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

 

Het vergroten van de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en van de waardering 

voor veteranen in onze samenleving is een belangrijk doel van het Nederlands 

veteranenbeleid. Het meten van de aandacht en waardering voor veteranen geeft een 

indicatie van de effectiviteit van het veteranenbeleid, biedt uitvoerders van dat beleid 

informatie over resultaten van hun activiteiten en kan van invloed zijn op hun toekomstige 

keuzes voor de inzet van (communicatie)middelen. Daarnaast kan het naar de doelgroep 

communiceren van dergelijke onderzoeksresultaten van invloed zijn op de mate waarin 

veteranen zich gewaardeerd voelen. 

 

Het onderzoeken van de media-aandacht voor veteranen is een van de mogelijkheden om 

de aandacht en waardering voor veteranen in de samenleving te meten. Op grond van 

dergelijk media-onderzoek verscheen eerder dit jaar het Vi-onderzoeksrapport Veteranen 

Dagbladmonitor 2012. In een vervolg daarop heeft Yvon de Reuver, wetenschappelijk 

medewerker van het Veteraneninstituut, specifiek gekeken naar de berichten die in de vijf 

grootste landelijke en vijf grootste regionale dagbladen in 2012 werden gepubliceerd over de 

Nederlandse Veteranendag en de lokale/regionale veteranendagen. De resultaten worden in 

dit rapport gepresenteerd.
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1. Methode 

 

Voor dit onderzoek is in de databank van Lexis Nexis (https://www.lexisnexis.com/nl/business) 

gezocht op ‘veteranenda!’. Bij ‘Ondubbelfilter’ is gekozen voor ‘uit’. Er zijn geen bronnen apart 

geselecteerd voor de zoekopdracht, alle bronnen in de database van Lexis Nexis zijn dus meegenomen.  

 

Naderhand is geselecteerd op de vijf landelijke en vijf regionale kranten met de grootste oplage, 

namelijk NRC Handelsblad, De Volkskrant, De Telegraaf, Trouw, AD/ Algemeen Dagblad, Brabants 

Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Gelderlander, Limburgs Dagblad en Noordhollands 

Dagblad. Alle artikelen die in deze tien kranten verschenen tussen 1 januari 2012 en 31 december 

2012 en aan de hierboven omschreven zoekopdracht voldeden zijn meegenomen in dit onderzoek.  

 

Dubbele artikelen zijn handmatig uit de onderzoeksresultaten verwijderd. Dit betroffen identieke 

artikelen in dezelfde krant op dezelfde datum, die tweemaal in de database terecht zijn gekomen 

vanwege laatste redactionele aanpassingen. Er kan vanuit gegaan worden dat deze artikelen niet 

tweemaal in dezelfde krant op dezelfde datum verschenen zijn, daarom zijn deze dubbele artikelen niet 

meegenomen in het onderzoek. Artikelen die in identieke vorm in verschillende edities van dezelfde 

lokale krant zijn verschenen, zijn in dit onderzoek als één artikel meegenomen. 

 

Van de artikelen die overbleven na de zoekopdracht en handmatige selectie zijn de volgende gegevens 

genoteerd:  

- datum van verschijnen;  

- bron;  

- titel;  

- omvang;  

- hoofdonderwerp;  

- onderwerplabel;  

- soort veteranendag. 

 

Vervolgens zijn deze data ingevoerd in het softwareprogramma SPSS 18.0 en met behulp van dit 

programma verder geanalyseerd. 

 

https://www.lexisnexis.com/nl/business
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2. Resultaten 

 
In totaal zijn er 137 krantenberichten na handmatige selectie overgebleven die aan de zoektermen 

voldeden (zie bijlage 1).  

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven in welke kranten deze artikelen verschenen. Ook wordt uiteengezet 

hoeveel artikelen er in welke maand verschenen en wat voor omvang de verschillende artikelen 

hadden. Verder wordt gekeken of veteranendag het hoofdthema was van het artikel of meer een 

subthema. Daarna worden de verschillende onderwerpen van de artikelen uitgelicht en wordt bekeken 

welke soort veteranendag aandacht kreeg in het artikel. 

 

 

2.1 Artikelen per krant 

 

In De Telegraaf verschenen de meeste artikelen van alle landelijke bladen, namelijk vijftien artikelen 

(10,9%). Voorbeelden hiervan zijn ‘7. Burger heeft weinig op met oud-strijder’ en ‘11. Een leven na 

het leger.’  

 

Van de regionale bladen verschenen in het Noordhollands Dagblad de meeste artikelen waarin 

veteranendag genoemd wordt, maar liefst 42 artikelen (30,7%), zoals ‘113. Eerste tevredenheid over 

animo veteranendag’ en ‘130. Na pensionering agenda nodig.’  

 

Tabel 1. De artikelen over veteranendag die in het jaar 2012 zijn verschenen per dagblad 

naam krant absoluut relatief 

NRC Handelsblad 1 0,7 

De Volkskrant 5 3,6 

De Telegraaf 15 10,9 

Trouw 3 2,2 

AD/Algemeen Dagblad 1 0,7 

Brabants Dagblad 33 24,1 

Dagblad van het Noorden 21 15,3 

De Gelderlander 13 9,5 

Limburgs Dagblad 3 2,2 

Noordhollands Dagblad 42 30,7 

totaal 137 99,9 

 

 

Een zeer ruime meerderheid van de berichten verscheen in regionale bladen. In de landelijke kranten 

verschenen namelijk 25 berichten (18,2%) en in regionale kranten 112 berichten (81,8%). 

 

Tabel 2. De verdeling van Nederlandse dagbladen waarin de artikelen over veteranendag in het jaar 2012 zijn 

verschenen naar regionaal en landelijk 

editie absoluut relatief 

landelijk 25 18,2 

regionaal 112 81,8 

totaal 137 100 
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2.2 Artikelen per maand 

 

In juni werden de meeste berichten over veteranendag in 2012 gepubliceerd, namelijk 58 (42,3%). Dit 

is logischerwijs te verklaren door het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag en veel lokale en 

regionale veteranendagen in juni (zie tabel 3). 

 

Tabel 3. De maand waarin de artikelen over veteranendag in de Nederlandse dagbladen van 2012 zijn 

verschenen 

maand absoluut relatief 

januari 5 3,6 

februari 2 1,5 

maart 8 5,8 

april 4 2,9 

mei 9 6,6 

juni 58 42,3 

juli 19 13,9 

augustus 5 3,6 

september 7 5,1 

oktober 14 10,2 

november 4 2,9 

december 2 1,5 

totaal 137 99,9 

  

 

2.3 Omvang artikelen 

 

In tabel 3 is te zien dat de meeste berichten met het woord veteranendag in de tekst korte berichten 

waren van minder dan 150 woorden. In totaal hadden 54 artikelen (39,4%) deze geringe omvang. Een 

voorbeeld hiervan is ‘72. Veteranendag met Wieteke van Dort.’ Iets minder artikelen, namelijk 47 

(34,3%) waren korte artikelen van tussen de 150 en 400 woorden, zoals ‘75. Dit soort dagen zijn 

ontzettend belangrijk.’ De minste artikelen, namelijk 36 stuks (26,3%), betroffen lange artikelen met 

meer dan 400 woorden. Een voorbeeld hiervan is ‘44. M’n dochtertje zei: ik heb nu weer een papa.’  

 

Tabel 4. Het aantal woorden van de artikelen over veteranendag die in de Nederlandse dagbladen van 2012 zijn 

verschenen 

omvang absoluut relatief 

nieuwsbericht (<150) 54 39,4 

kort artikel (150-400) 47 34,3 

lang artikel (>400) 36 26,3 

totaal 137 100 

 

 

2.4 Veteranendag wel of niet als hoofdthema 

 

69 artikelen (50,4%) hadden veteranendag niet als hoofdthema. Dit was bijvoorbeeld het geval bij ‘3. 

‘Die jongens in het peloton moesten toch ook door?’; ‘Nederland houdt zich voor de gek’; interview 

generaal Peter van Uhm’ en ‘80. Bevrijdingsdefilé toeristische trekker.’ 
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In de rest van de artikelen, namelijk 68 exemplaren (49,6%) was veteranendag wel het hoofdthema 

(zie tabel 5). Voorbeelden hiervan zijn ‘83. Beuningen en Wijchen eren hun veteranen’ en ‘107. 

Veteranendag Schagen.’  

 

Tabel 5. Het hoofdonderwerp van de artikelen over veteranendag die in de Nederlandse dagbladen van 2012 zijn 

verschenen 

hoofdonderwerp absoluut relatief 

wel veteranendag 68 49,6 

niet veteranendag 69 50,4 

totaal 137 100 

 

 

2.5 Soort veteranendag 

 

De Nederlandse Veteranendag werd het meest van alle veteranendagen belicht in de krantenartikelen 

(zie tabel 6). Maar liefst 56 artikelen (40,9%) besteedden aandacht aan de Nederlandse Veteranendag. 

Voorbeelden hiervan zijn ‘19. Ereronde in Dakota’ en ‘85. Veteraan Kenny: nog een jonge god.’          

            

De lokale veteranendagen volgen op de voet met 51 artikelen (37,2%). Voorbeelden hiervan zijn ‘43. 

Serenade voor veteranen.’ en ‘119. Schuiling: Veteranendag te duur door wet.’  

 

Opvallend is dat er veel minder bericht werd over regionale veteranendagen, slechts 21 artikelen 

gingen hierover (15,3%). Voorbeelden hiervan zijn ‘50. Veteranendag bij schietclub SSV de 

Rommert’ en ‘56. Turen naar roetsjende durfals.’ Een verklaring voor het lage aantal berichten over 

regionale veteranendagen in vergelijking met lokale veteranendagen zou kunnen zijn dat er 

vermoedelijk minder regionale dan lokale veteranendagen plaatsvinden. Dit is echter niet met 

zekerheid te zeggen omdat er geen cijfers bestaan van aantallen lokale of regionale veteranendagen.  

 

Verder werd er aandacht besteed aan de veteranendag voor de Koninklijke Marine in zeven artikelen 

(5,1%). Een voorbeeld hiervan is ‘123. Gezicht eliteteam blijft altijd bedekt.’ 

 

Ten slotte berichtten twee artikelen (1,5%) over de veteranendag in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld 

‘136. Veteranendag Tranen bij graf van Amerikaanse soldaat.’  

 

Tabel 6. Soort veteranendag die belicht werd in de artikelen over veteranendag die in de Nederlandse dagbladen 

van 2012 zijn verschenen 

soort veteranendag absoluut relatief 

Nederlandse Veteranendag 56 40,9 

Lokale veteranendag 51 37,2 

Regionale veteranendag 21 15,3 

Veteranendag Koninklijke Marine 7 5,1 

Veteranendag in Verenigde Staten 2 1,5 

totaal 137 100 
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2.6 Onderwerpen 

 

In tabel 7 is de verdeling van de onderwerpen over de 137 artikelen te zien. Het meest voorkomende 

onderwerp is de aankondiging van een veteranendag, hetzij lokaal, regionaal, landelijk of van een 

bepaald krijgsmachtdeel. In 38 artikelen (27,7%) werd een veteranendag aangekondigd, bijvoorbeeld 

in ‘30. Bijeenkomst voor Dongense veteranen’ en ‘61. Veteranen houden hun dag op 29 juni.’ 

 

Op de tweede plek staan de artikelen met als onderwerp een verslag van een veteranendag, hetzij 

lokaal, regionaal, landelijk of van een bepaald krijgsmachtdeel. Dit onderwerp kwam voor in 25 

artikelen (18,2%),  waaronder ‘87. Veteranendag drukker dan ooit’ en ‘92. Niet alle veteranen kijken 

met trots terug.’ 

 

De (uitzend)ervaringen van een veteraan sluiten de top drie van meest voorkomende onderwerpen af 

met 21 artikelen (15,3%). Hierin kwamen veteranen aan het woord over hun uitzendingen of over hun 

levensloop in het algemeen. Veteranendag werd wel genoemd, maar het ging hoofdzakelijk om het 

levensverhaal of gebeurtenissen tijdens de missie van de veteraan, bijvoorbeeld ‘4. Psychisch kapot na 

Srebrenica, maar hoe kapot is kapot?’ 

 

Verder gingen zestien artikelen (11,7%) over actuele zaken die in verband staan met veteranen of de 

veteranenstatus. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een actie van Stichting Anjerkinderen, de 

aflossing van de ereschuld en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de (ex)militair. Een 

voorbeeld van artikelen die over dit soort veteranenzaken gaan is ‘29. Schaderegeling Ombudsman 

geïrriteerd omdat gewond geraakte veteranen nog niets krijgen – Betaling ereschuld blijft uit.’ 

Veteranendag wordt in deze artikelen wel genoemd, maar is niet het hoofdthema.  

 

Een ander regelmatig voorkomend onderwerp betreft (lokale) veteranenactiviteiten of –evenementen 

anders dan de veteranendag, zoals de opening van een inloophuis, een veteranenconcert en de 

veteranenboekendag. Hier gingen veertien artikelen (10,2%) over. Een voorbeeld hiervan is ‘32. 

Expositie geeft veteranen uit Heusden gezicht.’ Veteranendag wordt in deze artikelen genoemd als een 

evenement voor veteranen, maar het hoofdthema betreft een ander evenement. 

 

Wat minder artikelen, namelijk acht (5,8%), gingen over een specifiek element van de veteranendag. 

Wat betreft de landelijke veteranendag valt hierbij te denken aan bepaalde leden van het Koninklijk 

Huis die op de dag aanwezig zijn, de Dakotavlucht en de betrokkenheid van schoolkinderen bij de dag. 

Een voorbeeld van zo’n artikel is ‘25. Parachutisten in Hofvijver.’  

 

Ook gingen zes artikelen (4,4%) over herdenkingen. Hierin werd veteranendag bijvoorbeeld genoemd 

als dag om ‘alle omgekomen soldaten te herdenken’, in vergelijking met wie of wat er herdacht werd 

op de herdenking die centraal stond in het artikel. Een voorbeeld van een artikel over een herdenking 

is ‘22. Terug naar de basis van 4 mei.’  

 

Verder gingen vijf artikelen (3,7%) over organisatorische zaken omtrent een veteranendag. Dit zijn 

dus geen aankondigingen of verslagen van de dagen, maar betreffen bijvoorbeeld het bezuinigen op 

een lokale veteranendag, het zoeken naar een alternatieve opzet van de dag of initiatiefnemers voor 

veteranendag 2013. Een voorbeeld hiervan is ‘116. Raadsvragen om schrappen Veteranendag.’  

 

Ten slotte gingen vier artikelen (2,9%) over overige onderwerpen. 
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Tabel 7. Het hoofdonderwerp van de artikelen over veteranendag die in de Nederlandse dagbladen van 2012 zijn 

verschenen 

onderwerp absoluut relatief 

 aankondiging veteranendag  38 27,7 

 verslag veteranendag  25 18,2 

 (uitzend)ervaringen veteraan 21 15,3 

 actuele zaken gerelateerd aan veteranen(status)  16 11,7 

 lokale veteranenactiviteiten/-evenementen  14 10,2 

 element veteranendag  8 5,8 

 herdenkingen  6 4,4 

 organisatorische zaken veteranendag  5 3,7 

 overig  4 2,9 

 totaal 137 99,9 

 

 

 



12 

 

 Bijlage 1 Titels krantenartikelen veteranendagen 2012 
 

 

NRC handelsblad 

1.            Nederland en zijn soldaten; commentaar 

 

De Volkskrant 

2.           Hillen: missie in Uruzgan is zorgvuldig uitgevoerd   

3.           ‘Die jongens in het peloton moesten toch ook door?’;’Nederland houdt 

zich voor de gek’; interview generaal Peter van Uhm  

4.           Psychisch kapot na Srebrenica, maar hoe kapot is kapot? 

5.           Voltooid leven; Reportage Documentaire Merdeka  

6.           De herdenkingen met betrekking tot Nederlands Indië  

 

De Telegraaf 

7.             Burger heeft weinig op met oud-strijder     

8.             Anjerverkoop huis aan huis      

9.             Oorlog over pantservoertuig                                                     

10. Veteranendag te onpersoonlijk   

11. Een leven na het leger                                                                                                                                  

12. Saluut aan veteranen 

13. Prins blij met muts 

14. Op bekend terrein 

15. Oranje eerst veteranen 

16. Festivals in trek 

17. Oud-militairen eren Papoea's 

18. Indische veteranendag 

19. Ereronde in Dakota 

20. Schrijvende veteranen centraal op boekendag 

21. Wieteke viert de toekomst: Tante Lien terug na zware hartoperatie 

 

Trouw 

22. Terug naar de basis van 4 mei 

23. Harskamp leeft van het leger 

24. Ook leegte speelt rol tijdens de Veteranendag 

 

AD/Algemeen Dagblad 

25. Parachutisten in Hofvijver 

 

Brabants Dagblad 

26. Stichting Anjer Veteranendag 

27. Veteranendag op Schietbaan Andel 

28. Veteranen ontmoeten elkaar bij schietvereniging de Rommert in Andel 
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29. Schaderegeling Ombudsman geïrriteerd omdat gewond geraakte 

veteranen nog niets krijgen – Betaling ereschuld blijft uit 

30. Bijeenkomst voor Dongense veteranen 

31. Veteranendag in gemeentehuis van Aalburg 

32. Expositie geeft veteranen uit Heusden gezicht 

33. Oud-strijders in het zonnetje tijdens eigen Nationale Veteranendag 

34. Als je jong bent, denk je niet aan gevaar 

35. Zo groot is de kloof niet 

36. Nationale Veteranendag 

37. Nederland eert veteranen 

38. Dit stripboek is slechts het begin 

39. Ik ben nog een jonge god 

40. Tris-'veteraan' houdt heimwee naar Suriname 

41. Tris 

42.  Veteranendag 

43. Serenade voor veteranen 

44. M'n dochtertje zei: ik heb nu weer een papa 

45. Veteraan is voor mij eretitel 

46. Tweede Veteranendag in Moeke’s Bar 

47. Herdenkingsweekeinde 

48. Ook borduren tussen de kannibalen 

49. Den Bosch viert de vrijheid 

50. Veteranendag bij schietclub SSV de Rommert 

51. Van Heutsz met static show op de Parade 

52. Regionale Veteranendag in Schouwburg Tilburg 

53. Dit juichen we alleen maar toe 

54. Inloophuis veteranen geen drankhol 

55. Jeugd leert van veteranen in Rijen 

56. Turen naar roetsjende durfals 

57. Toekomst inloophuis Ouwestomp Vught ongewis 

58. Gestel schrapt receptie 

 

Dagblad van het Noorden 

59. Veteranen krijgen erkenning met monument 

60. Een traan als uiting van respect voor veteranen 

61. Veteranen houden hun dag op 29 juni 

62. Drentse veteranen komen samen in Assen 

63. Hillen neemt defilé Wageningen af 

64. Irritatie over ereschuld veteranen 

65. Schollema spreekt op veteranendag 

66. Kinderen hingen aan z’n lippen als hij vertelde over Indië 

67. Ontmoeting met oude strijdmakkers 

68. Zestig veteranen in de vesting 



14 

 

69. Veteranendag Westerkwartier 

70. Veteranen per motor naar defilé    

71. Mijn broer gaat mee als blindegeleidebroer 

72. Veteranendag met Wieteke van Dort 

73. Laatste officiële veteranendag 

74. Veteranen vereeuwigd 

75. Dit soort dagen zijn ontzettend belangrijk 

76. Veteranendag 

77. Veteranendag klein gevierd in Smilde 

78. Veteranendag drukker dan ooit 

79. Stapje terugdoen moet je durven 

                                                                                                                                                                                                  

De Gelderlander 

80.  Bevrijdingsdefilé toeristische trekker 

81. Veteranen voor zevende keer bijeen 

82. 880 Nijmeegse veteranen vrijdag geëerd 

83. Beuningen en Wijchen eren hun veteranen 

84. Locatie veteranendag 

85. Veteraan Kenny: nog een jonge god 

86. Ze bleven zitten bij het Wilhelmus. Dan behoor je toch te staan? 

87. Veteranen onthaald door 85.000 personen 

88. Ruim vijftig regionale veteranen 

89. Trots poseren leerlingen 

90. Veteranen collecteerden zelf voor het monument  

91. Veteranendag in Oost Gelre op 15 september 

92. Niet alle veteranen kijken met trots terug 

 

Limburgs Dagblad 

93. Limburgse veteranen trekken weer door Roermond tijdens 

Veteranendag 

94. Veteranen en hun missies  

95. Veteranendag in Roermond 

 

Noordhollands Dagblad    

96. Veteranendag nog onzeker in Hollands Kroon 

97. Van Veenendaal naar Alkmaar, voor haar    

98. Eens krijgsman, altijd krijgsman  

99. Voortaan twee open dagen haven Marine  

100. Anjer Veteranendag  

101. Geen geld voor veteranenmonument 

102. Medaille na ruim zestig jaar 

103. Anjer Veteranendag     

104. Veteranenmonument komt er met extra geld Hoorn 
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105. Eerbetoon voor veteranen komt 

106. Irritatie over aflossen ereschuld veteranen  

107. Veteranendag Schagen 

108. Veteranendag 

109. Veteranendag Hollands Kroon  

110. Antoon Roet vertelt over diensttijd Nieuw Guinea 

111. Vertellen en luisteren op Veteranendag 

112. Veteraan in uniform van NS naar defilé 

113. Eerste tevredenheid over animo veteranendag 

114. Pannaveld ingewijd door schoolteam 

115. Burgemeester ontvangt veteranen 

116. Raadsvragen om schrappen Veteranendag 

117. Veteranendag Ad Janse heeft nog maar een paar makkers 

118. Veteranendag Harenkarspel 

119. Schuiling: Veteranendag te duur door wet 

120. Veteraan Kenny is nog een jonge god 

121. Defilé 85.000 bezoekers Veteranendag is record 

122. Veteranendag kan ook goedkoper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

123. Gezicht eliteteam blijft altijd bedekt  

124. Marinedagen Mariniers schakelen terroristen uit  

125. Veteranendag 

126. Lokfiets of toch niet, wie durft? 

127. Marinedagen veteranen blij dat blauwe hap weer terug is  

128. Veteranen genieten van jeugd in actie 

129. Veteranen onwel 

130. Na pensionering agenda nodig 

131. Schager Veteranencafé is vooral erg zinvol 

132. Veel animo gezamenlijke Veteranendag 

133. Dienstplicht 

134. Negen militairen kwamen niet terug 

135. Veteranen delen hun verhaal 

136. Veteranendag Tranen bij graf van Amerikaanse soldaat 

137. Veteranendag 
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Bijlage 2 Artikelen veteranendagen 2012 in database Lexis Nexis 

 
 Krant Aantal Percentage 

1 Noordhollands Dagblad 45 13,2 

2 Brabants Dagblad 35 10,3 

3 De Stentor  32 9,4 

4 De Twentse Courant Tubantia 24 7,0 

5 AD / Haagsche Courant 23 6,7 

6 Dagblad van het Noorden 21 6,2 

7 BN / De Stem 20 5,9 

8 De Telegraaf 15 4,4 

9 De Gelderlander 13 3,8 

10 AD / Rotterdams Dagblad 12 3,5 

11 AD / Groene Hart 10 2,9 

12 Leidsch Dagblad 9 2,6 

13 AD / Rivierenland 8 2,3 

14 Nederlands Dagblad 8 2,3 

15 De Gooi- en Eemlander 7 2,1 

16 AD / De Dordtenaar 5 1,4 

17 De Volkskrant 5 1,4 

18 Leeuwarder Courant 5 1,4 

19 Dagblad de Limburger 4 1,2 

20 Eindhovens Dagblad 4 1,2 

21 Haarlems Dagblad 4 1,2 

22 Provinciale Zeeuwse Courant 4 1,2 

23 Reformatorisch Dagblad 4 1,2 

24 AD / Amersfoortse Courant 3 0,9 

25 AD / Utrechts Nieuwsblad 3 0,9 

26 Het Parool 3 0,9 

27 IJmuider Courant 3 0,9 

28 Limburgs Dagblad 3 0,9 

29 Trouw 3 0,9 

30 NRC.Next 2 0,6 

31 AD / Algemeen Dagblad 1 0,3 

32 Metro 1 0,3 

33 NRC handelsblad 1 0,3 

34 Spits 1 0,3 

 Totaal  341 100 

 


