranen. Wellicht hebben vooralsnog alleen heel 
betrokken mensen een pas aangevraagd? Misschien zijn veteranen die problemen ervaren 
oververtegenwoordigd in het bestand? Of juist omgekeerd, vinden we meer veteranen zonder 
problemen in het bestand pashouders. En: hoe kunnen we in de toekomst ook de mening meenemen 
van veteranen zonder pas? Of: zal in de toekomst iedere veteraan een pas hebben? 
De vraag naar deze generalisatie is niet te beantwoorden zonder gericht onderzoek. Daarom dient 
toch de nodige voorzichtigheid te worden betracht bij het generaliseren van de resultaten en 
conclusies van deze evaluatie onder veteranenpashouders. Anderzijds heeft ruim 62% van alle 
veteranen een veteranenpas en zijn er tot nu toe geen indicaties dat de populatie 
veteranenpashouders niet representatief voor de gehele veteranenpopulatie zou zijn. 
 
3.2.4 Respons 
In Nederland is het vaak een probleem dat slechts een beperkt deel van de beoogde deelnemers 
bereid is om aan een enquête deel te nemen. Bovendien lijkt het aantal mensen dat niet meedoet de 
laatste jaren toe te nemen. Een responspercentage van ongeveer 40% is bij een gemiddeld 
onderzoek vergelijkbaar met deze evaluatie al heel behoorlijk. Hierbij past de kanttekening dat het 
percentage gezien de specifieke doelgroep (veteranen met een veteranenpas) en de thematiek 
(veteranendag) wellicht toch wat tegenvalt. Een relatief lage respons kan gevolgen hebben voor de 
betrouwbaarheid van de resultaten.  
 
Bij deze enquête zijn van de 2.400 toegezonden enquêteformulieren 868 ingevulde lijsten retour 
gezonden. Hiervan zijn er 867 bruikbaar ingevuld. Deze respons bedraagt 36,1%. Dit percentage is op 
zich redelijk te noemen, maar ligt wel lager dan voorgaande jaren.  
In 2005 respondeerde 46,4%. In 2006 was dit 36,9%, in 2007 bedroeg dit percentage 39,2% en in 
2008 was dit met 39,7% nagenoeg hetzelfde.  
De periode waarin de Nederlandse Veteranendag en de evaluatie worden gehouden is voor een deel 
van de veteranen een vakantieperiode. Wellicht heeft dit een nadelige invloed op de respons. 
 
3.3 Aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van de enquête en de aanvullende geschreven toelichtingen kunnen aan 
het Comité Nederlandse Veteranendag enkele aanbevelingen gedaan worden.  

 Handhaaf het vieren van de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op de zaterdag het dichtst 
liggend bij 29 juni. 

 Stimuleer het massaal vlaggen op de Nederlandse Veteranendag door zowel de overheid, 
gemeenten en provincies als door bedrijven en burgers. 

 Onderzoek mogelijkheden om de participatie van veteranen aan deze dag in Den Haag te 
vergroten. Denk hierbij aan het minimaliseren van de kosten voor vervoer, lunch, diner en 
consumpties; aan het verbeteren van de facilitaire ondersteuning; de bereikbaarheid en de 
parkeerfaciliteiten; aan het invoeren van een landelijke vrije (zater)dag voor veteranen. 

 Handhaaf het vieren van de in het kader van de Nederlandse Veteranendag gemeentelijke, 
regionale en provinciale bijeenkomsten en evenementen op of rond 29 juni. 

 Ontwikkel en ondersteun de gemeentelijke, regionale en provinciale bijeenkomsten en 
evenementen. 

 Onderzoek mogelijkheden om de participatie van veteranen van recente missies te vergroten bij 
de gemeentelijke, regionale en provinciale bijeenkomsten en evenementen. 

 Onderzoek mogelijkheden om de participatie van burgers te vergroten bij de gemeentelijke, 
regionale en provinciale bijeenkomsten en evenementen. 

 Onderzoek mogelijkheden om de communicatie vóór, tijdens en ná de Nederlandse Veteranendag 
te verbeteren om kennisname en/of „meebeleven‟ te stimuleren. Denk hierbij aan het bekend 
stellen van de gemeentelijke, regionale en provinciale bijeenkomsten en evenementen, bij 
voorkeur door middel van een persoonlijke uitnodiging. Denk tevens aan „live‟ verslaggeving via 
de televisie en de radio van de verschillende programmaonderdelen en de gemeentelijke, 
regionale en provinciale bijeenkomsten en evenementen..  

 Onderzoek mogelijkheden om binnen de Nederlandse samenleving de bekendheid met oorlogs- 
en uitzendervaringen te bevorderen. Denk hierbij aan het benutten van de media en het 
onderwijsproject „Verhalen van veteranen‟. 

 Overweeg het (laten) inzetten van een andere deskundige (commentator) bij het televisieverslag 
van het defilé. 

 Voer deze evaluatie van de Nederlandse Veteranendag, bij een gelijkblijvend concept, niet meer 
ieder jaar uit, maar bijvoorbeeld ééns in de vijf jaar. 
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BIJLAGE 1 
Aanbiedingsbrief 
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BIJLAGE 2 
Enquête Nederlandse Veteranendag van 27 juni 2009 
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BIJLAGE 3 
Gemeenten 2009 

 
Lijst van 291 van de 443 Nederlandse gemeenten waar in 2009 een lokale en/of regionale 
veteranendag is of wordt georganiseerd. 
 
Gemeenten* waar respondenten zeggen aanwezig te zijn geweest, zijn gemerkt met een ster (*).  
 
Aa & Hunze* 4-jul 

Aalburg 27-jun 

Aalten 28-apr 

Achtkarspelen 27-jun 

Alkmaar* 26-jun 

Almere 27 mrt en 27 jun 

Alphen a/d Rijn 26-jun 

Amersfoort* 25-jun 

Amstelveen* 20-jun 

Amsterdam* 19-jun 

Andijk 27-jun 

Anna Paulowna* 26-jun 

Apeldoorn* 12-jun 

Arnhem* 25-jun 

Baarle-Nassau 27-jun 

Baarn* 27-jun 

Barendrecht 19-jun 

Barneveld 18-apr 

Bedum 27-jun 

Beek* 27-jun 

Bellingwedde* 26-jun 

Bergen LB 20-jun 

Bergen NH 27-jun 

Bergen op Zoom 27-okt 

Berkelland* 19-jun 

Bernheze 27-jun 

Bernisse* 27-mei 

Beuningen 27-jun 

Beverwijk 18-okt 

Binnenmaas* 27-jun 

Bladel  

Blaricum 18-sep 

Bloemendaal 27-jun 

Boarnsterhim 27-jun 

Bodegraven 26-jun 

Bolsward 27-jun 

Borger-Odoorn 12-sep 

Borsele 13-jun 

Boxmeer 28-jun 

Boxtel 18-sep 

Breda* 26-jun 

Breukelen 29-jun 

Bunschoten 25-jun 

Bussum* 25-jun 

Capelle aan den IJssel* 27-jun 

Castricum* 26-jun 

Coevorden* 12-sep 

Cromstrijen 26-jun 

Cuijk 24-jun 

Dalfsen* 20-jun 

Dantumadeel 27-jun 

De Marne 27-jun 

De Wolden 27-jun 

Delft* 27-jun 

Delfzijl* 24-jun 

Den Bosch* 20-jun 

Den Haag* 24-jun 

Den Helder* 27-jun 

Deventer* 27-jun 

Dinkelland 2-jul 

Dirksland 20-jun 

Doetinchem* 27-jun 

Dongen 26-jun 

Dongeradeel 27-jun 

Drechterland 26-jun 

Drimmelen 26-jun 

Dronten* januari 

Druten 26-jun 

Duiven* 27-jun 

Echt-Susteren* 20-jun 

Ede* 18-sep 

Eemnes 18-sep 

Eemsmond 26-jun 

Eersel* 15-aug 

Eindhoven* 17-jun 

Elburg* 3 en 4 juli 

Emmen* 12-sep 

Enkhuizen 27-jun 

Enschede* 27-jun 

Ermelo* 3 en 4 juli 

Ferwerderadiel 27-jun 

Gaasterlân-Sleat 26-jun 

Geertruidenberg* 29-jun 

Gilze-Rijen 31-okt 

Goedereede 20-jun 

Goes 13-jun 

Gouda* 4-jul 

Grave* 27-jun 

Groningen* 26-jun 

Grootegast 27-jun 

Haaksbergen* 27-jun 

Haaren 27-jun 

Haarlemmerliede 26-jun 

Haarlemmermeer* 27-jun 

Halderberge* 28-apr 

Hardenberg 26-jun 

Haren* 27-jun 

Harenkarspel 26-jun 

Heemskerk 27-jun 

Heemstede* 20-jun 

Heerenveen* 10 -okt 

Heerlen* 21-jun 
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Heeze-Leende 29-jun 

Heiloo 6-jun 

Hellendoorn 26-jun 

Hellevoetsluis 29-jun 

Helmond* 27-jun 

Hengelo OV* 27-jun 

Het Bildt* 27-jun 

Heusden* 4-jul 

Hillegom 20-jun 

Hilvarenbeek* 27-jun 

Hof van Twente 29-jun 

Hoogeveen 27-jun 

Hoogezand-Sappemeer 29-jun 

Hoogvliet* 20-jun 

Hoorn* 27-jun 

Houten 24-jun 

Huizen* 5-jun 

Hulst 13-jun 

Koggenland 20-jun 

Kollumerland c.a. 27-jun 

Krimpen a/d IJssel* 26-jun 

Landgraaf* 21-jun 

Langedijk 20-jun 

Lansingerland* 27-jun 

Laren 18-sep 

Leek 27-jun 

Leeuwarden* 27-jun 

Leeuwarderadeel 27-jun 

Leiden* 26-jun 

Leiderdorp* 5-mei 

Leidschendam-Voorburg* 26-jun 

Leudal* 20-jun 

Lingewaal* 27-jun 

Lisse* 26-jun 

Littenseradiel 27-jun 

Lochem* 23-jun 

Loon op Zand 28-okt 

Loppersum 27-jun 

Losser* 24-jun 

Maarssen 24-jun 

Maasbree 20-jun 

Maasgouw 20-jun 

Maassluis* 3-jul 

Maastricht* 27-jun 

Margraten* 20 -jun 

Marum 27-jun 

Medemblik 20-jun 

Menaldumadeel 27-jun 

Menterwolde 27-jun 

Meppel* 12-sep 

Middelburg* 13-jun 

Midden-Drenthe* 12-sep 

Middelharnis* 20-jun 

Mill en St. Hubert 27-jun 

Montferland* 26-jun 

Mook en Middelaar  26-jun 

Muiden 26-jun 

Naarden* 25-jun 

Neder- Betuwe* 26-jun 

Nederlek 26-jun 

Neerijnen 26-jun 

Nieuw Lekkerland* 18-jun 

Nieuwkoop* 26-jun 

Nijefurd 27-jun 

Nijkerk 3 en 4 juli 

Nijmegen* 23-jun 

Noord-Beveland 13-jun 

Noordenveld* 20-jun 

Noord-Oostpolder* 27-jun 

Noordwijk 26-jun 

Noordwijkerhout* 26-jun 

Nunspeet* 3 en 4 juli 

Nuth 20-jun 

Oegstgeest* 19-jun 

Oisterwijk* 20-jun 

Oldebroek 3 en 4 juli 

Oldenzaal* 26-jun 

Olst-Wijhe 29-jun 

Onderbanken 20-jun 

Oosterhout* 27-jun 

Oostflakkee 20-jun 

Oost-Gelre 19-sep 

Ooststellingwerf 27-jun 

Opmeer 27-jun 

Opsterland 27-jun 

Oss* 1-jul 

Oud-Beijerland 26-jun 

Oude-Ijsselstreek 29-jun 

Overbetuwe 29-apr 

Pekela 27-jun 

Pijnacker-Nootdorp* 29-jun 

Purmerend* 27-mei 

Putten 3 en 4 juli 

Raalte 20-jun 

Reiderland 26-jun 

Reimerswaal 13-jun 

Renkum 25-jun 

Renswoude 26-jun 

Rheden* 27-jun 

Rhenen 26-jun 

Ridderkerk* 26-jun 

Rijnmond 20-jun 

Rijssen-Holten* 27-jun 

Rijswijk* 27-jun 

Roermond* 20-jun 

Rotterdam* 25-jun 

Rozenburg 29-jun 

Rucphen* 26-jun 

Schagen 24-jun 

Scheemda 26-jun 

Scherpenzeel 25-jun 

Schiedam* 1-jul 

Schiermonnikoog 27-jun 

Schoonhoven* 26-jun 

Sint Michielsgestel 26-jun 

Sittard-Geleen 20-jun 

Skarsterlân 26-jun 

Sluis 13-jun 
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Spaarnwoude 26-jun 

Sliedrecht* 26-jun 

Slochteren 26-jun 

Smallingerland* 27-jun 

Sneek 27-jun 

Spijkenisse* 26-jun 

Stadskanaal* 27-jun 

Stedebroec 27-jun 

Steenwijkerland* 29-jun 

Stein* 20-jun 

Ten Boer 27-jun 

Terschelling* 27-jun 

Terneuzen 13-jun 

Teylingen 26-jun 

Tholen 13-jun 

Tilburg* 20-jun 

Twenterand* 27-jun 

Tynaarloo 25-jun 

Tytsjerksteradiel 27-jun 

Ubbergen 26-jun 

Utrecht 29-jun 

Utrechtse Heuvelrug* 27-jun 

Vaals 27-jun 

Valkenburg a/d Geul 20-jun 

Valkenswaard 27-jun 

Veendam* 27-jun 

Veenendaal* 26-jun 

Veere 13-jun 

Veghel* 26-jun 

Velsen* 27-jun 

Venlo 27-jun 

Vianen* 8-jul 

Vlaardingen* 4-jul 

Vlagtwedde* 13-jun 

Vlissingen 13-jun 

Voerendaal 1-jun 

Voorschoten 26-jun 

Vught 27-jun 

Waalwijk* 20-jun 

Wageningen 27-jun 

Wassenaar 25 en 27 juni 

Waterland 26-jun 

Werkendam 27-jun 

Wervershoof 20-jun 

Westerveld* 27-jun 

Westland* 29-jun 

Wierden 25-jun 

Wieringen 5-mei 

Wieringermeer 26-jun 

Wijchen 27-jun 

Wijk bij Duurstede* 22-jun 

Winschoten* 26-jun 

Winsum 26-jun 

Winterswijk* 26-jun 

Woensdrecht 26-jun 

Woudrichem 27-jun 

Wunseradiel 27-jun 

Zaltbommel* 27-jun 

Zandvoort 27-jun 

Zederik 29-jun 

Zeevang 19-jun 

Zeist* 29-jun 

Zevenaar* 20-jun 

Zijpe 20-jun 

Zoetermeer* 27-jun 

Zuidhorn 27-jun 

Zundert* 26-jun 

Zutphen* 26-jun 

Zwijndrecht* 4-apr 

 
Provinciale en regionale Veteranendagen 
 
Friesland* (Achtkarspelen, Boarnsterhiem, 
Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, 
Ferwerderadiel, Gaasterlân-Sleat, Het Bildt*, 
Kollumerland C.A., Leeuwarden*, 
Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 
Menaldumadeel, Nijefurd, Opsterland, 
Ooststellingwerf, Smallingerland, Sneek, 
Schiermonnikoog, Terschelling* en 
Wunseradiel) 
 
Zeeland* (Middelburg*, Borsel, Goes, Hulst, 
Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, 
Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen) 
 
Limburg* (Roermond, Valkenburg a/d Geul, 
Bergen, Maasgouw, Heerlen*, Maasbree, 
Nuth, Stein Margraten* en Sittard-Geleen*) 
 
Gecombineerde Veteranendagen 
 
De Marne, Bedum, Loppersum en Winsum 
 
Bellingwedde, Reiderland, Scheemda en 
Winschoten 
 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 
 
Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Ermelo, Putten 
en Nijkerk 
 
Bussem en Naarden* 
 
Enkhuizen en Andijk 
 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
 
Aalburg, Woudrichem en Werkendam 
 
Rijnmond en Hoogvliet 
 
Eindhoven* en Helmond 
 
Blaricum, Eemnes en Laren 
 
 
 
 
Bron: 
Vi / Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning, 
drs. W.S. Arts 


