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SAMENVATTING 

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de enquête onder veteranenpashouders naar 
hun mening over de tweede Nederlandse Veteranendag van 29 juni 2006. 
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft eind september 2005 aan het Kennis- en 
onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut (VI) verzocht om, net als in 2005, een evaluatie 
van deze dag te houden onder veteranen. Aan 2.400 veteranenpashouders, geselecteerd door middel 
van een representatieve steekproef, is een enquêteformulier toegezonden. Vervolgens zijn de 
gegevens uit de geretourneerde formulieren verwerkt en geanalyseerd. Het KOC is tevens verzocht te 
rapporteren en adviezen en aanbevelingen te doen. 
 
De doelstelling van deze evaluatie wordt niet voorafgegaan door een theoretisch kader. Er is geen 
probleemstelling geformuleerd, anders dan het in kaart brengen van mening van de veteranen over de 
dag.  
Met behulp van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid de mening van veteranen bij de 
organisatie van de Nederlandse veteranen mee te wegen. 
 
De enquête bestaat uit dertien vragen. De eerste acht vragen bestaan elk uit twee delen: een gesloten 
evaluatievraag en een mogelijkheid om kort en bondig een toelichting te geven bij het antwoord. Bij 
vraag 09 t/m 12 worden enkele persoonsgegevens uitgevraagd. Deze vier vragen worden gesteld om 
de mening van oude veteranen te kunnen vergelijken met die van jonge veteranen én om een 
vergelijking mogelijk te maken met NIPO-onderzoek naar de waardering van deze dag onder de 
Nederlandse bevolking. Indien respondenten nog aanvullende opmerkingen hebben ten aanzien van 
de tweede Nederlandse Veteranendag, of ten aanzien van deze enquête, kan dit worden vermeld bij 
vraag 13. 
 
Het enquêteformulier is op 3 juli, te weten de maandag na de Veteranendag van 29 juni, gezonden 
aan 1 512 oude veteranen en 888 jonge veteranen. Er is gekozen voor deze verhouding van 1,7 : 1 
vanwege deze verhouding binnen de huidige populatie veteranen in Nederland. Deze bedraagt in 
totaal ongeveer 140.000, van wie circa 90.000 mensen tot de groep oude veteranen behoren en  
50 000 tot de groep jonge veteranen. 
Er zijn 886 bruikbaar ingevulde lijsten geretourneerd, een respons van 36,9%. Binnen dit 
responsbestand is sprake van een oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de 
verhouding 2,5:1. De jongste deelnemer is 19 jaar, de oudste heeft de respectabele leeftijd van 94 
jaar. 
 
De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, met na elke vraag een mogelijkheid tot geven van een 
toelichting. In dit rapport worden enkele citaten weergegeven als aanvullende illustratie bij de 
resultaten. 
 
De groep jonge veteranen blijkt, met een score van 3,96 op een vijfpuntschaal, een iets hogere 
waardering te hebben voor de tweede Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2006, dan de groep 
oude veteranen met een score van 3,74. Dit is een stijging in de waardering van beide groepen in 
vergelijking met de waardering voor de Nederlandse Veteranendag 2005. 
De groep oude veteranen heeft op alle vijf waarderingsvragen een (iets) minder hoge waardering dan 
de groep jonge veteranen. Het betreft de vraag wat de veteraan vindt van de slogan voor deze tweede 
Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in dienst van vrede”. Daarnaast betreft het, indien de 
veteraan het programma in Den Haag (gedeeltelijk) dan wel via de televisie heeft gevolgd, de 
waardering voor de plechtigheid in de Ridderzaal; de waardering voor de Ceremoniële Medaille-
uitreiking; de waardering voor het Nationale Defilé Den Haag en de waardering voor de Infotainment. 
 
Bijna 15% van de respondenten geeft aan bij minstens één van de evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag aanwezig te zijn geweest. Vooral het defilé werd op prijs gesteld, door 
zowel de jonge als de oude veteranen. Iets meer dan 63% van de mensen heeft het programma, of 
een deel hiervan, op tv gevolgd. Ruim 47% geeft aan volgend jaar bij het programma in Den Haag 
aanwezig te willen zijn. 
 
Er worden enkele kanttekeningen bij deze evaluatie geplaatst, met betrekking tot de betrouwbaarheid, 
interne en externe geldigheid, vanwege de invloed hiervan op de resultaten en daarmee te trekken 
conclusies. De rapportage wordt afgesloten met enkele algemene aanbevelingen die voortvloeien uit 
de resultaten van de enquête en de bijgeschreven commentaren.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
Op 29 juni 2005, de verjaardag van wijlen ZKH prins Bernhard, is voor het eerst een Nederlandse 
Veteranendag gehouden. Hiermee is een nieuwe traditie ingezet. De evaluatie van deze geslaagde 
dag gaf aanleidingen tot wijzigingen in de opzet van de Tweede Nederlandse Veteranendag, 
inmiddels voorzien van het predikaat ‘Nationale’, die op donderdag 29 juni in Den Haag plaatsvond. 
 
Net als vorig jaar werd in de Ridderzaal een plechtigheid gehouden in aanwezigheid van onder andere 
ZKH de Prins van Oranje en de minister-president, die beiden een toespraak hielden voor de 450 
genodigden.  
Nieuw dit jaar was dat er in Den Haag een Nationaal Defilé Den Haag werd gehouden voor en door de 
Nederlandse veteranen.  
Het Malieveld was op deze dag het centrum van de diverse evenementen die in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag plaatsvonden. Hier vond de Ceremoniële Medaille-uitreiking plaats en het 
eerdergenoemde Infotainment. Dit onderdeel was nieuw dit jaar; de naam is een samentrekking van 
informatie en entertainment. Het Infotainment nam bijna het gehele Malieveld in beslag en is het beste 
te vergelijken met een soort markt voor veteranen, militairen en belangstellenden. Er was een 
museumplein met stands van militaire musea, er waren stands van de diverse veteranenverenigingen, 
een static show met historische militaire voertuigen en voertuigen van de Krijgsmacht. Ook was er 
aandacht voor actuele militaire operaties en de cultuur van het operatiegebied, inclusief lokale hapjes 
en videomateriaal.  
Verder fungeerde het Malieveld als verzamelplaats voor veteranen en militairen die deelnamen aan 
het defilé, dat startte en eindigde op het Malieveld. 
In tegenstelling tot 2005 is er dit jaar afgezien van een feestelijk avondprogramma.  
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag wil ook dit jaar graag weten hoe de Nederlandse bevolking en 
de veteranen deze Tweede Nederlandse Veteranendag hebben ervaren. Het Comité heeft daarom het 
Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek (NIPO) verzocht een telefonische 
enquête uit te voeren naar de waardering onder de Nederlandse bevolking. De defensie service-unit 
Gedragswetenschappen (GW) van de Defensie Personele Diensten (DPD) van het Commando 
DienstenCentrum (CDC) verzorgt hiervoor de rapportage. Aan het Veteraneninstituut (VI) heeft het 
Comité verzocht om met een door het Comité opgestelde schriftelijke enquête een evaluatie te 
houden onder veteranen. 
 
 
1.2. Doel 
 
Het doel van deze evaluatie is een beeld te krijgen van de mening van veteranen over deze tweede 
Nederlandse Veteranendag. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie heeft het Comité de 
mogelijkheid de stem van de veteranen mee te laten wegen bij de organisatie van toekomstige 
veteranendagen. 
 
 
1.3. Methode van onderzoek 
 
1.3.1. Methode 
De gegevens werden verzameld met behulp van een schriftelijke enquête, bestaande uit 13 gesloten 
vragen. Bij deze vragen werd de mogelijkheid geboden tot het geven van toelichting op het gekozen 
antwoord. 
De vragen 01 tot en met 08 betreffen evaluatievragen; de vragen 09 tot en met 12 hebben betrekking 
op persoonsgegevens van de respondent. Bij vraag 13 wordt ruimte geboden voor algemene 
opmerkingen. De enquête is bijgevoegd als Bijlage 2. 
Tien vragen zijn gedichotomiseerd: dat wil zeggen dat de respondent kan kiezen uit twee mogelijke 
antwoorden, zoals ja/nee, man/vrouw. Bij één vraag zijn drie antwoordmogelijkheden gegeven 
(ja/gedeeltelijk/nee) en bij zes vragen is gebruik gemaakt van een vijfpuntschaal.  
 
De vragen zijn door met het Dienstencentrum Gedragswetenschappen verwerkt tot een 
enquêteformulier. Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het VI heeft een representatieve 
steekproef getrokken uit het bestand veteranenpashouders.  
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De enquêteformulieren zijn per post aan deze veteranen gestuurd, samen met een aanbiedingsbrief, 
bijgevoegd als Bijlage 1, en een retourenvelop met antwoordnummer (geen postzegel nodig).  
De gegevens zijn, in samenwerking met Gedragswetenschappen, ingevoerd in het software 
programma Teleform. Dit zorgt voor automatische verwerking van de gegevens in een SPSS-bestand. 
De retour gezonden, bruikbaar ingevulde formulieren zijn bij het Dienstencentrum 
Gedragswetenschappen gescand en met het programma Teleform ingevoerd in SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions). De gegevens zijn vervolgens statistisch bewerkt en in de 
voorliggende rapportage weergegeven. 
 
1.3.2. Onderzoekspopulatie 
Onder het begrip ‘veteranen’ wordt in Nederland verstaan:  

‘Gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties’. 

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen oude en jonge veteranen. De oude veteranen 
hebben gediend vóór 1979, in de Tweede Wereldoorlog, het voormalig Nederlands-Indië, Korea en 
Nieuw-Guinea. Diegenen die naar Libanon (UNIFIL, 1979-1985) of later zijn uitgezonden worden 
jonge veteranen genoemd. 
Momenteel bedraagt de populatie veteranen in Nederland ongeveer 140.000

1
. Hiervan behoren  

90.000 mensen tot de groep oude veteranen en 50.000 tot de groep jonge veteranen. De groepen 
oude veteranen en jonge veteranen verhouden zich hiermee landelijk als ongeveer 1,7:1. 
Veteranen komen in aanmerking voor een veteranenpas. Tot januari 2006 werd deze niet automatisch 
verstrekt bij het verlaten van de dienst. Het initiatief voor de aanvraag lag bij de veteraan zelf.  
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedere militair die uitgezonden is geweest bij dienstverlating een 
veteranenpas, een draaginsigne veteranen en een handboek veteraan. De pas, het draaginsigne en 
het handboek, worden, op verzoek van de compagniescommandant (CC) of overeenkomstige 
commandant van betrokken dienstverlater, verstrekt door het Veteraneninstituut (Vi) te Doorn. 
 
Bij aanvang van deze evaluatie bedroeg het aantal veteranenpashouders

2
 precies 79 000. Dit is 

56,3% van het totale aantal 200 veteranen in Nederland. Van deze 79 000 veteranenpashouders zijn 
er 832 vrouw (nog geen 1,1%). Van de 79 000 pashouders behoren er 64 241 tot de groep ‘oude 
veteranen’. 14 759 Van de 79 000 pashouders behoren tot de groep ‘jonge veteranen’. Binnen het 
Veteranenpasbestand is de verhouding oude en jonge veteranen momenteel ongeveer 4,4 : 1.  
 
1.3.3. Verzendbestand 
De enquête is verzonden aan 2 400 Veteranenpashouders, die door middel van een representatieve 
steekproef uit het totale aantal pashouders zijn geselecteerd. De landelijke verhouding tussen de oude 
en de jonge veteranen (1,7:1) is hierbij als uitgangspunt genomen. In de discussie van deze 
rapportage wordt ingegaan op deze keuze. 
Het verzendbestand bestaat uit 1 512 oude veteranen en 888 jonge veteranen. Binnen de groep oude 
veteranen bevinden zich 8 vrouwen en binnen de groep jonge veteranen 34 vrouwen.  
Van de 1 512 bevraagde oude veteranen wonen er 90 in het buitenland. Van de 888 jonge veteranen 
zijn dit er 21. Dit aantal van 111 mensen betreft bijna 4,6% van het verzendbestand. 
 
Het aantal retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren bedraagt 886. Dit resulteert in 
een responsbestand van 36,9%. 
 
1.3.4. Bewerking van de gegevens 
In dit rapport worden de kwantitatieve resultaten gepresenteerd in de vorm van zo genaamde ‘rechte 
tellingen’ van de gegeven antwoorden. Om de waardering voor deze Veteranendag in het algemeen 
en voor de verschillende onderdelen in het bijzonder uit te drukken worden gemiddelde scores 
weergegeven. 
Ruim 86% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een toelichting te geven 
bij een aangekruist antwoord. Dit varieerde van de naam van de missie(s) waaraan men had 
deelgenomen tot een uitgebreide beschrijving van de belevenissen op de Veteranendag in Den Haag.  
Op basis van deze toelichtingen worden enkele verklaringen voor de gegeven antwoorden en citaten 
weergegeven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de groep oude en de groep jonge 
veteranen. 
 

                                                           
1
 Factsheet. 2 juli 2005. Veteranenbeleid. Definitie en aantallen.  

  (Aantallen veteranen in 2005)  -/-  (Prognose aantallen veteranen in 2010 ) : 5 jaar 
2
 Bestand Veteranenpashouders (peildatum mei 2006), in beheer bij het Veteraneninstituut in Doorn. 



Enquête Nederlandse Veteranendag  29 juni 2006 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SVi / KOC  
6 

HOOFDSTUK 2  RESULTATEN  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête beschreven. De eerste paragraaf geeft een 
overzicht van de respons. Vervolgens worden de resultaten van de vragen 09 tot en met 12 met 
betrekking tot de persoonsgegevens geslacht, leeftijd en behorende tot de groep oude dan wel jonge 
veteranen gepresenteerd. Vervolgens worden, aan de hand hiervan, de resultaten van de 
evaluatievragen 01 tot en met 08 beschreven, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Als 
laatste worden de aanvullingen en opmerkingen van vraag 13 besproken. 
 
 
2.1. Responsbestand 
In totaal werden 984 retourenveloppen ontvangen. Deze respons bedraagt 41,0%. Het betreft hier 
echter niet alleen bruikbaar ingevulde, maar ook retour gezonden enquêteformulieren.  
Van deze 984 retourzendingen bevatten er 98 een afmelding van deelname aan deze evaluatie. 
Nagenoeg al de afmeldingen werden gedaan met vermelding van de reden en het merendeel van 
deze mensen voegde het niet-ingevulde enquêteformulier bij.  Tabel 1 geeft een overzicht van de 
redenen waarom mensen niet aan de enquête hebben deelgenomen. 
 
Tabel 1: Overzicht niet ingevulde retour retour ontvangen formulieren. 
  

 

Bericht dat veteraan is overleden 20 

Dag niet meegemaakt, wegens ziekte en/of hoge leeftijd 17 

Dag niet meegemaakt, wegens wonen buiten Nederland 5 

Dag niet meegemaakt, wegens vakantie 8 

Dag niet meegemaakt (geen verdere toelichting) 24 

  

Geen interesse, wegens negatieve beoordeling 3 

Geen interesse (geen verdere toelichting) 12 

  

Door TPG Post onbestelbaar retour gezonden, wegens verhuizing 9 

 98 
 

 
2.2. Persoonsgegevens 
 
Het verzendbestand is opgebouwd uit 1 512 oude veteranen en 888 jonge veteranen. 
Om ook in het responsbestand onderscheid te kunnen maken tussen oude en jonge veteranen, is 
gevraagd of men deelgenomen heeft aan een operatie/missie/uitzending vóór of ná 1979. De 
mogelijkheid bestaat, dat men in beide perioden heeft deelgenomen.  
Daar men tot het bestand veteranenpashouders behoort, is twee maal ‘nee’ geen bruikbaar ingevulde 
optie. Wanneer een respondent beide vragen niet heeft beantwoord, of bij beiden ‘nee’ heeft 
aangegeven, is bekeken of aan de hand van een eventueel geschreven aanvulling kan worden 
vastgesteld of diegene behoort tot de groep oude dan wel jonge veteranen. Onderstaande tabellen 2 
en 3 geven de gecorrigeerde resultaten weer. 
 
Tabel 2: Heeft u deelgenomen aan een operatie/missie/uitzending vóór 1979? (Vraag 09) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

 

Valide                  Ja 564 63,7 64,5 

                            Nee 311 35,1 35,5 

                            Totaal 875 98,68 100.0 

Niet geantwoord    11 1,2  

Totaal 886 100,0  
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Tabel 3: Heeft u deelgenomen aan een operatie/missie/uitzending tijdens of ná 1979? (Vraag 10) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

 

Valide                  Ja 279 31,5 31,9 

                            Nee 596 67,3 68,1 

                            Totaal 875 98,8 100,0 

Niet geantwoord    11 1,2  

Totaal 886 100,0  

 
Onderstaande kruistabel (tabel 4) toont dat 23 respondenten aangeven zowel vóór als ná 1979 
deelgenomen te hebben aan een operatie/missie/uitzending. Deze mensen worden bij de groep oude 
veteranen gerekend. Van 11 respondenten zijn geen gegevens over de uitzendperiode beschikbaar. 
 
Tabel 4: overzicht deelname voor en na 1979. 
     

 

 Heeft u deelgenomen aan een 
operatie/missie/uitzending ná 
1979? 

Totaal  Ja Nee 

Heeft u deelgenomen aan een 
operatie/missie/uitzending vóór 1979? 

Ja 23 541 564 

Nee 255 55 310 

Totaal  278 596 874 

 
Bij de bespreking van vraag 01 tot en met vraag 08 wordt vraag 09 (vóór 1979) als uitgangspunt 
genomen bij het maken van onderscheid tussen de groepen oude en jonge veteranen. In relatie tot 
het verzendbestand, waarbij is uitgegaan van de verhouding oud:jong = 1,7:1 is in dit responsbestand 
sprake van een oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de verhouding 2,5:1. 
 
 
Vraag 11 
Wat is uw leeftijd in jaren? 
 
Van de 886 respondenten hebben 17 mensen deze vraag naar leeftijd niet beantwoord. Van de 869 
genoemde leeftijden is 19 jaar de laagst genoemde (door één respondent ingevuld) en 94 jaar de 
hoogste genoemde leeftijd (tevens door één respondent ingevuld). In onderstaande figuur (1) en tabel 
(5) zijn de door de respondenten genoteerde leeftijden weergegeven naar frequentie. 
 

929088868482807876747270686664626058565452504846444240383634323028262319
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Tabel 5: Leeftijd 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

 

Valide                      < 21 jaar 3 ,3 ,3 

21-30 jaar 19 2,1 2,2 

31-40 jaar 64 7,2 7,4 

41-50 jaar 78 8,8 9,0 

51-60 jaar 67 7,6 7,7 

61-70 jaar 122 13,8 14,0 

71-80 jaar 342 38,6 39,4 

81-90 jaar 170 19,2 19,6 

> 90 jaar 4 ,5 ,5 

Totaal 869 98,1 100,0 

Niet geantwoord 17 1,9   

Totaal 886 100,0   

 
 
Vraag 12 
Wat is uw geslacht? 
 
De overgrote meerderheid (860 = 97,1%) van de respondenten is man. 17 vrouwen hebben de 
vragenlijst ingestuurd. Van 9 respondenten is het geslacht niet bekend.  
 
Tabel 6: Wat is uw geslacht? (vraag 12) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

 

Valide                  Man 860 97,1 98,1 

                            Vrouw 17 1,9 1,9 

                            Totaal 877 99,0 100,0 

Niet geantwoord    9 1,0  

Totaal 886 100,0  

 
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 of tijdens/ná 1979 ingevuld. Hieruit 
blijkt dat van de 8 vrouwen uit het verzendbestand, die tot de groep oude veteranen behoren, 5 
(62,5%) hebben gerespondeerd. Van de 34 jonge vrouwelijke veteranen uit het verzendbestand 
hebben 12 (35,3%) het enquêteformulier ingestuurd. 
Daar het percentage vrouwelijke respondenten slechts 1,9% 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 08 onderscheid te maken naar geslacht.  
 
Het aantal in het buitenland wonende respondenten is niet te herleiden, daar er in de enquête niet 
naar gevraagd wordt. Dat geëmigreerde veteranen de evaluatie van de veteranendag van belang 
vinden, lijkt duidelijk te worden uit enkele toelichtingen: 
 
“Het verbaasde mij deze enquête te ontvangen, aangezien mijn vrouw en ik al jaren in Canada wonen, 
maar hieruit blijkt toch weer de waardering voor ons veterans.” 
 
“Enige dagen geleden ontvingen wij uw brief, maar ik denk dat ik u moet teleurstellen, want we wonen 
in Australië. Maar we zijn, mijn vrouw en ik, toch ook echte veteranen” 
 
 
2.3. Evaluatie, rechte tellingen 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van de evaluatievragen 01 tot en met 08 besproken. De 
resultaten worden per vraag weergegeven in een tabel aan de hand van een frequentieverdeling 
(zogenaamde ‘rechte tellingen’), percentage naar responsbestand (886) en valide percentage 
(percentage minus de ‘missing values’ = niet geantwoord). Hierbij wordt tevens een vergelijking 
gemaakt tussen de groep oude veteranen en de groep jonge veteranen. 
De resultaten op vraag 5a tot en met vraag 5d zijn met elkaar gemiddeld, om een gemiddelde score 
op (algemene) waardering van de respondenten voor de tweede Nederlandse Veteranendag in kaart 
te brengen. 
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De geschreven toelichtingen bieden, in tekst, een mogelijkheid om verklaringen te vinden voor de 
gegeven antwoorden. Daar waar gepast, zullen citaten worden weergegeven. 
 
Vraag 01 
De doelstelling van de veteranendag was: het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van 
meer erkenning en waardering voor de veteranen. Heeft u gemerkt dat de Nederlandse veteranendag 
inderdaad heeft geleid tot meer erkenning en waardering in uw richting als veteraan? 
 
421 respondenten (47,5%) zeggen te hebben gemerkt, dat bovenstaande doelstelling van de 
veteranendag is bereikt. 410 Mensen (46,3%) geven aan dit niet gemerkt te hebben.  
Zowel de oude als jonge veteranen die aangeven meer erkenning en waardering te beleven, geven 
aan dat dit vooral komt door de (landelijke) aandacht die er aan de Veteranendag gegeven wordt in de 
media en dat mensen in de omgeving daarop inhaken.  

“Er wordt door de pers en media meer aandacht aan besteed, verder veel bekijks van publiek. 
En bij thuiskomst die dag, passeerde mij een totaal onbekende persoon. Hij stelde mij de 
vraag: “Heb je een fijne dag gehad?” Op mijn bevestigend antwoord sprak hij: “Het is jullie 
gegund.” 

 
Oude veteranen die antwoorden niet meer erkenning en waardering te beleven, geven aan dat “het 
initiatief voor een Nederlandse Veteranendag te laat op gang gekomen is”. Jonge veteranen geven 
aan dat het nog te vroeg is om hierover te oordelen en dat er richting de Nederlandse bevolking meer 
voorlichting gegeven moet worden.  

“Ondanks vele inspanningen begrijpt men nog niet waar het om gaat. Voorlichting en 
informatie is nog hard nodig.” 

 
 
Tabel 7: De doelstelling van de veteranendag was: het binnen de Nederlandse samenleving 
bevorderen van meer erkenning en waardering voor de veteranen. Heeft u gemerkt dat de 
Nederlandse veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer erkenning en waardering in uw richting als 
veteraan? (vraag 01) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 280 49,6 52,7 

                             Nee 251 44,5 47,3 

                             Totaal 531 94,1 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 141 45,5 47,0 

                             Nee 159 51,3 53,0 

                             Totaal 300 96,8 100,0 

Niet geantwoord 55 6,2  

Totaal 886   

 
 
Vraag 02 
Wat vindt u van de slogan voor deze tweede Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in 
dienst van vrede”. 
 
Bijna 60% van de respondenten geeft aan zich te kunnen vinden in de bovengenoemde slogan. Dit 
percentage ligt bij de groep jonge veteranen (67,7%) hoger dan bij de oude veteranen. Deze laatste 
groep heeft een iets neutralere houding ten opzichte van de slogan. 
 
Oude veteranen geven aan dat “Vrede de doelstelling was en is bij elke missie”, maar dat “niet elke 
inzet gladjes is verlopen”.  
Jonge veteranen geven aan dat de slogan aangevuld kan worden met woorden als “veiligheid, 
humaniteit en vrijheid”.  
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Tabel 8: Wat vindt u van de slogan voor deze tweede Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. 
Ingezet in dienst van vrede”. (vraag 02) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Helemaal mee oneens 24 4,3 4,4 

                             2. Mee oneens 43 7,6 7,9 

                             3. Neutraal 161 28,5 29,7 

                             4. Mee eens 223 39,5 41,1 

                             5. Helemaal mee eens 91 16,1 16,8 

                             Totaal 542 96,1 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Helemaal mee oneens 4 1,3 1,3 

                             2. Mee oneens 21 6,8 6,9 

                             3. Neutraal 71 22,9 23,2 

                             4. Mee eens 135 43,5 44,1 

                             5. Helemaal mee eens 75 24,2 24,5 

                             Totaal 306 98,7 100,0 

Niet geantwoord 38 4,2  

Totaal 886   

 
De resultaten van deze vraag én van vraag 05a tot en met 05d (Hoe is uw waardering voor de 
geboden plechtigheid in de Ridderzaal; de geboden Ceremoniële Medaille-uitreiking; het geboden 
Nationale Defilé Den Haag; de geboden Infotainment?) zijn met elkaar gemiddeld, om een gemiddelde 
score op algemene waardering van de respondenten voor deze tweede Nederlandse Veteranendag in 
kaart te brengen. Hierbij is wederom een vergelijking gemaakt tussen de groep oude veteranen en de 
groep jonge veteranen. Deze algemene waardering en de waardering per vraag naar de groep oude 
en jonge veteranen wordt besproken ná de laatste evaluatievraag 08, op pagina 15 van dit rapport. 
 
Vraag 03 
Bent u op 29 juni 2006 in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag? 
 
14,7% Van de respondenten geeft aan bij minstens één van de evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag aanwezig te zijn geweest. De meeste mensen namen deel aan het 
Nationaal Defilé. Door oude veteranen wordt vooral het defilé op prijs gesteld. “Goed defilé met goede 
publieke belangstelling.” 
Uit de toelichtingen blijkt dat 142 oude veteranen (ruim 25%) binnen het responsbestand aangeven 
verhinderd te zijn geweest door ouderdom en/of gezondheidsomstandigheden of dat de reis naar Den 
Haag een te grote onderneming is. Een groot deel van deze groep mensen gaf aan dat zij graag 
aanwezig hadden willen zijn. 
De reden die jonge veteranen aangeven voor afwezigheid is vakantie (11,4%) en een groot aantal 
respondenten (14,6%) betreurde afwezig te zijn, daar het werk deelname niet toeliet. 
 
 
Tabel 9: (Bent u aanwezig geweest bij) de plechtigheid in de Ridderzaal? (vraag 3a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 5 0,9 0,9 

                             Nee 534 94,7 99,1 

                             Totaal 539 95,6 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 3 1,0 1,0 

                             Nee 295 95,2 99,0 

                             Totaal 298 96,1 100,0 

Niet geantwoord 49 5,5  

Totaal 886   
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Tabel 10: (Bent u aanwezig geweest bij) de Ceremoniële Medaille-uitreiking op het Malieveld?  
(vraag 3b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 40 7,1 7,5 

                             Nee 495 87,8 92,5 

                             Totaal 535 94,9 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 32 10,3 10,7 

                             Nee 266 85,8 89,3 

                             Totaal 298 96,1 100,0 

Niet geantwoord 53 6,0  

Totaal 886   

 
 
Tabel 11: (Bent u aanwezig geweest bij) het Infotainment op het Malieveld? (vraag 3c) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 74 13,1 13,9 

                             Nee 459 81,4 86,1 

                             Totaal 533 94,5 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 47 15,2 15,7 

                             Nee 253 81,6 84,3 

                             Totaal 300 96,8 100,0 

Niet geantwoord 53 6,0  

Totaal 886   

 
 
Tabel 12: (Bent u aanwezig geweest bij) Het Nationale Defilé van Den Haag, dat startte en eindigde 
op het Malieveld? (vraag 3d)  
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 80 14,2 15,0 

                             Nee 454 80,5 85,0 

                             Totaal 534 94,7 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 50 16,1 16,7 

                             Nee 250 80,6 83,3 

                             Totaal 300 96,8 100,0 

Niet geantwoord 52 5,9  

Totaal 886   

 
 
Vraag 04 
Heeft u het programma van de Nederlandse Veteranendag via de televisie gevolgd? 
 
552 Respondenten (62,3%) heeft het programma, of een deel hiervan, via de televisie gevolgd. Vele 
die de vraag met ‘gedeeltelijk’ beantwoordden, hebben het NOS-journaal gezien. 
De mening over de tv uitzending van de groep jonge veteranen bleek vrij neutraal verdeeld. Bij de 
oude veteranen zijn de meningen verdeeld over de kwaliteit van de uitzending. Een deel van deze 
groep geeft aan de uitzending te kort te hebben gevonden.  

“Eén schamel uurtje is het enige dat thuis (moeten!) blijvende veteranen mogen 
meegenieten.”  

Daarnaast vond men dat de nadruk van de uitzending lag bij interviews en gesprekken in plaats van 
de evenementen op en rond het Malieveld.  

“Van het defilé was weinig te zien, zoals gewoonlijk was het een hoop gepraat in de studio. 
Laat ons toch het defilé zien, waar we ten slotte voor tv keken.” 
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Tabel 13: Heeft u het programma van de Nederlandse Veteranendag via de televisie gevolgd?  

(vraag 04) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 138 24,5 25,2 

                             Gedeeltelijk 250 44,3 45,6 

                             Nee 160 28,4 29,2 

                             Totaal 548 97,2  

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 48 15,5 15,6 

                             Gedeeltelijk 116 37,4 37,7 

                             Nee 144 46,5 46,8 

                             Totaal 308 99,4  

Niet geantwoord 30 3,4  

Totaal 886   

 
 
Vraag 05 
Indien u op vraag 03 en/of vraag 04 ‘ja’ of ‘gedeeltelijk’ heeft geantwoord en dus het programma in 
Den Haag dan wel via de televisie heeft gevolgd, wordt u verzocht de navolgende waarderingsvragen 
te beantwoorden: 
 
Ruim de helft van de respondenten heeft geen antwoord gegeven op voorgenoemde vragen of 
‘neutraal’ geantwoord op deze waarderingsvragen. Gezien de scores op vraag 03 en 04 is dit niet 
opmerkelijk te noemen. 
De gegeven toelichtingen onderschrijven de verklaring dat veel mensen geen of een neutrale mening 
hebben over iets dat ze niet of nauwelijks hebben meegemaakt of gezien op tv.  

“Te weinig gezien om te kunnen oordelen.” 

 
 
Tabel 14: Hoe is uw waardering voor de geboden plechtigheid in de Ridderzaal? (vraag 5a) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Slecht 6 1,1 1,9 

                             2. Matig 27 4,8 8,7 

                             3. Neutraal 90 16,0 29,0 

                             4. Goed 162 28,7 52,3 

                             5. Uitstekend 25 4,4 8,1 

                             Totaal 310 55,0 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Slecht 0 0,0 0,0 

                             2. Matig 4 1,3 2,9 

                             3. Neutraal 48 15,5 35,0 

                             4. Goed 74 23,9 54,0 

                             5. Uitstekend 11 3,5 8,0 

                             Totaal 137 44,2 100,0 

Niet geantwoord 439 49,5  

Totaal 886   
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Tabel 15: Hoe is uw waardering voor de geboden Ceremoniële Medaille-uitreiking? (vraag 5b) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Slecht 5 ,9 1,5 

                             2. Matig 29 5,1 8,9 

                             3. Neutraal 92 16,3 28,2 

                             4. Goed 165 29,3 50,6 

                             5. Uitstekend 35 6,2 10,7 

                             Totaal 326 57,8 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Slecht 0 0,0 0,0 

                             2. Matig 5 1,6 3,2 

                             3. Neutraal 53 17,1 34,0 

                             4. Goed 87 28,1 55,8 

                             5. Uitstekend 11 3,5 7,1 

                             Totaal 156 50,3 100,0 

Niet geantwoord 404 45,6  

Totaal 886   

 
 
Tabel 16: Hoe is uw waardering voor het geboden Nationale Defilé Den Haag? (vraag 5c) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Slecht 7 1,2 2,0 

                             2. Matig 28 5,0 8,0 

                             3. Neutraal 67 11,9 19,0 

                             4. Goed 171 30,3 48,6 

                             5. Uitstekend 79 14,0 22,4 

                             Totaal 352 62,4 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Slecht 0 0,0 0,0 

                             2. Matig 4 1,3 2,3 

                             3. Neutraal 35 11,3 20,3 

                             4. Goed 92 29,7 53,5 

                             5. Uitstekend 41 13,2 23,8 

                             Totaal 172 55,5 100,0 

Niet geantwoord 362 40,9  

Totaal 886   

 
 
Tabel 17: Hoe is uw waardering voor de geboden Infotainment? (vraag 5d) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Slecht 9 1,6 2,8 

                             2. Matig 34 6,0 10,5 

                             3. Neutraal 108 19,1 33,2 

                             4. Goed 138 24,5 42,5 

                             5. Uitstekend 36 6,4 11,1 

                             Totaal 325 57,6 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Slecht 0 0,0 0,0 

                             2. Matig 9 2,9 5,6 

                             3. Neutraal 53 17,1 32,7 

                             4. Goed 87 28,1 53,7 

                             5. Uitstekend 13 4,2 8,0 

                             Totaal 162 52,3 100,0 

Niet geantwoord 399 45,0  

Totaal 886   
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Vraag 06 
Zou u volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig willen zijn? 
 
47,5% Van de respondenten geeft aan volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te 
willen zijn. Enkele van de groep oude veteranen plaatst hierbij wel de kanttekening “mits de 
gezondheid dit toelaat”. Bijkomend wordt aangegeven dat ook de afstand van openbaar 
vervoersvoorziening (Station Den Haag Centraal) tot het Malieveld en de decentrale ligging van Den 
Haag hierbij een rol spelen. Utrecht en Amersfoort worden bij dit laatste genoemd als alternatief. 
De algemene waardering en de waardering per deelvraag naar de groep oude en jonge veteranen 
worden besproken ná de laatste evaluatievraag 08, op pagina 15 van dit rapport. 
 
Tabel 18: Zou u volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig willen zijn? (vraag 06) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 245 43,4 46,1 

                             Nee 287 50,9 53,9 

                             Totaal 532 94,3 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 176 56,8 60,1 

                             Nee 117 37,7 39,9 

                             Totaal 293 94,5 100,0 

Niet geantwoord 61 6.9  

Totaal 886   

 
 
Vraag 07 
Er zijn op deze 29

e
 juni 2006 door verschillende gemeenten en regio’s lokale en/of regionale 

bijeenkomsten georganiseerd. Bent u in uw eigen gemeente of regio bij (één van) deze evenementen 
aanwezig geweest? 
 
Het percentage oude veteranen dat aanwezig is geweest bij (één van) de regionaal georganiseerde 
evenementen ligt maar ruim 3% hoger dan het percentage jonge veteranen. Van zowel de groep oude 
als jonge veteranen die niet aanwezig zijn geweest bij een dergelijk evenement geven de meeste 
respondenten aan niet op de hoogte te zijn geweest van een dergelijke dag, dat deze niet 
georganiseerd werd in de betreffende gemeente, of dat zij aanwezig waren bij de Nederlandse 
Veteranendag in Den Haag. 
Respondenten die wel aanwezig zijn geweest, stellen de uitnodiging voor het evenement in de 
gemeente zeer op prijs. “Ik ben slecht ter been en kan niet naar Den Haag. Dicht bij huis is dus een 
goede tweede!” 
 
Tabel 19: aanwezigheid bij evenementen in eigen gemeente of regio. (vraag 07) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   Ja 84 14,9 15,6 

                             Nee 454 80,5 84,4 

                             Totaal 538 95,4 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   Ja 36 11,6 11,8 

                             Nee 269 86,8 88,2 

                             Totaal 305 98,4 100,0 

Niet geantwoord 43 4,9  

Totaal 886   
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Vraag 08 
Indien u op vraag 07 ‘ja’ heeft geantwoord en dus in uw eigen gemeente of regio bij (één van) deze 
evenementen aanwezig bent geweest, hoe is dan uw waardering voor deze evenementen? 
 
734 Respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. Gezien de score op vraag 07 is dit niet 
opmerkelijk te noemen. Van de mensen met een uitgesproken mening beoordeelt 77,8% van de oude 
veteranen en 70,5% van de jonge veteranen het aangeboden programma als goed of zelfs uitstekend. 
 
Tabel 20: Waardering voor evenementen. (vraag 8) 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

Oude veteranen    

Valide                   1. Slecht 4 ,7 3,7 

                             2. Matig 5 ,9 4,6 

                             3. Neutraal 15 2,7 13,9 

                             4. Goed 45 8,0 41,7 

                             5. Uitstekend 39 6,9 36,1 

                             Totaal 108 19,1 100,0 

 

Jonge veteranen    

Valide                   1. Slecht 4 1,3 9,1 

                             2. Matig 3 1,0 6,8 

                             3. Neutraal 6 1,9 13,6 

                             4. Goed 15 4,8 34,1 

                             5. Uitstekend 16 5,2 36,4 

                             Totaal 44 14,2 100,0 

Niet geantwoord 734 82,8  

Totaal 886   

 
 
 
2.4. Evaluatie, gemiddelde scores op waardering 
 
2.4.1. Algemene waardering 
De resultaten van de vragen 02 en 05a tot en met 5d zijn met elkaar gemiddeld, om een gemiddelde 
score van de respondenten op ‘algemene waardering’ voor de tweede Nederlandse Veteranendag in 
kaart te brengen.  
 

02 Wat vindt u van de slogan voor deze tweede Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet 
in dienst van vrede”. 

05 Indien u op vraag 03 en/of vraag 04 ‘ja’ of ‘gedeeltelijk’ heeft geantwoord en dus het 
programma in Den Haag dan wel via de televisie 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 Nationale Defilé Den Haag?  
d Hoe is uw waardering voor de geboden Infotainment? 

 
Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de groep oude veteranen en de groep jonge veteranen, 
door de gemiddelde scores af te zetten tegen vraag 09, of men ‘vóór 1979 deelgenomen heeft aan 
een operatie/missie/uitzending’. Uit statistische analyse blijkt een samenhang te bestaan tussen de 
indeling in de groepen oude en jonge veteranen en de waardering voor de veteranendag. 

 
Onderstaande grafiek geeft de voorgenoemde resultaten weer op een vijfpuntschaal. Ter vergelijking 
is de vijfpuntschaal ook weergeven als globaal rapportcijfer. 
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Waardering            Rapportcijfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Figuur 2. Gemiddelde scores algemene waardering 

 
Hieruit blijkt dat de groep oude veteranen (groene staaf), met een gemiddelde score van 3,74 een iets 
minder hoge waardering heeft voor de tweede Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2006 dan de 
groep jonge veteranen, met een waardering van 3,96. 
 
Als men de algemene waardering van deze veteranendag vergelijkt met de Eerste Veteranendag in 
2005 kan men vaststellen dat de waardering dit jaar hoger is, deze stijging van waardering geldt voor 
zowel de groep oude als de groep jonge veteranen. 
 
2.4.2. Waardering per vraag 
Onderstaande grafiek geeft de gedetailleerde verdeling weer op de gestelde waarderingsvragen met 
betrekking tot de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 
 
 
Waardering                          Rapportcijfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Oude veteranen in vergelijking met jonge veteranen 

 
 
 
 

Figuur 3: Gemiddelde score waardering per evenement 
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Hieruit blijkt dat de groep oude veteranen (groene staven), op alle vijf de vragen een minder hoge 
waardering heeft dan de groep jonge veteranen (witte staven). Echter, de verschillen zijn maar erg 
klein.  
 
Ook uit de geschreven toelichtingen blijkt dat men over het algemeen positief is, vooral het Nationaal 
Defilé Den Haag wordt hoog gewaardeerd  

“Indrukwekkend defilé, uitstekende verzorging. Hulde!!” met enkele kanttekeningen als “Ik had 
tijdens de televisie uitzending meer aandacht voor de gewone man/vrouw veteranen verwacht, 
er waren nog steeds te veel bobo’s.”  

of  
“Defilé was goed georganiseerd, maar de naambordjes waren niet altijd goed leesbaar.” 

 
 
2.5. Aanvullende opmerkingen 
 
Als afsluitende vraag werd de respondent de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te 
plaatsen: Indien u nog opmerkingen heeft ten aanzien van de tweede Nederlandse Veteranendag, of 
ten aanzien van deze enquête, kunt u deze in het kader hieronder kwijt. 
 
Van de oude veteranen heeft 38,5% van de respondenten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot 
toelichten en van de jonge veteranen lag dat percentage op 28,7%.  
De oude veteranen gaven, naast beschrijving van missies of dienstverband, of de reden van 
afwezigheid op de bewuste 29 juni in Den Haag, ook verschillende opmerkingen en suggesties.  
 
Met betrekking tot de organisatie: 

 “Is het niet wenselijk de veteranendag in het centrum van het land te organiseren? Denk 
hierbij aan Utrecht, Apeldoorn, of Amersfoort.” 

 “Deze dag goed uitdragen via de media. Ruime bekendheid geven!” 

 “Misschien een idee om de veteranendag te houden op een zaterdag voor of na 29 juni?” 

 “Waarom alleen een ‘vrij reizen’ als je aan het defilé meedoet? De algemene vrij reizen 
kaarten worden veelal gebruikt voor eigen georganiseerde reünies ed.” 

 “Oppassen voor veel Bobo gedoe, maak het voor en door de veteranen zelf!.” 
 
Met betrekking tot praktische zaken op de dag zelf: 

 “Wellicht kunnen volgend jaar meer en snellere uitgifte punten voor de warme hap zijn.  

  “Graag rekening houden met eigen vervoer van en naar Den Haag per auto (niet iedereen 
kan met het openbaar vervoer). Denk hierbij aan betere parkeergelegenheid en richting 
borden. Vele verdwaalden namelijk.” 

 “Op het Malieveld waren de aanwijsborden niet te vinden. Tevens waren de toiletten een vieze 
bedoening.” 

 
Ook werd waardering uitgesproken: 

 “Lof voor een topdag voor en van de veteraan.” 

 “Deze enquête is een goede zaak.” 

 “Het defilé was een zeer gewaardeerde aanvulling.” 
 
Jonge veteranen pleitten ook voor “de bewegwijzering op het Malieveld, de naamsaanduiding van de 
tenten en plaatsaanduiding in de tenten zelf”. Daarnaast geven zij aan dat “het de overweging waard 
is, om de veteranen een vrije dag, of een bijzonder verlof dag te geven om deze bijzondere dag te 
bezoeken”. Jonge veteranen stellen het tevens op prijs dat er “vooral meer aandacht wordt besteed 
aan jonge veteranen, richting de Nederlandse bevolking” en “dat het muziekprogramma in Ahoy 
geschrapt is”.  
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HOOFDSTUK 3  DISCUSSIE 

Zoals bij ieder evaluatieonderzoek kan bij deze enquête een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 
 
 
3.1. 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 veetranen mee te 
laten wegen 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. 
 
 
3.2. Vraagstelling 
 
Ruim 86% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een geschreven 
toelichting te geven bij de gegeven antwoorden. Hieruit blijkt dat er bij een groot deel van de 
respondenten behoefte bestond om meer gegevens te verstrekken. 
 
Ruimte voor redenen en argumenten 
In de enquête is door middel van het bieden van een toelichtingskader ruimte geboden voor het geven 
van redenen of argumenten naast een antwoord. De vele toelichtingen geven een indicatie van het 
belang dat hieraan wordt gehecht. Hierbij kan men denken aan de reden voor afwezigheid bij de 
Nederlandse Veteranendag in Den Haag: 

 “Niet in staat, wegens lichamelijke gebreken.” 

 “Niet in staat, wegens te lange reisafstand.” 

 “Niet in staat, wegens bijwonen regionale veteranendag.” 

 
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 ‘volledig 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. Het bieden van vragen met meerdere keuze 
mogelijkheden is praktisch, maar daarnaast is ruimte voor toelichtingen noodzakelijk.  
 
 
3.3. Verzendbestand  
 
De landelijke verhouding tussen de groep oude en groep jonge veteranen is 1,7:1. 
Binnen het veteranenpas bestand is de verhouding tussen de oude en jonge veteranen ongeveer 
4,4:1. 
 
Besloten is om de landelijke verhoudingen tussen de oude en jonge veteranen als uitgangspunt voor 
het verzendbestand van deze enquête te nemen. Deze keuze is gebaseerd op de wens om de kans te 
vergroten om de mening van de landelijke populatie veteranen weerspiegeld te zien in de resultaten 
van deze evaluatie. 
 
Het is duidelijk dat in het veteranenpasbestand de groep oude veteranen oververtegenwoordigd is in 
verhouding tot de landelijke populatie (2 ½  maal), waardoor niet voor de verhouding van 4,4:1 is 
gekozen. 
 
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? Hoe nemen we ook de mening mee van niet-pashouders? 
Misschien zijn veteranen met problemen oververtegenwoordigd? Of juist omgekeerd, vinden we meer 
veteranen zonder problemen in het bestand pashouders. 
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De vraag naar deze generalisatie is niet te beantwoorden zonder gericht, nader onderzoek. Daarom 
dient toch de nodige voorzichtigheid te worden betracht bij het generaliseren van de resultaten en 
conclusies van deze evaluatie onder veteranenpashouders. 
 
 
3.4 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 zo’n 40% is bij een gemiddeld onderzoek van 
dit soort al heel behoorlijk.  
Bij dit onderzoek zijn van de 2 400 toegezonden enquêteformulieren 886 bruikbaar ingevulde lijsten 
geretourneerd. Dit is in totaliteit 36,9%. Dit percentage is op zich redelijk, maar ligt wel lager dan vorig 
jaar. Toch kan de relatief lage respons gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de resultaten. 
Mogelijk heeft dit te maken met het tijdstip van versturen van de vragenlijst naar de beoogde 
respondenten. Dit gebeurde meteen na de veteranendag in een periode waarin veel mensen mogelijk 
op vakantie zijn. 
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HOOFDSTUK 4  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het doel van deze evaluatie is, ‘het in kaart brengen van mening van de veteranen over deze tweede 
Nederlandse Veteranendag’.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid de stem van de veteranen mee te 
laten wegen bij de organisatie van toekomstige veteranendagen.  
 
De Nederlandse Veteranendag zelf draait om erkenning en waardering voor veteranen en dient het 
begrip in de Nederlandse samenleving voor veteranen te vergroten. 
 
 
4.1. Conclusies 
 

 Bijna 48% van de respondenten zegt te hebben gemerkt dat bovenstaande doelstelling van de 
veteranendag is bereikt. 

 De groep jonge veteranen blijkt met een score van 3,96 een iets hogere waardering te hebben 
voor de tweede Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2006, dan de groep oude veteranen met 
een score van 3,74. 

 De groep oude veteranen heeft op alle vijf waarderingsvragen een (iets) minder hoge 
waardering dan de groep jonge veteranen. Het betreft de vraag wat de veteraan vindt van de 
slogan voor deze tweede Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in dienst van vrede”. 
Daarnaast betreft het, indien de veteraan het programma in Den Haag (gedeeltelijk) dan wel via 
de televisie heeft gevolgd, de waardering voor de plechtigheid in de Ridderzaal; de waardering 
voor de Ceremoniële Medaille-uitreiking; de waardering voor het Nationale Defilé Den Haag en 
de waardering voor het Infotainment. 

 Bijna 15% van de respondenten geeft aan bij minstens één van de evenementen in het kader 
van de Nederlandse Veteranendag aanwezig te zijn geweest. Vooral het defilé werd hier op prijs 
gesteld, door zowel de jonge als de oude veteranen. Iets meer dan 63% van de mensen heeft 
het programma, of een deel hiervan, op tv gevolgd. Ruim 47% geeft aan volgend jaar bij een 
programma als in Den Haag aanwezig te willen zijn. 

 Van de bevraagde veteranen heeft bijna 14% een regionale veteranendag bijgewoond. De 
evenementen worden door 74% van deze mensen als goed of zelfs uitstekend beoordeeld. 

 
 
4.2. Aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van de enquête en de aanvullende geschreven toelichtingen kunnen 
enkele aanbevelingen gedaan worden. 
 

 De waardering van de Nederlandse Veteranendag is toegenomen sinds 2005. De nieuwe 
formule bevalt veteranen beter en dient te worden gehandhaafd en verder ontwikkeld. 

 Onderzoek mogelijkheden om drempels weg te nemen die participatie in de weg staan. Denk 
hierbij aan onder andere een verlofdag voor veteranen, lagere reiskosten, verbeterde 
bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten en facilitaire ondersteuning. 

 Onderzoek mogelijkheden om drempels weg te nemen die kennisneming of ‘meebeleven’ in 
de weg staan. Hierbij kan men denken aan verslaggeving van de verschillende onderdelen 
door televisie, een straalverbinding naar regionale Veteranendagen en vlaggen op 
Veteranendag. 

 Stimuleer alternatieven indien de gang naar Den Haag te zwaar is. Hieronder valt het krachtig 
ondersteunen van de hooggewaardeerde regionale en gemeentelijke activiteiten die niet als 
concurrerend, maar als complementair moeten worden beschouwd. 

 Onderzoek mogelijkheden om de evaluatie vollediger en betrouwbaarder te maken door 
middel van aanvullende vragen, het voorleggen van mogelijke nieuwe elementen binnen de 
veteranendag en het bereiken van niet-veteranenpashouders. 

 


