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SAMENVATTING 

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de enquête onder Veteranenpashouders naar 
hun mening over de Eerste Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2005. 
Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft begin juli ’05 aan het Kennis- en onderzoekscentrum 
(KOC) van het Veteraneninstituut (VI) verzocht een evaluatie van deze dag te houden onder 
veteranen. Aan 2 400 Veteranenpashouders, geselecteerd door middel van een representatieve 
steekproef, is een door het Comité ontwikkeld enquêteformulier toegezonden. Vervolgens zijn de 
gegevens uit de geretourneerde formulieren verwerkt en geanalyseerd. H-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 
hoe zij deze dag hebben ervaren.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid bij te dragen aan de bestendiging 
dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst.  
 
De in het enqueteformulier gestelde 17 gesloten onderzoeksvragen zijn gegroepeerd in de evaluatie 
(vraag 01 t/m 13) en enkele persoonsgegevens (vraag 14 t/m 17). Deze laatste vier vragen zijn 
toegevoegd, 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.  
 
Het enquêteformulier is eind juli gezonden aan 1 600 oude veteranen en 800 jonge veteranen. Er is 
gekozen voor deze verhouding van 2:1 vanwege deze verhouding binnen de huidige populatie 
veteranen in Nederland. Deze bedraagt in totaal ongeveer 146 500, waarvan 96 500 mensen tot de 
groep oude veteranen behoren en 50 000 tot de groep jonge veteranen. 
Er zijn 1 114 bruikbaar ingevulde lijsten geretourneerd, een respons van 46,4%. Binnen dit respons-
bestand is sprake van een oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de verhouding 
2,4:1. De jongste deelnemer is 18 jaar, de drie oudsten hebben de respectabele leeftijd van 95 jaar. 
 
De enquête bestaat uit gesloten vragen. Echter, ruim een derde van de retourzendingen, te weten iets 
minder dan 400, bevat geschreven aanvullingen. In dit rapport worden enkele citaten weergegeven als 
toelichting dan wel mogelijke verklaring voor resultaten. 
 
De groep oude veteranen blijkt, met een score van 3,28 (op een vijfpuntschaal) een iets minder hoge 
algemene waardering hebben voor de Eerste Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2005 dan de 
groep jonge veteranen, met een score van 3,51.  
De groep oude veteranen heeft op alle vier waarderingsvragen een (iets) minder hoge waardering dan 
de groep jonge veteranen. Het betreft de vraag of de veteraan heeft gemerkt dat de Nederlandse 
veteranendag heeft geleid tot meer erkenning en waardering in de richting van de veteraan; het betreft 
de waardering voor het geboden programma in Den Haag (Ridderzaal/Binnenhof); de waardering voor 
het geboden programma in de Ahoy te Rotterdam; de vraag of de veteraan zich kan vinden in de 
doelgroep van de Nederlandse Veteranendag: alle veteranen. 
 
Iets meer dan 4% van de respondenten, te weten 46 mensen, zegt aanwezig te zijn geweest in Den 
Haag. Iets meer dan 50% van de mensen heeft het programma in Den Haag op tv gevolgd. Ruim 35% 
geeft aan volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te willen zijn. 
60 respondenten, 5,4%, geven aan aanwezig te zijn geweest bij het muzikale programma in de Ahoy. 
Nog geen 43% van de respondenten heeft de televisie uitzending van het programma in Rotterdam 
gevolgd. 
Op de vraag naar de wenselijkheid van een defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag antwoordde 
een ruime meerderheid, te weten 701 respondenten, bevestigend. Dit is een percentage van bijna 
63% van het responsbestand. Van deze 701 respondenten behoort 70% tot de groep oude veteranen. 
 
Er worden enkele kanttekeningen bij deze evaluatie geplaatst, met betrekking tot de betrouwbaarheid, 
interne en externe geldigheid, vanwege hun invloed op de resultaten en daarmee op de te trekken 
conclusies.  
Naar aanleiding hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van het comité ter bestendiging 
dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst. Tevens worden enkele 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de evaluatie van deze dag. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
Op 29 juni 2005, de verjaardag van wijlen prins Bernhard, is voor het eerst een Nederlandse 
Veteranendag gehouden.  
Het Comité Nederlandse Veteranendag wil graag weten hoe de Nederlandse bevolking en de 
veteranen deze Eerste 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 service-unit 
Gedragswetenschappen (GW) van het Commando DienstenCentrum (CDC) van defensie verzorgt 
hiervoor de rapportage. 
Aan het Veteraneninstituut (VI) heeft het Comité verzocht een evaluatie te houden onder veteranen. In 
het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van deze evaluatie. 
 
 
1.2. Doel 
 
Het doel van deze evaluatie is, veteranen naar hun mening te vragen over deze eerste Nederlandse 
Veteranendag. Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid bij te dragen aan de 
bestendiging dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst. 
 
 
1.3. Methode van onderzoek 
 
1.3.1. Methode 
De gegevens zijn verzameld met behulp van een, door het Comité ontwikkelde, enquête, bestaande 
uit 17 gesloten vragen op twee A4-pagina’s. De vragen 01 tot en met 13 betreffen evaluatievragen, 
over de Eerste Nederlandse Veteranendag van 29 juni 2005. De vragen 14 tot en met 17 hebben 
betrekking op persoonsgegevens van de respondent. De enquête is bijgevoegd als Bijlage 2. 
Bij negen vragen is sprake van een dichotome variabele, een kenmerk dat slechts twee mogelijke 
waarden kan aannemen, zoals ja/nee, man/vrouw. Bij twee vragen waren drie antwoordmogelijkheden 
gegeven (ja/neutraal/nee) en bij één vraag vier (ja, dit is een absolute noodzaak/ja/neutraal/nee). Bij 
vier vragen was sprake van een vijfpuntschaal.  
De enquêtevragen zijn door GW ingevoerd in het software programma Teleform.  
Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het VI heeft een representatieve steekproef getrokken 
uit het bestand Veteranenpashouders en de door GW gemaakte enquêteformulieren verzonden, 
samen met een aanbiedingsbrief en een retourenvelop met antwoordnummer (geen postzegel nodig).  
De retour gezonden, bruikbaar ingevulde formulieren zijn bij GW gescand en daarmee ingevoerd in 
SPSS (Statistical product and Service Solutions). De gegevens zijn vervolgens statistisch verwerkt, de 
hieruit voortkomende informatie is geanalyseerd en wordt weergegeven in voorliggende rapportage. 
 
1.3.2. Onderzoekspopulatie 
Onder het begrip ‘veteranen’ wordt in Nederland verstaan:  
‘Alle militairen, met de Nederlandse nationaliteit, die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, 
onder overeenkomstige situaties, of tijdens vredesoperaties, en die inmiddels de dienst hebben 
verlaten’. 
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen oude en jonge veteranen. De oude veteranen 
hebben gediend vóór 1979, in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de voormalig Nederlandse 
Koloniën, Korea en Nieuw Guinea. Diegenen die naar Libanon (UNIFIL, 1979) of later zijn 
uitgezonden, worden jonge veteranen genoemd. 
Momenteel bedraagt de populatie veteranen in Nederland ongeveer 146 500

1
. Hiervan behoren        

96 500 mensen tot de groep oude veteranen en 50 000 tot de groep jonge veteranen. De groepen 
oude veteranen en jonge veteranen verhouden zich hiermee als 2:1. 
Veteranen komen in aanmerking voor een veteranenpas. Deze wordt momenteel nog niet automatisch 
verstrekt bij het verlaten van de dienst. Het initiatief voor de aanvraag ligt nog bij de veteraan zelf.  

                                                           
1
 Bron: bestand Veteranenpashouders (peildatum april 2005), in beheer bij het Veteraneninstituut in Doorn. 
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Bij aanvang van deze evaluatie bedroeg het aantal veteranenpashouders 79 133 (54,2% van het 
totale aantal van 146 500 veteranen), waarvan 66 064 oude veteranen (68,5%) en 13 069 jonge 
veteranen (26%). Binnen het Veteranenpasbestand is de verhouding oude en jonge veteranen 
ongeveer 5:1.  
 
1.3.3. Verzendbestand 
De enquête is verzonden aan 2 400 Veteranenpashouders, middels een representatieve steekproef 
geselecteerd.  
Besloten is, om de landelijke verhoudingen tussen de oude en de jonge veteranen (2:1) als 
uitgangspunt te nemen. In de discussie van deze rapportage wordt ingegaan op deze keuze. 
Het verzendbestand bestaat uit 1 600 oude veteranen en 800 jonge veteranen. Binnen de groep oude 
veteranen bevinden zich 11 vrouwen en binnen de groep jonge veteranen 29 vrouwen.  
Van de 1 600 oude veteranen wonen er momenteel 82 in het buitenland. Van de 800 jonge veteranen 
zijn dit er 23. Dit aantal van 105 mensen betreft bijna 4,4% van het verzendbestand. 
 
1.3.4. Responsbestand 
In totaal werden 1 196 retourenveloppen ontvangen. Deze respons bedraagt 49,9%. Het betreft hier 
echter niet slechts bruikbaar ingevulde, retour gezonden enquêteformulieren.  
Van deze 1196 retourzendingen bevatten betroffen er 72 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.  
TGP Post zond zeven zendingen retour wegens onbestelbaarheid door verhuizing en één lijst werd 
dermate beschadigd retour gezonden (met excuses van TPG Post) dat de ingevulde gegevens niet 
meer bruikbaar waren.  
Twee lijsten waren niet bruikbaar ingevuld door de respondenten en zijn daarom buiten beschouwing 
gelaten. 
 
 
Overzicht: redenen van afmelding en niet bruikbaar retour gezonden respons Aantal 

  

Overlijdensbericht 14 
Dag niet meegemaakt, wegens ziekte en/of hoge leeftijd 14 
Dag niet meegemaakt, wegens wonen buiten Nederland 13 
Dag niet meegemaakt, wegens vakantie 11 
Dag niet meegemaakt (geen verdere toelichting) 7 
Geen interesse, wegens massaliteit van deze algemene veteranendag (bezoekt wél reünies van de eigen eenheid) 6 
Geen interesse, wegens negatieve beoordeling 5 
Geen interesse (geen verdere toelichting) 1 
Ervaart zichzelf (nog) niet als veteraan (hoewel wél zelf aangemeld als veteranenpashouder) 1 
  
Door TGP Post onbestelbaar retour gezonden, wegens verhuizing 7 
Niet bruikbaar ingevuld 2 
Door TGP Post beschadigd retour gezonden  1 
  
 82 

 Tabel 1 

 
Het aantal retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren bedraagt hiermee 1 114. Dit 
resulteert in een responsbestand van 46,4%. 
 
1.3.5. Geschreven aanvullingen 
Ruim een derde van de retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren bevatten tevens 
geschreven aanvullingen. Deze aanvullingen zijn te verdelen in twee soorten. Enerzijds zijn er 
toelichtingen gegeven bij de in het enquêteformulier gestelde vragen, variërend van de naam van de 
missie, zoals “SFOR 8” (bij vraag 15), tot volledig beschreven achterzijden van de twee 
enquêteformulieren over persoonlijke ervaringen in Den Haag en Rotterdam.  
Anderzijds zijn er 20 apart bijgevoegde aanvullingen geschreven. Deze handelen onder andere over 
ervaringen tijdens verschillende militaire operaties (zoals in WO II en in Nederlands-Indië) en de 
gevolgen hiervan die betrokken veteranen hebben ervaren. 
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In dit rapport worden de kwantitatieve resultaten gepresenteerd in de vorm van zo genaamde ‘rechte 
tellingen’ van de gegeven antwoorden en er worden gemiddelde scores gehanteerd om de waardering 
voor deze Veteranendag in het algemeen en voor de verschillende onderdelen in het bijzonder uit te 
drukken. 
 
Tevens worden, vanuit de geschreven aanvullingen, enkele citaten weergegeven als toelichting dan 
wel mogelijke verklaring voor de resultaten. Deze, kwalitatieve, gegevens zijn niet bevraagd. In het 
licht van het doel van deze evaluatie kunnen ze een waardevolle aanvulling bieden. In de discussie 
van deze rapportage wordt hier nader op ingegaan. 
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HOOFDSTUK 2  RESULTATEN  
Eerst worden de resultaten van de vragen 14 tot en met 17, 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 13 
besproken. 
 
 
2.1. Persoonsgegevens 
 
Het verzendbestand is opgebouwd uit 1 600 oude veteranen en 800 jonge veteranen. 
Om ook in het responsbestand dit onderscheid tussen oude en jonge veteranen te kunnen maken, is 
gevraagd of men uitgezonden is geweest naar Libanon (UNIFIL, 1979) of later, of dat men heeft 
deelgenomen aan een eerdere missie/uitzending. De mogelijkheid bestaat, dat men in beide perioden 
heeft deelgenomen. Daar men tot het bestand Veteranenpashouder behoort, is twee maal ‘nee’ geen 
bruikbaar ingevulde optie. 
 
Hierbij dient op voorhand te worden opgemerkt dat ongeveer 75 respondenten, ruim 6,7% van het 
responsbestand van 1 114, op het enquêteformulier dan wel op een bijgevoegd papier, de militaire 
operaties “WO-II”, “‘Nieuw Guinea” en vooral “Nederlands-Indië/Indonesië” hebben genoemd, waarbij 
veel van deze mensen de vragen 14 en 15 onbeantwoord lieten, dan wel beide vragen met ‘nee’ 
beantwoordden. Eén van deze respondenten schrijft: 
 “Dit was geen veteranendag maar een bijeenkomst van goed betaalde beroepsmilitairen die een half 
jaartje in het buitenland hadden dienst gedaan met de mooist denkbare voorzieningen. De vergeten 
groep: met 3½ jaar dienstplicht, waarvan 3 jaar in de tropen á f 1,25 per dag en een zooitje 
afgedankte Engelse wapens, na terugkeer met lege handen en oprotten”.  
 
Wanneer een respondent beide vragen niet heeft beantwoord, óf 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. De hierboven geciteerde respondent behoort op 
deze manier tot de groep oude veteranen. Onderstaande tabellen 2 en 3 geven de gecorrigeerde 
resultaten weer. 
 
Vraag 14 
Heeft u deelgenomen aan een missie/uitzending voor 1979? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 653 58,6 61,4 

                            Nee 411 36,9 38,6 

                            Totaal 1 064 95,5 100,0 

Niet geantwoord    50 4,5  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 2  

 
Vraag 15 
Heeft u deelgenomen aan een missie/uitzending tijdens of na 1979? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 314 28,2 29,0 

                            Nee 767 68,9 71,0 

                            Totaal 1 081 97,0 100,0 

Niet geantwoord    33 3,0  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 3  

 
Vraag 14 is door 50 respondenten (4,5%) onbeantwoord gebleven waarbij het tevens niet mogelijk 
bleek het antwoord vast te stellen aan de hand van overige gegevens. Bij vraag 15 geldt dit voor 33 
respondenten (3%). 
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De hierboven geciteerde respondent, die tot de groep oude veteranen wordt gerekend, lijkt zich niet te 
kunnen vinden in de vraag of men heeft deelgenomen aan ‘een missie/uitzending voor 1979?’ 
Uit deze en soortgelijke aanvullingen lijkt naar voren te komen, dat een aantal, wellicht vooral oude, 
veteranen de formulering van vraag 14 niet correct vindt. In de hoofdstukken 3 (discussie) en 4 
(aanbevelingen) wordt hier nader op ingegaan. 
 
Onderstaande kruistabel toont, dat 28 respondenten aangeven zowel vóór als ná 1979 deelgenomen 
te hebben aan een missie/uitzending. Deze mensen worden bij groep de jonge veteranen gerekend. 
Van 56 respondenten (responsbestand van 1 114 -/- 1 058) zijn deze gegevens niet vast te stellen. 
 
     

 
 Heeft u deelgenomen aan een 

missie/uitzending na 1979? 

Totaal  Ja Nee 

Heeft u deelgenomen aan een missie/uitzending 
voor 1979? 

Ja 28 620 648 

Nee 281 129 410 

Totaal  309 749 1 058 
Tabel 4 

Bij de bespreking van de vragen 01 tot en met 13 wordt vraag 15 (‘tijdens of na 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 = 2:1 is in dit 
responsbestand sprake van een oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de 
verhouding 2,4:1.  
 
Vraag 16 
Wat is uw leeftijd in jaren? 
 
Van de 1 114 respondenten hebben 30 mensen deze vraag naar leeftijd niet beantwoord. 
Van de 1 084 genoemde leeftijden is 18 jaar de laagst genoemde (door één respondent ingevuld) en 
95 jaar de hoogst genoemde; drie veteranen gaven deze respectabele leeftijd op. In onderstaande 
figuur zijn de door de respondenten genoteerde leeftijden weergegeven naar frequentie. 
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Van de 1 114 respondenten hebben 30 mensen onderstaande vraag naar het geslacht niet 
beantwoord. Het betreft hier overigens niet exact dezelfde 30 mensen die geen antwoord hebben 
gegeven op voorgaande vraag 16 naar de leeftijd. 
 
Vraag 17 
Wat is uw geslacht? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Man 1 066 95,7 98,3 

                            Vrouw 18 1,6 1,7 

                            Totaal 1 084 97,3 100,0 

Niet geantwoord    30 2,7  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 5 

 
Daar alle 18 respondenten die op deze vraag hebben aangegeven van het vrouwelijk geslacht te zijn, 
tevens de vragen 14 en 15 hebben ingevuld, is aan te geven dat van het verzendbestand van 11 
vrouwen die tot de groep oude veteranen behoren er 7 (63,6%) hebben gerespondeerd. Van de 29 
jonge vrouwelijke veteranen zijn dit er 11 (37,9%).  
Daar het valide percentage vrouwelijke respondenten slechts 1,7% van het totaal bedraagt, is het 
statistisch niet verantwoord om bij de bespreking van de antwoorden op de vragen 01 tot en met 13 
onderscheid te maken naar geslacht.  
 
Het aantal in het buitenland wonende respondenten is niet te herleiden, daar er in de enquête niet 
naar is gevraagd. Dat geëmigreerde veteranen de evaluatie van de Veteranendag van belang vinden, 
lijkt duidelijk te worden uit enkele tientallen geschreven aanvullingen op retour gezonden formulieren: 
 
“Woon in Canada. Misschien aanwezig in 2006/2007?” 
 
“In Ontario en andere provincies kunnen veteranen vrij een special kenteken aanvragen met ‘POPPY’ 
en ‘VETERAN’. 2005 is het jaar voor de veteraan en met speciaal kenteken op de auto, parkeren is 
vrij tot eind van het jaar!” 
 
“Omdat ik in de USA woont, kon ik niet deelnemen aan de op june 29 activiteiten. Ik ben echter 200% 
voor erkenning van de veteranen, zoals men dat hier ook doet in de USA”. 
 
“In Australia 25 april hebben we ANZAC DAY voor alle veteranen!” 
 
 
2.2. Evaluatie, rechte tellingen 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van de evaluatievragen 01 tot en met 13 besproken. De 
resultaten worden per vraag weergegeven in een tabel aan de hand van een frequentieverdeling (zo 
genaamde ‘rechte tellingen’), percentage naar responsbestand (1 114) en valide percentage 
(percentage minus de ‘missing values’ = niet geantwoord).  
 
Bij de vragen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12 en 13 wordt vervolgens, in tekst, een vergelijking gemaakt 
tussen de groepen oude veteranen en jonge veteranen. De resultaten van de vragen 01, 04, 08 en 10 
zijn tevens (met elkaar) gemiddeld, om een gemiddelde score op (algemene) waardering van de 
respondenten voor deze Eerste Nederlandse Veteranendag in kaart te brengen. 
  
Er zijn in deze enquête geen open vragen gesteld, waardoor er geen informatie beschikbaar is om 
mogelijke verklaringen voor resultaten te destilleren. De vele geschreven aanvullingen bieden echter 
een mogelijkheid om enige toelichting te vinden bij mogelijke verklaringen. Daar waar gepast, worden 
citaten weergegeven. 
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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? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                   1. Helemaal mee oneens 76 6,8 7,3 

                             2. Mee oneens 181 16,2 17,3 

                             3. Neutraal 402 36,1 38,4 

                             4. Mee eens 292 26,2 27,9 

                             5. Helemaal mee eens 96 8,6 9,2 

                             Totaal 1 047 94,0 100,0 

Niet geantwoord 67 6,0  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 6 

 
388 Respondenten zeggen te hebben gemerkt, dat bovenstaande doelstelling van de veteranendag is 
bereikt.  
Echter, 257 mensen geven aan dit (helemaal) niet gemerkt te hebben. Bovendien antwoordde 36,1% 
van de respondenten ‘neutraal’ op deze vraag, of gaven geen antwoord. 
 
De resultaten van deze vraag én van vraag 04 (Hoe is uw waarderingvoor het geboden programma in 
Den Haag in de Ridderzaal en op het Binnenhof?), vraag 08 (Hoe is uw waardering voor het geboden 
programma in de Ahoy te Rotterdam?) en vraag 10 (De doelgroep van de Nederlandse veteranendag 
is in principe alle Nederlandse veteranen. Kunt u zich daar in vinden?) zijn met elkaar gemiddeld, om 
een gemiddelde score op algemene waardering van de respondenten voor deze Eerste Nederlandse 
Veteranendag in kaart te brengen. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de groepen oude 
veteranen en jonge veteranen. Deze algemene waardering en de waardering per vraag naar de 
groepen oude en jonge veteranen, wordt besproken ná de laatste evaluatievraag 13, op pagina 15 
van dit rapport. 
 
Vraag 02 
Bent u op 29 juni 2005 aanwezig geweest in Den Haag (Ridderzaal of Binnenhof)? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 46 4,1 4,2 

                            Nee 1 047 94,0 95,8 

                            Totaal 1 093 98,1 100,0 

Niet geantwoord    21 1,9  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 7 

 
Iets meer dan 4% van de respondenten zegt aanwezig te zijn geweest in Den Haag. 
 
Van de 46 respondenten die in de Ridderzaal en/of op het Binnenhof zijn geweest, behoren er naar 
eigen zeggen 32 tot de groep oude veteranen en 14 tot de groep jonge veteranen. 
 
Een groot aantal mensen geeft aan, niet in Den Haag (en/of Rotterdam) te zijn geweest. Bij de 
afmeldingen van deelname aan deze evaluatie werd door zes mensen aangegeven dat men geen 
interesse had wegens massaliteit van deze algemene veteranendag, waarbij men aangaf wél reünies 
van de eigen eenheid te bezoeken. Een tiental aanvullingen op de ingevulde enquêteformulieren 
duiden op meningen van gelijke strekking: 
 
“Ik ben een poepoude veteraan (85). KL van september ’39 tot juni ’40 en KM  – Korps Mariniers 
(Mariniers Brigade) van augustus ’45 tot juli ’49. Ik doe niet mee aan landelijke veteranendagen, maar 
ben een trouwe deelnemer aan reünies van mijn bataljon Brigade Mariniers”.  
 
 “Was zelf in Roermond bij herdenking Hattem”. 
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Vraag 03 
Heeft u het programma in Den Haag via tv gevolgd? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 566 50,8 52,0 

                            Nee 523 46,9 48,0 

                            Totaal 1 089 97,8 100,0 

Niet geantwoord    25 2,2  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 8 

Iets meer dan 50% van de respondenten heeft het programma in Den Haag op tv gevolgd.  
Ruim 75% van deze 566 mensen die het programma in Den Haag op tv heeft bekeken, behoort tot de 
groep oude veteranen. 
 
Bijna de helft van de mensen, een kleine 47%, heeft echter het programma in Den Haag niet gevolgd. 
Wel geven tientallen mensen toevoegingen in de trant van: “Alleen op het NOS-Journaal gezien”.  
 
Vraag 04 
Hoe is uw waardering voor het geboden programma in Den Haag in de Ridderzaal en op het 
Binnenhof? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                   1. Slecht 57 5,1 5,9 

                             2. Matig 180 16,2 18,8 

                             3. Neutraal 402 36,1 41,9 

                             4. Goed 292 26,2 30,4 

                             5. Uitstekend 28 2,5 2,9 

                             Totaal 959 86,1 100,0 

Niet geantwoord 155 13,9  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 9 

 
Net als bij vraag 01 is het aantal respondenten dat ‘neutraal’ antwoord op deze waarderingsvraag 402. 
Bovendien hebben 155 mensen deze vraag niet beantwoord. Gezien de scores op vraag 03 en 04 is 
dit niet opmerkelijk te noemen.  
De aanvullingen die zijn geschreven op de enquêteformulieren, 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. “Het enige dat ik van deze dag heb meegekregen, is de berichtgeving in het Journaal”. 
 
Van de mensen met een uitgesproken mening beoordeeld 24,7% het programma matig of slecht, 
terwijl 33,3% de mening is toegedaan dat het aangeboden programma goed of zelfs uitstekend was. 
 
Vraag 05 
Zou u volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig willen zijn? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 395 35,5 36,8 

                            Nee 678 60,9 63,2 

                            Totaal 1 073 96,3 100,0 

Niet geantwoord    41 3,7  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 10 

61,8% van diegenen die aangeeft volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te willen 
zijn, behoren tot de groep oude veteranen. Relatief gezien betreft dit weinig oude veteranen.  
Enkele oude veteranen hebben bij deze vraag aangegeven wel aanwezig te willen zijn, maar dit niet 
meer te kunnen wegens ziekte en/of ouderdom. Bijkomend wordt de decentrale ligging van zowel Den 
Haag als Rotterdam hierbij een rol speelt. Utrecht wordt genoemd als alternatief. 
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Vraag 06 
Bent u op 29 juni 2005 aanwezig geweest in Rotterdam bij het muzikale programma in de Ahoy? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 60 5,4 5,5 

                            Nee 1 028 92,3 94,5 

                            Totaal 1 088 97,7 100,0 

Niet geantwoord    26 2,3  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 11 

 
Zeggen 46 mensen aanwezig te zijn geweest in Den Haag, 60 respondenten geven aan bij het 
muzikale programma in de Ahoy in Rotterdam te zijn geweest. Hiervan behoren er 33 tot de groep 
oude veteranen en 25 tot de groep jonge veteranen. Van 2 veteranen is deze indeling niet te 
achterhalen. 
 
Een oude veteraan gaat uitgebreid in op zijn belevenissen in Rotterdam. Hierbij levert hij kritiek op de 
plaats die voor hem als oude veteraan was gereserveerd: “Heel hoog,  achterin de Ahoy”. Nadat hij er 
met veel moeite in was geslaagd deze plaats te bereiken, werd het verzoek gedaan om de lege 
plaatsen voorin zoveel mogelijk op te vullen, in verband met de tv opnamen. “Een moeizame afdaling 
was het gevolg”. Toen het programma hem in de loop van de avond steeds meer ging tegenstaan, 
besloot hij voortijdig te vertrekken. Gelukkig was hij toen al beneden… 
 
Vraag 07 
Heeft u het programma in de Ahoy te Rotterdam via tv gevolgd? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 475 42,6 43,9 

                            Nee 607 54,5 56,1 

                            Totaal 1 082 97,1 100,0 

Niet geantwoord    32 2,9  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 12 

 
Ruim 75% van de respondenten die het programma in de Ahoy op tv gevolgd heeft, behoort tot de 
groep oude veteranen. 
 
Volgden een kleine 51% het programma in Den Haag via de tv, de televisie uitzending van het 
programma in Rotterdam is minder goed bekeken: door nog geen 43% van de respondenten. 
 
Een greep uit de aanvullingen: “Gedeeltelijk gezien”, “Voor een deel” en “Weggezapt”.  
 
Vraag 08 
Hoe is uw waardering voor het geboden programma in de Ahoy te Rotterdam? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                   1. Slecht 91 8,2 9,9 

                             2. Matig 205 18,4 22,3 

                             3. Neutraal 417 37,4 45,3 

                             4. Goed 188 16,9 20,4 

                             5. Uitstekend 20 1,8 2,2 

                             Totaal 921 82,7 100,0 

Niet geantwoord 193 17,3  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 13 
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Net als bij vraag 01 en vraag 04 is het aantal mensen dat ‘neutraal’ op deze waarderingsvraag 
antwoord groot: 417 respondenten. Van de 1 114 respondenten heeft ruim 17%, te weten 193 
mensen, deze vraag niet beantwoord. Gezien de scores op vraag 06 en 07 zijn deze resultaten niet 
opmerkelijk te noemen.  
Ook bij deze vraag zijn aanvullingen geschreven, die er op wijzen dat het vormen van een mening 
over iets dat men niet heeft gezien, moeilijk is.  
 
Van de mensen die wel een mening uitspreken, beoordeeld 32,2% het programma matig of slecht, 
terwijl 22,6% de mening is toegedaan dat het geboden programma goed of zelfs uitstekend was. 
 
Rond de 30 respondenten hebben in klare taal beschreven dat zij vonden dat het programma van 
deze avond absoluut niet die erkenning en waardering gaf aan de oude veteranen en vooral de 
‘Nederlands-Indië-gangers’ die zij verdienen: 
 
“Ik had graag gezien dat men de WOII veteranen meer eerde, vooral in Ahoy. WOII veteranen 
vooraan in plaats van de Bobo’s”. 
 
“Angela Groothuizen noemde ons terloops, op het einde van de avond, slechts één maal. Schande!” 
 
Vraag 09 
Zou u volgend jaar bij een programma als in Rotterdam aanwezig willen zijn? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 293 26,3 28,1 

                            Nee 749 67,2 71,9 

                            Totaal 1 042 93,5 100,0 

Niet geantwoord    72 6,5  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 14 

 
Van degenen die volgend jaar niet bij een programma als in Rotterdam aanwezig te willen zijn, 
behoort ruim 76% tot de groep oude veteranen.  
Ziekte, ouderdom en de decentrale ligging van Rotterdam zijn mogelijke verklaringen voor deze 
resultaten, die onderschreven worden door de aanvullingen naast de antwoordhokjes van deze vraag: 
 
”Als de gezondheid het toelaat!”.  
 
Vraag 10 
De doelgroep van de Nederlandse veteranendag is in principe alle Nederlandse veteranen. Kunt u 
zich daar in vinden? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                   1. Nee, helemaal niet 56 5,0 5,2 

                             2. Nee, onvoldoende 75 6,7 6,9 

                             3. Neutraal 118 10,6 10,9 

                             4. Ja, voldoende 242  21,7 22,3 

                             5. Ja, helemaal 596 53,5 54,8 

                             Totaal 1 087 97,6 100,0 

Niet geantwoord 27 2,4  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 15 

 
Van de vier waarderingsvragen (01, 04, 08 en 10) wordt deze vraag door de meeste respondenten 
beantwoord: 1 087 mensen spreken zich uit. 
Daarbij is een krappe 12% de mening toegedaan dat de doelgroep van de Nederlandse veteranendag 
niét alle Nederlandse veteranen betreft. Een ruime meerderheid van 75% kan zich vinden in de 
genoemde doelgroep. 
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Vraag 11 
Ondanks dat de doelgroep van de Veteranendag alle veteranen betrof, is er speciale aandacht 
uitgegaan naar de jonge veteranen. Was dat merkbaar volgens u? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 510 45,8 48,9 

                            Neutraal 459 41,2 44,0 

                            Nee 75 6,7 7,2 

                            Totaal 1 044 93,7 100,0 

Niet geantwoord    70 6,3  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 16 

 
Ruim 45%, geeft aan, dat het merkbaar was dat er speciale aandacht is uitgegaan naar de groep 
jonge veteranen. Echter, een bijna even groot percentage respondenten (41,2%) beantwoord deze 
vraag met ‘neutraal’. 
 
Nog geen 7% antwoordt ontkennend op deze vraag. Van deze respondenten behoort bijna 38%, te 
weten 28 mensen, tot de groep jonge veteranen. 
 
Vraag 12 
Vindt u dat er ondanks dat een veteranendag voor alle veteranen georganiseerd moet worden, er 
tijdens zo’n dag accenten dienen te worden gelegd bij specifieke groepen veteranen? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja 448 40,2 41,4 

                            Neutraal 231 20,7 21,3 

                            Nee 403 36,2 37,2 

                            Totaal 1 082 97,1 100,0 

Niet geantwoord 32 2,9  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 17 

 
Bij deze vraag is het percentage ‘ja’-stemmers met 40,2% slechts 4% hoger dan het percentage ‘nee’-
stemmers. 
 
Van de 448 respondenten die deze vraag met ‘ja’ beantwoorden, behoort 75% tot de groep oude 
veteranen. Een 82-jarige geeft, naast zijn dik geaccentueerde ‘ja’ aan: “De uitstervende groep oudste 
veteranen: oorlog tegen Japan, gevechten 1941-1942, krijgsgevangenschap bij Politionele acties, 
KNIL”.  
Van degenen die deze vraag met ‘nee’ beantwoorden (403 mensen), behoort 65% tot de groep oude 
veteranen. Uit deze groep zijn ook de meeste geschreven aanvullingen afkomstig. Zo schrijft iemand: 
“Ik ben van mening dat zo’n dag gescheiden moet zijn voor oud (Indië/Korea) en jong”.  
 
Vraag 13 
Dient naar uw mening in de toekomst een defilé deel uit te maken van het programma op de 
Nederlandse veteranendag? 
  

Frequentie 
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

    

Valide                  Ja, dit is een absolute noodzaak 300 26,9 27,6 

                            Ja 401 36,0 36,9 

                            Neutraal 247 22,2 22,7 

                            Nee 139 12,5 12,8 

                            Totaal 1 087 97,6 100,0 

Niet geantwoord 27 2,4  

Totaal 1 114 100,0  
Tabel 18 
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Op de vraag naar de wenselijkheid van een defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag antwoordde 
een ruime meerderheid, te weten 701 respondenten, bevestigend. “Net als in Wageningen”.  
Dit is een percentage van bijna 63% van het responsbestand. Van deze 701 respondenten behoort 
70% tot de groep oude veteranen. 
 
Door 300 mensen, waarvan ruim 71% oude veteranen, wordt dit zelfs als een absolute noodzaak 
beschouwd.  
Nog geen 12,5% van de respondenten (139 mensen) vindt, dat een defilé géén deel uit dient te 
maken van een toekomstig programma. Ruim 77% van de mensen met deze mening behoort tot de 
groep oude veteranen. 
 
 
2.3. Evaluatie, gemiddelde scores op waardering 
 
2.3.1. Algemene waardering 
De resultaten van de vragen 01, 04, 08 en 10 zijn met elkaar gemiddeld, om een gemiddelde score 
van de respondenten op ‘algemene waardering’ voor deze Eerste Nederlandse Veteranendag in kaart 
te brengen.  
 
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? 
04. Hoe is uw waardering voor het geboden programma in Den Haag in de Ridderzaal en op het 
 Binnenhof? 
08. Hoe is uw waardering voor het geboden programma in de Ahoy te Rotterdam? 
10. De doelgroep van de Nederlandse veteranendag is in principe alle Nederlandse veteranen. 
 Kunt u zich daar in vinden? 
 
Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de groepen oude veteranen en jonge veteranen, door de 
gemiddelds score af te zetten tegen de vraag 15, of men ‘tijdens of na 1979 heeft deelgenomen aan 
een missie/uitzending’. Uit statistische analyse blijkt een samenhang tussen de indeling in de groepen 
oude en jonge veteranen en de waardering voor de veteranendag.  
 
Onderstaande grafiek geeft de resultaten weer op een vijfpuntschaal. 
 
 
Waardering            Rapportcijfer 
 

Ter vergelijking is de vijfpuntschaal ook 

weergeven als globaal rapportcijfer. 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Grafiek 2. Gemiddelde scores algemene waardering 
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Hieruit blijkt dat de groep oude veteranen (witte staaf), met een score van 3,28 een iets minder hoge 
waardering heeft voor de Eerste Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2005 dan de groep jonge 
veteranen, met een score van 3,51.  
 
Bij het afzetten van deze gemiddelde score tegen vraag 16 (leeftijd), bleek geen significantie tussen 
waardering en leeftijd. Naarmate de leeftijd stijgt, lijkt de waardering wel af te nemen, maar er is te 
weinig informatie om hier enige conclusie uit te trekken. 
 
 
2.3.2. Waardering per vraag 
 
Grafiek 3 geeft de gedetailleerde verdeling weer op de vier gestelde waarderingsvragen. 
 
 
Waardering                          Rapportcijfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek 3. Oude veteranen in vergelijking met jonge veteranen 

 
Hieruit blijkt dat de groep oude veteranen (groene staven), op alle vier de vragen een minder hoge 
waardering heeft dan de groep jonge veteranen (witte staven). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de resultaten van vraag 01 niet significant zijn. 
 
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer op een vijfpuntschaal. 
 
 
 01 04 08 10 

     

Oude veteranen 3,13 3,01 2,74 4,01 

Jonge veteranen 3,17 3,16 3,04 4,50 

     
Tabel 19 
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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 mening van de veteranen, over 
hoe zij deze dag hebben ervaren.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid bij te dragen aan de bestendiging 
dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst. 
 
Bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek wordt de onderzoeker geconfronteerd met talloze 
vragen, waaronder de confrontatie met de vraag aan welke eisen de onderzoeksvragen moeten 
voldoen om goede onderzoeksvragen te zijn. 
Door een proces te doorlopen waarbij het theoretisch kader, het doel van de evaluatie, de hieruit 
voorkomende probleemstelling en de aan de hand hiervan ontstane onderzoeksvragen zorgvuldig 
worden geformuleerd, wordt de mogelijkheid bij te dragen aan de bestendiging dan wel verbetering 
van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst, wellicht vergroot.  
 
 
3.2. Vraagstelling 
Ruim een derde van de retourzendingen, iets minder dan 400, bevatten geschreven aanvullingen.  
Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat er bij een deel van de respondenten behoefte bestaat om 
meer gegevens te verstrekken dan er via de 17 gesloten antwoorden werd bevraagd.  
“Ik zal dhr Weerts (H_KOC) een mail zenden met een toelichting, omdat deze vragenlijst hierin niet 
voorziet, hetgeen ik zéér betreur”.  
 
Formulering 
Een deel van de aanvullingen werd geschreven als toelichting op het al dan niet gegeven antwoord op 
de gestelde gesloten vragen. Vooral bij vraag 14 (Heeft u deelgenomen aan een missie/uitzending 
voor 1979?) kwam dit vaak voor. Ongeveer 75 respondenten, ruim 6,7% van het responsbestand van 
1 114, hebben op het enquêteformulier dan wel op een bijgevoegd papier, de militaire operaties “WO-
II”, “‘Nieuw Guinea” en vooral “Nederlands-Indië/Indonesië” genoemd, waarbij veel van deze mensen 
de vragen 14 en 15 onbeantwoord lieten, dan wel beide vragen met ‘nee’ beantwoordden.  
Uit deze aanvullingen lijkt naar voren te komen, dat een aantal, wellicht vooral oude, veteranen de 
formulering van vraag 14, of men heeft deelgenomen aan ‘een missie/uitzending voor 1979?’, niet 
correct vindt. 
Door de vraag te veranderen in:  “Heeft u deelgenomen aan een militaire operatie voor 1979?”, of 
door het met name noemen van deze militaire operatie, waarbij wellicht reeds erkenning uitgaat bij de 
vraagstelling (WO II, Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, en ook bij voorbeeld het Midden-Oosten 
(UNTSO, 1956 – heden; 234 pashouders, Kongo UNOC (1960-1963; 12 pashouders), Griekenland 
UNSCOP (1947-1949; 41 pashouders) en India-Pakistan UNIPOM (1965-1966; 10 pashouders) kan 
tegemoet worden gekomen aan deze signalen van de respondenten. 
 
Ruimte voor redenen 
In de enquête is geen ruimte geboden om de reden aan te geven waarom men niet naar Den Haag 
respectievelijk Rotterdam is gekomen. De geschreven aanvullingen betreffen onder andere: 

 “Niet in staat, wegens handicap (rolstoelafhankelijk, blind, etc.)”. 

 “Niet in staat, wegens te lange reisafstand (Groningen, Zuid-Limburg, etc.)”. 

 “Niet in staat, wegens emigratie (Canada, Australië, etc.)”. 
De vele spontane aanvullingen geven een indicatie van het belang dat hieraan wordt gehecht. 
 
Ruimte voor argumenten 
In de enquête is geen ruimte geboden om aan te geven wat goed of slecht werd gevonden. Ondanks 
dat er slechts kwantitatieve waardering via schalen werd bevraagd, gaven veel respondenten een 
toelichting. De geschreven aanvullingen betreffen onder andere: 

 “De veteranen die destijds verplicht naar Nederlands Indië / Indonesië werden gezonden, 
werden amper genoemd. Het betreft 60 000 veteranen”. 

 “Waarom geen aandacht voor de destijds verplicht gezonden Indië-gangers en nu wel zoveel 
aandacht voor de vrijwilligers?”  
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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. Net als in paragraaf 3.1 het belang wordt 
aangegeven van een theoretisch kader, is het ook van belang om zorgvuldig af te wegen op welke 
wijze de respondenten worden bevraagd. 
 
Vragenlijsten zijn een beproefd middel om gegevens te verzamelen. Indien voor gebruik van een 
vragenlijst, of zoals in dit geval voor een enquêteformulier, wordt gekozen, komt de vraag naar voren 
hoe de lijst af te nemen: mondeling, schriftelijk of telefonisch?  
Ook moeten  de voor- en nadelen worden afgewogen van het al dan niet opnemen van ‘open vragen’ 
in de lijst. Dergelijke vragen kunnen leiden tot lange epistels, met alle gevolgen voor tijd en kosten van 
verwerking van dien.  
Toch kunnen er een aantal goede redenen zijn om (een beperkt aantal) open vragen op te nemen. 
Het is allereerst mogelijk dat informatie alleen zinvol met behulp van een open vraag kan worden 
verkregen, zoals een argument of reden.  
Ten tweede kan bij de respondent, na het beantwoorden van veel vragen waarop uitsluitend met ‘ja’, 
‘nee’, ‘mee eens’ en ‘mee oneens’, geantwoord kan worden, het gevoel ontstaan dat hij zijn verhaal 
niet kwijt kan, dat zijn genuanceerde mening niet helemaal uit de verf komt. Om die reden kan het 
zinvol zijn op gezette momenten de respondent gelegenheid te geven zijn mening wat genuanceerder 
weer te laten geven.  
In de derde plaats is bij schriftelijke vragen in ieder geval één open vraag beslist noodzakelijk, 
namelijk aan het eind van de lijst, waarbij aan de respondent verzocht wordt om eventuele 
opmerkingen over de vragen of het onderzoek te noteren, wat voor soort informatie hij niet kwijt kon, 
etc. Dat de antwoorden op een dergelijke vraag soms van essentieel belang kunnen zijn, mag blijken 
uit het volgende citaat, geschreven op een retour gezonden, niet ingevuld enquêteformulier:  
 

“Mijn man is helaas op Veteranendag overleden!” 
 
 
3.3. Verzendbestand  
De landelijke verhouding tussen de oude en de jonge veteranen is 2:1. 
Binnen het Veteranenpasbestand is de verhouding oude en jonge veteranen ongeveer 5:1.  
 
Besloten is, om de landelijke verhoudingen tussen de oude en de jonge veteranen als uitgangspunt te 
nemen. Deze keuze is gebaseerd op de wens om de mening van de landelijke populatie veteranen 
weerspiegelt te zien in de resultaten van dit onderzoek. 
 
Het is duidelijk dat in het Veteranenpasbestand de groep oude veteranen oververtegenwoordigd is in 
verhouding tot de landelijke populatie (2½ maal), waardoor niet voor deze verhouding van 5:1 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.  
Wellicht vragen immers alleen heel betrokken veteranen een pas aan? Of alleen veteranen met 
problemen? Of juist alleen veteranen zonder problemen? 
De vraag naar deze generalisatie is niet te beantwoorden zonder expliciet 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 de beoogde deelnemers weigeren om aan een enquête 
deel te nemen. Bovendien lijkt het aantal weigeringen de afgelopen jaren toe te nemen. Niet zelden 
blijkt dat van slechts zo’n 40% van de personen uit de steekproef daadwerkelijk gegevens verzameld 
kunnen worden.  
Bij dit onderzoek zijn er van de 2 400 toegezonden enquêteformulieren 1 114 bruikbaar ingevulde 
lijsten geretourneerd. Dit is in totaliteit 46,4%. Hoewel dit toch 6,4% hoger is dan het gemiddelde in 
Nederland, is dit percentage nog steeds niet erg hoog te noemen en heeft dit enige nadelige gevolgen 
voor de interne geldigheid. 



Enquête Eerste Nederlandse Veteranendag 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SVi / KOC  
19 

HOOFDSTUK 4  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het doel van deze evaluatie is, ‘het in kaart brengen van mening van de veteranen, over hoe zij deze 
dag hebben ervaren’.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité de mogelijkheid bij te dragen aan de bestendiging 
dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag in de toekomst.  
 
De doelstelling van de Veteranendag zelf was: ‘het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen 
van meer erkenning en waardering voor de veteranen’. 
 
 
4.1. Conclusies 

 De groep oude veteranen blijkt, met een score van 3,28 (op een vijfpuntschaal) een iets 
minder hoge waardering hebben voor de Eerste Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2005 
dan de groep jonge veteranen, met een score van 3,51.  

 De groep oude veteranen heeft op alle vier waarderingsvragen een (iets) minder hoge 
waardering dan de groep jonge veteranen. Het betreft de vraag of de veteraan heeft gemerkt 
dat de Nederlandse veteranendag heeft geleid tot meer erkenning en waardering in de richting 
van de veteraan; het betreft de waardering voor het geboden programma in Den Haag 
(Ridderzaal/Binnenhof); de waardering voor het geboden programma in de Ahoy te 
Rotterdam; de vraag of de veteraan zich kan vinden in de doelgroep van de Nederlandse 
Veteranendag: alle veteranen. 

 Iets meer dan 4% van de respondenten, te weten 46 mensen, zegt aanwezig te zijn geweest 
in Den Haag. Iets meer dan 50% van de mensen heeft het programma in Den Haag op tv 
gevolgd. Ruim 35% geeft aan volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te 
willen zijn. 

 60 respondenten, 5,4%, geven aan aanwezig te zijn geweest bij het muzikale programma in 
de Ahoy. Nog geen 43% van de respondenten heeft de televisie uitzending van het 
programma in Rotterdam gevolgd. 

 Ruim 45%, geeft aan, dat het merkbaar was dat er speciale aandacht is uitgegaan naar de 
groep jonge veteranen.  

 Iets meer dan 40% van de respondenten vindt, dat er ondanks dat een veteranendag voor alle 
veteranen georganiseerd moet worden, er tijdens zo’n dag accenten dienen te worden gelegd 
bij specifieke groepen veteranen. 

 Op de vraag naar de wenselijkheid van een defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag 
antwoordde een ruime meerderheid, te weten 701 respondenten, bevestigend. Dit is een 
percentage van bijna 63% van het responsbestand. Van deze 701 respondenten behoort 70% 
tot de groep oude veteranen. 

 
 
4.2. Aanbevelingen 
 
4.2.1. Nederlandse Veteranendag 
 

 Bestendig de Nederlandse Veteranendag in de toekomst. 

 Verbeter de Nederlandse Veteranendag in de toekomst, door de signalen die (middels 
geschreven aanvullingen) zijn gegeven door de respondenten, serieus te nemen: 

 “Overweeg een centrale locatie in het land, bijvoorbeeld Utrecht (Jaarbeurs) of 
 Apeldoorn (omgeving ‘Het Loo’)”. 

 “Draag zorg voor faciliteiten om op de locatie te komen”. 

 “Draag zorg voor verzorging op de locatie”. 

  “Draag zorg voor (ruime) vertegenwoordiging van het Koninklijk Huis”. 

 “Draag zorg voor niet meer ‘Bobo’s dan strikt vereist”. 

 “Draag zorg voor een evenwichtig programma, met erkenning en waardering voor alle 
 groepen veteranen”. 

 “Draag zorg voor zeer veel publiciteit via radio, tv en pers” 
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4.2.2. Evaluatie van de enquête 
 

 Bestendig evaluatieonderzoek naar de ervaringen en meningen van veteranen over de 
Nederlandse Veteranendag in de toekomst. 

 Ontwikkel een verbeterde vragenlijst, met een theoretisch kader, doel- en probleemstelling. 

 Formuleer de onderzoeksvragen zorgvuldig. 

 Neem enkele open vragen op in de vragenlijst, naar redenen, naar argumentatie en minimaal 
naar eventuele opmerkingen over de vragen of het onderzoek zelf en naar wat voor soort 
informatie men niet kwijt kon. 
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BIJLAGE 1 Aanbiedingsbrief 
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BIJLAGE 2 Enquêteformulier 
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