
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2008 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Vi / KOC  
 

1

 
 
 
 

Evaluatie Nederlandse Veteranendag  
28 juni 2008 

 
 

Resultaten van de enquête onder veteranenpashouders  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj drs. P.M. Huls – van Zijl 
MSc. G.E. Koops 
02 oktober 2008 
 
 
 
 
Stichting het Veteraneninstituut (Vi) / Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) 
Willem van Lanschotplein 2, 3941 XP  DOORN 
Postbus 125, 3940 AC  DOORN 
tel: 0343 – 47 41 47 
www.veteraneninstituut.nl 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Vi / KOC  

2

SAMENVATTING  
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de enquête onder veteranenpashouders naar 
hun mening over de vierde Nederlandse Veteranendag van zaterdag 28 juni 2008. 
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag (CNV) heeft het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van de 
Stichting het Veteraneninstituut (Vi) verzocht om, net als in de drie voorgaande jaren, een evaluatie 
van deze dag te houden onder veteranen. Aan 2.400 veteranenpashouders is, door middel van een 
representatieve steekproef uit het bij het Vi in beheer zijnde bestand, een enquêteformulier 
toegezonden. De gegevens uit de geretourneerde formulieren zijn verwerkt en geanalyseerd. Het 
geheel heeft geresulteerd in deze rapportage, met adviezen en aanbevelingen. 
 
De doelstelling van deze evaluatie is het in kaart brengen van de mening van de veteranen over de 
dag. Aan de hand van de uitkomsten heeft het comité de mogelijkheid de mening van veteranen bij de 
organisatie van de toekomstige Nederlandse Veteranendag mee te wegen. 
 
De enquête bestaat uit 20 vragen. Het betreffen 14 gesloten evaluatievragen, met de mogelijkheid om 
een toelichting te geven bij het gekozen antwoord. In vier vragen worden enkele persoonsgegevens 
uitgevraagd. Hierdoor kan de mening van oude veteranen worden vergeleken met die van jonge 
veteranen én kan een vergelijking worden gemaakt met ander onderzoek naar de waardering van 
deze veteranendag. Bij vraag 15 wordt ruimte geboden voor aanvullende opmerkingen ten aanzien 
van de Nederlandse Veteranendag; bij vraag 20 is er ruimte voor algemene opmerkingen ten aanzien 
van de enquête. 
 
Het enquêteformulier is op 30 juni, te weten de maandag na de Nederlandse Veteranendag, 
gezonden aan 1.357 oude veteranen en 1.043 jonge veteranen. Er is gekozen voor deze verhouding 
van 1,3 : 1 omdat dit de verhouding binnen de huidige populatie veteranen in Nederland weerspiegelt. 
Deze bedraagt in totaal ongeveer 127.600 personen, van wie circa 71.600 mensen tot de groep oude 
veteranen behoren en 56.000 tot de groep jonge veteranen. 
 
De sluitingsdatum voor deelname aan de enquête was 31 juli. Er zijn 952 bruikbaar ingevulde lijsten 
geretourneerd, een respons van 39,7%. Binnen dit responsbestand is sprake van een 
oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de verhouding 1,6 : 1. De jongste 
deelnemer is 19 jaar, de oudste heeft de respectabele leeftijd van 97 jaar. 
 
Bijna 70% van de 952 respondenten zegt te hebben gemerkt dat de veteranendag heeft geleid tot 
meer bekendheid, erkenning en waardering in zijn of haar richting als veteraan. Er is, sinds de 
evaluatie van de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005, jaarlijks een duidelijke toename waar te 
nemen in dit percentage. Het vormt een indicatie dat de doelstelling van de Nederlandse 
Veteranendag, te weten: ‘het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van meer erkenning en 
waardering voor de veteranen’, opnieuw wordt behaald. 
Van de respondenten is 12% in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag en 27% bij evenementen in de eigen gemeente of regio, die op of rond 29 
juni zijn georganiseerd. In 2007 lagen deze percentages op respectievelijk 12% en 24%. 
De groep jonge veteranen waardeert twee onderdelen van deze vierde Nederlandse Veteranendag 
duidelijk hoger dan de groep oude veteranen, te weten de slogan en het scholenproject.  
Het percentage respondenten dat zegt wel eens iets gehoord, gezien of gelezen te hebben over het 
scholenproject bedraagt ruim 59%. In 2007, het eerste jaar dat er naar de bekendheid met het project 
werd gevraagd, bedroeg dit minder dan 24%. De bekendheid is daarmee met meer dan 250% 
toegenomen. 
De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen krijgen van de groep oude veteranen de 
hoogste waardering. Het Haagse evenement ‘Plein Live’ krijgt van de jonge veteranen de minst hoge 
waardering. Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel de groepen oude als jonge veteranen 
hoog gewaardeerd. Ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal, de Ceremoniële Medaille-
uitreiking, de Manifestatie op het Malieveld en de viering van de Nederlandse Veteranendag op een 
zaterdag, lopen de waarderingen van de groepen oude en jonge veteranen niet ver uiteen. Van de 
952 respondenten zou bijna 66% er voor kiezen om de Nederlandse Veteranendag voortaan altijd op 
een zaterdag te houden. 
 
In totaal zijn er door 784 respondenten meer dan 3.800 toelichtingen bij de antwoorden gegeven. 
Deze vele bijschrijvingen, waarin veelal achtergronden bij en verklaringen voor de kwantitatieve 
antwoorden worden gegeven, zijn een indicatie van het belang dat eraan wordt gehecht, gehoord te 
worden. 
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Uit de toelichtingen van veteranen afkomstig uit vrijwel alle militaire operaties, missies en 
uitzendingen, van WO-II tot en met ISAF, blijkt dat het binnen de Nederlandse samenleving 
bevorderen van bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen heel belangrijk wordt gevonden. Er 
wordt in dit kader verzocht om meer achtergronden, documentaires, geschiedenislessen, historie, 
interviews en voorlichting over hun inzet én over de ervaringen van het thuisfront. 
Het benutten van de media wordt door veel respondenten genoemd als middel om de bekendheid met 
oorlogs- en uitzendervaringen te bevorderen. Zowel informatieve en voorlichtende programma’s, 
voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag, als ‘live’ uitzendingen via de televisie (NOS) en de 
radio worden genoemd. 
Het scholenproject ‘Verhalen van veteranen’ wordt door veel veteranen gezien als een goede manier 
om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen onder de jeugd te bevorderen. Er wordt daarom 
gepleit de bekendheid met dit project te vergroten. Bovendien wordt geadviseerd het project ook 
verder uit te breiden tot bijvoorbeeld vervolgopleidingen en volwassenenonderwijs. Het grote belang 
van een correcte uitvoering van het scholenproject wordt benoemd, met een goede voorbereiding van 
zorgvuldig geselecteerde gastsprekers en van docenten die de verhalen van de veteranen dienen in 
te kaderen in hun lessen. Het advies wordt gegeven om het onderwijsproject hiertoe eerst te 
evalueren. 
Zichtbare en tastbare bewijzen van erkenning en waardering, daar vragen veel respondenten om. 
Erkenning en waardering voor veteranen, zowel door de Nederlandse regering als door de bevolking, 
kan volgens de respondenten juist tijdens de Nederlandse Veteranendag praktisch worden beleden. 
Dit kan door bijvoorbeeld zorg te dragen voor het minimaliseren van de te maken kosten op deze dag. 
Er wordt ook gepleit voor het invoeren van een landelijke vrije dag voor veteranen en voor het 
massaal vlaggen op de Nederlandse Veteranendag. 
Een deel van de respondenten ziet graag dat de regering zich meer inzet voor de veteranen met een 
posttraumatische stress-stoornis (PTSS), voor gewonden en voor nabestaanden van overledenen. Zij 
vragen geldelijk voordeel en verzoeken de bevolking meer te informeren over veteranen en militairen 
met een PTSS. 
Vooral oude veteranen verzoeken om uitbreiding van de informatievoorziening over de mogelijkheden 
om de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking in persoon bij te wonen. Zij 
vragen ook of de aantallen ‘gewone’ veteranen onder de genodigden groter kan worden zodat zij er in 
2009 bij kunnen zijn. 
Ten aanzien van het hooggewaardeerde defilé wordt veelvuldig gevraagd om de verbetering van het 
opstellen hiervoor. Men pleit voor eenheid van tenue en meer militaire discipline. Tevens verzoekt 
men om een goed gevulde tribune achter het defileerpunt. 
De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen worden door veel veteranen zeer 
gewaardeerd. Er worden oproepen gedaan om alle gemeenten aan te sporen mee te doen aan de 
Nederlandse Veteranendag. Er wordt het voorstel gedaan de veteranendag eventueel op provinciaal 
niveau te vieren. Veel respondenten pleiten voor het verhogen van het gemeentebudget en voor 
militaire ondersteuning van regionale evenementen.  
De meest beschreven kritiek op de lokale en/of regionale bijeenkomsten betreft de populatie 
bezoekers. Men betreurt het dat er voornamelijk oude veteranen komen en mist de jonge veteranen. 
Er wordt op aangedrongen de partners, gezins- en familieleden en, in voorkomend geval de 
begeleiders van veteranen, uit te nodigen. De publieke belangstelling wordt gemist.  
Er wordt geadviseerd de aandacht voor de Nederlandse Veteranendag in bejaarden- en 
verzorgingshuizen te vergroten. 
Ruim de helft van de toelichtingen, geschreven bij de vragen over het houden van de Nederlandse 
Veteranendag op een zaterdag, zijn positief van toon. Als voordelen van de zaterdag worden 
voornamelijk de meeste kans op grote publieke belangstelling genoemd en de meeste kans op de 
grootste diversiteit van de bezoekers, onder wie werkende jonge veteranen en ouders mét hun 
schoolgaande kinderen. 
 
Zoals bij ieder (evaluatie)onderzoek worden ook bij deze schriftelijke enquête enkele kanttekeningen 
geplaatst. Deze hebben betrekking op de betrouwbaarheid, de interne en de externe geldigheid. 
 
De rapportage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen die voortvloeien uit de resultaten van de 
enquête en de bijgeschreven toelichtingen. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
1.1 Inleiding 
 
1.1.1 Aanleiding 
Waarom een Nederlandse Veteranendag?1 Nederlandse veteranen hebben met elkaar gemeen dat 
zij, in opdracht van onze democratisch gekozen regering, zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee 
vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen verschil maken tussen 'oude' veteranen (die 
hebben gediend vóór UNIFIL (1979), in bijvoorbeeld WO-II, de voormalig Nederlandse koloniën en 
Korea) en 'jonge' veteranen (ingezet in vredesmissies, periode UNIFIL en later), is de opvatting 
eenduidig dat alle Nederlandse veteranen aandacht en waardering van de samenleving en van de 
Nederlandse overheid verdienen.  
Bij de overheid wordt deze opvatting gedeeld, wat ertoe heeft geleid dat verbetering van immateriële 
zorg voor Nederlandse veteranen sinds de negentiger jaren tot beleidsdoelstelling is verheven. Vele 
initiatieven zijn hieruit voortgekomen, waarvan de meeste inmiddels zijn uitgevoerd. 
In 2003 werd de ‘Commissie Nederlandse Veteranendag’ ingesteld, met het oogmerk te bezien op 
welke wijze de gewenste maatschappelijke erkenning van veteranen kan worden ingevuld en 
vergroot. De commissie heeft geadviseerd dat het in het leven roepen van een Nederlandse 
Veteranendag op goede wijze kan bijdragen aan de verbetering van de maatschappelijke erkenning 
voor Nederlandse veteranen, jong en oud. Op die dag kan de samenleving erkenning en waardering 
tot uitdrukking brengen voor de prestaties en offers van de veteranen.  
De regering heeft het advies van de Commissie Nederlandse Veteranendag overgenomen en heeft 
laten zorgdragen voor de goede en gepaste invulling van de Nederlandse Veteranendag. Hiertoe is 
het ‘Comité Nederlandse Veteranendag’ ingesteld. Voor de voorbereiding en uitvoering beschikt het 
comité over een projectorganisatie. 
Wat is de Nederlandse Veteranendag in ieder geval niet? De Nederlandse Veteranendag is géén 
herdenking. Het is géén zoveelste reünie, géén open dag en de dag is uitdrukkelijk géén 
wervingsactiviteit voor Defensie. Wat is de Nederlandse Veteranendag dan wel? De Nederlandse 
Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen, een 
eerbetuiging waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staan. Als eerbetoon aan wijlen 
Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard en zijn bijzondere band met veteranen, is door het Kabinet 
besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks op 29 juni, de geboortedag van de prins, te 
organiseren.  
In 2005 werd de eerste Nederlandse Veteranendag gehouden. Hiermee is een traditie ingezet. Op 
deze Nederlandse Veteranendag wordt op vele manieren stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse 
militairen in het verleden, maar ook bij de activiteiten nu, in het kader van vredesoperaties in 
verschillende delen van de wereld. Het geslaagde verloop van de eerste drie veteranendagen wekte 
de verwachting van een succesvolle vierde editie van de Nederlandse Veteranendag in 2008, die 
gehouden werd op zaterdag 28 juni omdat 29 juni op een zondag viel. 
 
1.1.2 Den Haag 
Het was volgens de organisatoren de moeite waard om op deze vierde Nederlandse Veteranendag 
naar Den Haag te komen. Het was een dag voor iedereen, niet alleen voor de veteraan zelf. Een dag 
voor herinnering, maar ook om te benadrukken dat militairen namens ons allen worden ingezet in 
dienst van de vrede. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat juist de ontmoetingen van 
veteranen met het algemene publiek de waarde van het evenement bewijzen.  
In grote lijnen kende deze Nederlandse Veteranendag dezelfde onderdelen als de voorgaande twee 
jaren, zoals de manifestatie op het Malieveld, het defilé in de binnenstad, de ceremoniële medaille-
uitreiking en de plechtigheid in de Ridderzaal. Nieuw was dat er ook op het Plein activiteiten werden 
georganiseerd. Er was voor elk wat wils. Binnen de onderdelen werden wijzigingen doorgevoerd en 
nieuwe zaken toegevoegd. Het streven was om van dit nationale evenement weer een fantastisch 
mooie dag te maken. Zowel voor alle Nederlandse veteranen als voor het Nederlandse publiek. 
 
Malieveld 
Op het Malieveld werd ook dit jaar een grote en feestelijke manifestatie gehouden. Het was het decor 
en de uitvalsbasis van de Nederlandse Veteranendag. Alle activiteiten, ook op een andere plek in de 
stad, hadden hier hun startpunt, terwijl zowel deelnemers als bezoekers ’s middags allemaal de 
mogelijkheid hadden om terug te keren op het Malieveld. Deze manifestatie was voor iedereen van 
09:00 uur tot 17:30 uur gratis toegankelijk. 

                                                           
1 Bron: http://www.veteranendag.nl  
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De indeling van het Malieveld was, met betrekking tot de ‘aankleding’ en ‘inrichting’, anders dan de 
afgelopen twee jaren. Alle missiegebieden waren herkenbaar, bij elkaar in regio’s, van het Midden & 
Nabije Oosten tot Azië-Pacific, maar ook Europa, de Amerika’s en Afrika ontbraken niet.  
Al ruim van te voren maakten grote borden rondom het veld melding van wat de bezoekers allemaal te 
wachten stond en werden ze op 28 juni met open armen ontvangen via de entree die dit jaar was 
verplaatst naar het midden van de zijde Koningskade. De entreeboog was niet te missen en dankzij 
de bebording werden de bezoekers er als vanzelf naar toe geleid. Achter de boog begon de 
Manifestatie Malieveld.  

 

Figuur 1: Plattegrond Malieveld2 

Veteranen van elk krijgsmachtdeel werden onthaald in hun eigen ontvangsttent; hier vonden zij hun 
collega’s terug en konden zij zich voorbereiden op de activiteiten van de dag. In de loop van de dag 
werd de missieregio waar de tent stond steeds belangrijker en vermengden de veteranen zich meer 
naar uitzendgebied en missie. Op de terrassen rondom de tenten waren allerhande activiteiten en 
hapjes en drankjes vanuit de missieregio’s te zien, te horen en te proeven. De tenten en de terrassen 
boden de bezoekers van de manifestatie bij uitstek een goede mogelijkheid om eens een praatje met 
een veteraan te maken. 
Ook deze keer stonden voertuigen opgesteld (Modern Times; static show) die bij de missies 
zijn gebruikt. Verder was er een Museumplein met de defensiemusea en de Expositie van Veteranen 
Kunst, de Standhouderstent met stands van sponsors, van veteraangebonden verenigingen en 
organisaties en het Activity Park. Andere activiteiten waren: Dienst te Velde, Daten met een Veteraan, 
UNMEE Koffie ceremonie, Malieveld Live met kinderprogramma en debat met veteranen. 
's Middags was er een gevarieerd muzikaal programma op MusicSquare. Naast Wieteke van Dort als 
Tante Lien waren ook andere artiesten van de partij, zoals Erik Hulzebosch (het succes van vorig jaar 
en een welbekende artiest uit de tour-of-duty-tournees naar uitzendgebieden) en Edsilia Rombley. De 
muzikale begeleiding van de artiesten werd verzorgd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 
"Bereden Wapens".  

                                                           
2 Bron: http://www.veteranendag.nl 
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Na afloop van het muziekprogramma op het grote podium werd de dag op de verschillende terrassen 
feestelijk en met een vrolijke noot afgesloten. Daar verzorgden de Steelband Tamboers & Pijpers 
Korps Mariniers, het combo Fanfarekorps Nationale Reserve en het combo Tamboer en 
Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee ieder op hun ‘eigen’ terras voor het passende sfeertje bij 
de laatste biertjes voor het afscheid. 
 
Plechtigheid in de Ridderzaal 
Om 10:25 uur werd een korte plechtigheid in de Ridderzaal gehouden, in aanwezigheid van Zijne 
Koninklijke Hoogheid de prins van Oranje, ongeveer driehonderd veteranen, autoriteiten en tientallen 
schoolkinderen. Op verschillende manieren werd stilgestaan bij de inzet van veteranen in het verleden 
en de erkenning die zij daarvoor in de maatschappij verdienen. Een aantal sprekers voerde het woord, 
zoals premier mr. dr. J.P. Balkenende en de secretaris-generaal van de NAVO mr. J.G. de Hoop 
Scheffer. Hierna sprak een jonge vrouw vanuit haar ervaringen met het scholenproject “Verhalen van 
veteranen”, dat veel in haar ontwikkeling heeft betekend. Vervolgens was het de beurt aan de 
veteranen zelf. Twee vertegenwoordigers van diverse leeftijdsgroepen vertelden over hun individuele 
ervaringen. De gehele plechtigheid was voor niet-genodigden te volgen op een groot scherm op het 
Malieveld of door middel van de aangeboden live streams op de website van de Nederlandse 
Veteranendag. 
 
Ceremoniële medaille-uitreiking 
Direct na de bijeenkomst in de Ridderzaal ving de ceremoniële medaille-uitreiking aan. Op 
het Binnenhof reikten achtereenvolgens Z.K.H. de prins van Oranje, de Minister van Defensie en de 
Commandant der Strijdkrachten een Draag Insigne Gewonden uit. Aansluitend werden bij 40 
militairen, die recentelijk van een uitzending zijn teruggekeerd, de Herinneringsmedaille 
Vredesoperaties opgespeld. In aanwezigheid van hun familie ontvingen zij uit handen van veteranen 
en kinderen deze medaille. Dit ceremoniële onderdeel van de Nederlandse Veteranendag 
symboliseert de betrokkenheid van een ieder bij het werk van militairen die zich op dit moment 
inzetten in oorlogsgebieden. 
 
‘Plein Live’ 
Anders dan in 2006 en 2007 vond er dit jaar op het Plein in de binnenstad van Den Haag een speciaal 
programma plaats: ‘Plein Live’. Er waren verschillende activiteiten met veteranen, spelletjes, 
optredens van dj Abrandis en de Koninklijke Politiekapel Haaglanden en ook was er een speciaal 
kinderprogramma. De presentatie werd gedaan door Bart Chabot. Het programma liep van 11:00 uur 
tot 15.00 uur. 
 
Nationaal Defilé Den Haag  
Het Nationaal Defilé Den Haag, dat ook dit jaar door de Nederlandse veteranen werd gehouden, 
vertrok om 13:10 uur van het Malieveld richting het defileerpunt op de Kneuterdijk. Via het Buitenhof, 
Hofweg, Spui en Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht en Prinsessegracht ging het weer terug 
naar het Malieveld. Vanaf 13:20 uur werd het defilé op het defileerpunt door Zijne Koninklijke 
Hoogheid de prins van Oranje afgenomen. Aan het defilé namen meer dan 2200 veteranen en ruim 
800 actieve militairen deel.  Deze presentatie werd begeleid door 13 militaire muziekkorpsen en een 
selectie voertuigen. Direct voorafgaande aan de start van het defilé begon de Koninklijke Luchtmacht - 
als spectaculair onderdeel van het defilé - een fly-past uit te voeren met moderne en 
historische vliegtuigen en helikopters die binnen de Koninklijke Luchtmacht aanwezig zijn. Deze keer 
kwamen de verschillende formaties met ruime tussenpozen overvliegen.  
 
1.1.3 Gemeenten en regio’s3 
Vanaf de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005 was de organisatie van mening dat de 
doelstelling ervan, te weten het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van meer erkenning 
en waardering voor de veteranen, het best behaald kon worden wanneer de nationale viering van 
veteranendag werd aangevuld en versterkt met lokale en regionale activiteiten. Veteranendagen op 
decentraal niveau, in de provincies en gemeenten, zijn van meet af aan een belangrijke aanvulling op 
de viering in Den Haag. De provincie Limburg en een klein aantal gemeenten organiseerden in 2005 
op of rond 29 juni een Veteranendag; in 2007 waren dat al twee provincies (Limburg en Zeeland) en 
ruim honderd gemeenten. 
 
Voorlichting 
Deze toename was deels het gevolg van een voorlichtingsbijeenkomst voor burgemeesters en 
gemeenteambtenaren op het Veteraneninstituut op 21 maart 2007. Bijna honderd van hen hadden 

                                                           
3 Bron: Vi / Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning, drs. W.S. Arts 
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gereageerd op de uitnodiging van het Comité Nederlandse Veteranendag en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten om deze bijeenkomst bij te wonen. Naast deze bijeenkomst werden de 
gemeenten met woord en daad gesteund door medewerkers van het Veteraneninstituut, in nauw 
overleg met het Comité. Deze succesvolle aanpak werd in 2008 herhaald, beginnend met een 
uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst op 14 februari. Gemeenten konden daarnaast via 
telefoon, e-mail en op de internetpagina van het Veteraneninstituut aanvullende informatie verkrijgen, 
terwijl er ook tal van persoonlijke bezoeken aan het Veteraneninstituut en aan gemeenten werden 
gebracht. Ten slotte werden door het Comité vlaggen, banieren en een set van vijf A0-posters aan de 
gemeenten ter beschikking gesteld. 
 
Verdubbeling 
Naast de voorlichting leidde de initiatieven vanuit de gemeenten en van de veteranen zelf er 
uiteindelijk toe dat er op of rond 29 juni 2008 in 215 van de 443 Nederlandse gemeenten (49%) lokale 
of regionale bijeenkomsten en evenementen werden georganiseerd. Dit is ten opzichte van 2007 een 
verdubbeling. Hierbij zij aangetekend dat in Friesland (Leeuwarden), Limburg (Roermond) en Zeeland 
(Vlissingen) provinciale veteranendagen werden gehouden (zie Bijlage 3: Gemeenten 2008). 
Daarnaast valt op te merken dat meerdere gemeenten besloten gezamenlijk een veteranendag te 
organiseren, zoals Bellingwedde, Reiderland, Scheemda en Winschoten, Naarden en Bussum, 
Amersfoort en Leusden, Aalburg, Woudrichem en Werkendam en Eindhoven en Helmond. 
 
Initiatief en organisatie 
Het initiatief voor het organiseren van een lokale of regionale veteranendag lag ‘de ene keer’ bij de in 
een bepaalde gemeente woonachtige veteranen, ‘de andere keer’ ging het uit van de gemeente. 
Binnen de gemeente valt vervolgens onderscheid te maken tussen een initiatief vanuit de 
gemeenteraad dan wel vanuit het College van Burgemeester en Wethouders. Vanuit welke hoek dan 
ook het startsein werd gegeven, nagenoeg iedere gemeente polste de veteranen naar hun wensen 
voor wat betreft tijdstip en invulling én hield daar terdege rekening mee. In sommige gemeenten 
vervulden veteranen een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van de veteranendag. In 
andere gemeenten lag dit alles in handen van de aangewezen ambtenaren. 
 
Datum 
Het merendeel van de gemeenten vierde de veteranendag in 2008 op vrijdag 27 juni of op zaterdag 
28 juni, enkelen vierden het op de vrijdag 20 of zaterdag 21 juni. Drie gemeenten vierden de 
veteranendag op de geboortedag van wijlen prins Bernhard, zondag 29 juni. Als belangrijkste reden 
om van 28 juni, de dag waarop de vierde editie van de Nederlandse Veteranendag werd gehouden, af 
te wijken werd aangegeven dat de gemeenten de veteranen in staat wilde stellen ook de bijeenkomst 
in Den Haag te bezoeken. Impliciet werden de veteranen daarmee niet voor de keuze gesteld te 
kiezen tussen de lokale en de nationale viering. De gemeenten die er voor kozen de veteranendag 
wel op de 28e te vieren, deden dit vooral vanuit de visie dat er maar één Nederlandse Veteranendag 
is. Andere redenen om al dan niet af te wijken lagen in de wensen van de veteranen, de 
beschikbaarheid van een accommodatie en het al dan niet laten samenvallen met een andere 
(veteranen)traditie in de gemeente. Zo viert de gemeente Ede de veteranendag tijdens de 
Airborneherdenkingen eind september en laat de gemeente Bergen op Zoom de veteranendag 
samenvallen met de viering van de bevrijding van de stad op 27 oktober. 
 
Activiteiten 
De gemeenten hebben bij de invulling van het programma de wensen van de veteranen nadrukkelijk 
laten meewegen. Eén van de meest in het oog springende daarvan was het in de viering opnemen 
van een kranslegging bij een lokaal monument voor gesneuvelde militairen. Sommige gemeenten 
gingen hierin mee, andere gemeenten hielden het bij een moment stilte tijdens het begin van de 
viering. Afhankelijk van de wensen van de veteranen, de ideeën binnen de gemeenten en de 
beschikbare middelen en mogelijkheden, varieerde het programma van de viering. Ter illustratie twee 
voorbeelden. De burgemeester van de gemeente Cromstrijen, waarin naar zeggen geen behoefte was 
aan een bijeenkomst, liet bij de 45 Cromstrijense veteranen een boeket bloemen en een persoonlijke 
brief bezorgen. De veteranen van Eindhoven en Helmond daarentegen defileerden door Eindhoven, 
om daarna gezamenlijk een rijstmaaltijd te nuttigen en onder het genot van een drankje van elkaars 
gezelschap te genieten. Tussen deze uitersten varieerde het gemiddelde programma, met als 
karakteristieke onderdelen: een welkom, een plechtig moment, één of meer korte toespraken, een 
drankje en een hapje, tijd voor elkaar en voor gesprekken met de burgemeester en andere 
afgevaardigden van de gemeente. Met name de gemeenten die voor het eerst een veteranendag 
organiseerden, namen de gelegenheid te baat om evaluatieformulieren uit te delen. Hieruit blijkt dat zij 
de veteranendag een serieuze aangelegenheid vinden die het waard is herhaald te worden. 
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1.2 Doel 
 
Het Comité Nederlandse Veteranendag en de projectorganisatie NLVD hebben de conclusies en 
aanbevelingen van de verschillende onderzoeken uit 2005, 2006 en 2007 gebruikt om het programma 
voor dit vierde jaar verder te verbeteren.  
Ook dit jaar wil het comité graag weten hoe de veteranen de Nederlandse Veteranendag hebben 
ervaren. Het Comité heeft daarom de Stichting het Veteraneninstituut (VI) verzocht om, middels een 
schriftelijke enquête, een evaluatie te houden onder veteranen. 
Het doel van deze evaluatie is vast te stellen hoe veteranen oordelen over deze vierde Nederlandse 
Veteranendag. Het belangrijkste thema voor deze evaluatie is de vraag in hoeverre de inspanningen 
leiden tot meer bekendheid van en erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. Daarnaast 
bestaat de vraag of het geboden centrale programma (Plechtigheid Ridderzaal, Ceremoniële medaille-
uitreiking, Evenement op het Plein, Nationaal Defilé Den Haag en Manifestatie Malieveld), het 
gebodene in de eigen gemeente of regio en het verslag ervan door de media, voldoen aan de 
verwachtingen van veteranen. Daarbij leeft de vraag of zij al spreken van een nieuwe Nederlandse 
traditie. Aan de hand van de uitkomsten heeft het comité de mogelijkheid bij te dragen aan de 
bestendiging dan wel verbetering van de Nederlandse Veteranendag. 
 
1.3 Methode van onderzoek 
 
1.3.1 Methode 
De gegevens werden verzameld met behulp van een schriftelijke enquête, bestaande uit 20 vragen. 
Deze enquête is bijgevoegd als Bijlage 2. 
 
De eerste 14 vragen bestaan elk uit twee delen: een gesloten evaluatievraag en een mogelijkheid om 
kort en bondig een toelichting te schrijven bij het gegeven antwoord. Eén van deze 14 vragen bestaat 
uit zes subvragen en één uit vijf subvragen. 
Bij vraag 16 t/m 19 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 ander onderzoek naar de waardering van deze veteranendag, 
zoals het in paragraaf 1.1. genoemde NIPO-onderzoek en de Publieksenquête. Het aantal 
kwantitatieve vragen komt hiermee op 27. 
Indien respondenten, naast de eerdere mogelijkheden tot een kwalitatieve toelichting, aanvullende 
opmerkingen hadden ten aanzien van de vierde Nederlandse Veteranendag, kon dit worden vermeld 
bij vraag 15. Bij vraag 20 werd ruimte geboden voor algemene opmerkingen ten aanzien van de 
enquête. 
 
16 (sub)vragen zijn gedichotomiseerd. Dat wil zeggen dat de respondent kon kiezen uit twee 
mogelijke antwoorden, zoals ja/nee, man/vrouw. Bij één vraag zijn drie antwoordmogelijkheden 
gegeven (ja/gedeeltelijk/nee) en bij negen waarderings(sub)vragen is gebruik gemaakt van een 
vijfpuntschaal. Twee vragen boden bij de ‘nee’-keuze meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
De enquêtevragen zijn door het Dienstencentrum Gedragswetenschappen (GW) ingevoerd in het 
software programma Teleform. Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het VI heeft een 
representatieve steekproef getrokken uit het bestand veteranenpashouders. Vervolgens heeft het 
KOC de door GW gemaakte enquêteformulieren per post verzonden, samen met een aanbiedingsbrief 
(bijgevoegd als Bijlage 1) en een retourenvelop met antwoordnummer en poststempel, zodat gebruik 
van een postzegel bij verzending binnen Nederland niet nodig was.  
 
De retour gezonden, bruikbaar ingevulde formulieren zijn bij GW gescand in Teleform, waardoor de 
antwoorden op de gesloten vragen automatisch werden ingevoerd in SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions). Deze gegevens zijn vervolgens statistisch verwerkt. De hieruit voortkomende 
informatie is, samen met de handmatig ingevoerde geschreven toelichtingen, geanalyseerd en wordt 
weergegeven in voorliggende rapportage. 
 
1.3.2 Onderzoekspopulatie 
 
Veteranen 
Onder het begrip ‘veteranen’ wordt in Nederland verstaan: alle gewezen militairen met de 
Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee 
overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij 
inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het 
vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. 
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Veteraneninstituut4 
Het Veteraneninstituut (VI) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en 
particuliere organisaties op het gebied van (na)zorg, erkenning en onderzoek.  

De samenwerkende partijen bundelen de krachten om een veilige basis en een 
informatiebron voor veteranen en hun familieleden te zijn. Tevens werkt het 
instituut aan de maatschappelijke erkenning van de prestaties die de veteranen in 
opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij 
werden gebracht. Daarnaast is het Vi een intermediair en vraagbaak voor allen die 
beroepsmatig werkzaam zijn voor veteranen. 

Binnen het Veteraneninstituut wordt gewerkt volgens het zogeheten ‘één-loketprincipe’. Dit houdt in 
dat alle vragen en verzoeken op het gebied van veteranenzaken, via een centraal telefoonnummer en 
een e-mailadres, op één plaats binnenkomen, waarna ze door deskundige medewerkers worden 
beoordeeld en afgehandeld. 
 
Veteranen Platform5 
De belangen van de Nederlandse Veteranen worden behartigd door het Veteranen Platform. Deze 
organisatie fungeert als gesprekspartner van de Nederlandse overheid met betrekking tot het 
Nederlandse Veteranenbeleid. 

Het doel van het Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse 
veteranen, in voortdurende dialoog met overheid en samenleving de maatschappelijke 
erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende 
strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen. Het 
Veteranen Platform verenigt daartoe Nederlandse veteranenorganisaties in een 
democratisch en representatief samenwerkingsverband.  

‘Oude’ veteranen, ‘jonge’ veteranen 
In Nederland wordt gemakshalve 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 doorgaans jonge veteranen genoemd. 
Momenteel bedraagt de populatie veteranen in Nederland ongeveer 127.6006. Hiervan behoren 
71.600 mensen tot de groep oude veteranen en 56.000 tot de groep jonge veteranen. De groepen 
oude veteranen en jonge veteranen verhouden zich hiermee als ongeveer 1,3 : 1. 
 
Veteranenpashouders 
Veteranen komen in aanmerking voor een veteranenpas. Deze veteranenpas hebben zij op enig 
moment, op eigen verzoek, door tussenkomst van het Veteraneninstituut verstrekt gekregen. 
Bij aanvang van deze evaluatie bedroeg het aantal veteranenpashouders 77.4007. Van het totale 
aantal van 127.600 veteranen in Nederland heeft dus 60,7% een veteranenpas. 
Veteranen hebben niet zelden twee of meer militaire operaties op hun naam staan. Deze 77.400 
pashouders hebben aan in totaal 82.173 militaire operaties deelgenomen. 
Van de pashouders wordt momenteel 78,1% tot de oude veteranen gerekend en 21,9% tot de jonge 
veteranen. Binnen het veteranenpasbestand bedraagt de huidige verhouding tussen oude en jonge 
veteranen daarmee ongeveer 3,6 : 1.  
Van de 77.400 pashouders zijn er 1.087 vrouw. Dit is 1,4%. Deze vrouwen hebben deelgenomen aan 
in totaal 1.214 militaire operaties.  
 
1.3.3 Verzendbestand 
De enquête is verzonden aan 2.400 veteranenpashouders, middels een representatieve steekproef 
geselecteerd uit het veteranenpasbestand van het Vi.  
Besloten is om de landelijke verhoudingen tussen de oude en de jonge veteranen (1,3 : 1) als 
uitgangspunt te nemen. In de discussie van deze rapportage wordt ingegaan op deze keuze. 
Het verzendbestand bestaat hierdoor uit 1.357 oude veteranen en 1.043 jonge veteranen.  

                                                           
4 Bron: www.veteraneninstituut.nl  
5 Bron: www.veteranen-platform.nl  
6 Bron: Vi / Factsheet. 2 juli 2005. Veteranenbeleid. Definitie en aantallen. 
7 Bron: Bestand veteranenpashouders (peildatum mei 2008), in beheer bij het Veteraneninstituut in Doorn. 
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Binnen de groep oude veteranen bevinden zich 8 vrouwen en binnen de groep jonge veteranen 46 
vrouwen. Dit brengt het totaal op 54 vrouwen en betreft 2,3% van het verzendbestand van 2.400. 
Van de 1.357 bevraagde oude veteranen wonen er 82 in het buitenland. Van de 1.043 jonge 
veteranen zijn dit er 33. Het totaal van 115 in het buitenland woonachtige mensen betreft 4,8% van 
het verzendbestand. 
 
1.3.4 Bewerking van de gegevens 
In dit rapport worden de kwantitatieve resultaten per vraag gepresenteerd in de vorm van de 
frequentieverdeling van de gegeven antwoorden, de zo genaamde ‘rechte tellingen’. Steeds wordt 
begonnen met de totaalpercentages van de gegeven antwoorden. Vervolgens wordt de 
antwoordverdeling weergegeven in een tabel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de groepen 
oude en jonge veteranen. De tabel toont eerst de frequentieverdeling en vervolgens het percentage 
naar het totale responsbestand. De laatste kolom betreft, per groep, de valide percentages, waarbij de 
‘user-missings’ (‘niet geantwoord’) worden weggelaten. Hierdoor wordt het maken van een vergelijking 
tussen de groepen oude en jonge veteranen mogelijk. 
Om de waardering voor de verschillende aspecten van deze veteranendag uit te drukken, worden 
tevens enkele gemiddelde scores weergegeven. 
 
Op basis van kwalitatieve analyses van de geschreven toelichtingen worden achtergronden bij en 
verklaringen voor de kwantitatieve antwoorden gegeven. Waar het gepast is, zullen citaten worden 
weergegeven. 
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HOOFDSTUK 2  RESULTATEN  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête beschreven. De eerste paragraaf geeft een 
overzicht van de respons. Hierbij worden de resultaten van de vragen 16 tot en met 19 met betrekking 
tot de persoonsgegevens geslacht, leeftijd en behorende tot de groep oude dan wel jonge veteranen 
gepresenteerd. Deze gegevens worden voorafgegaan door redenen van afmelding.  
Vervolgens worden in de tweede paragraaf aan de hand van de persoonsgegevens, de resultaten van 
de evaluatievragen 01 tot en met 14 beschreven, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht.  
Tot slot worden de algemene aanvullingen en opmerkingen in antwoord op vraag 15 ten aanzien van 
de Nederlandse Veteranendag besproken en op vraag 20 ten aanzien van deze enquête. 
 
2.1 Responsbestand 
 
2.1.1 Redenen van afmelding 
In totaal werden 1.070 retourenveloppen ontvangen. Deze respons bedraagt 44,6%. Van deze 
retourzendingen bevatten er echter 110 een afmelding van deelname aan deze evaluatie. Nagenoeg 
alle afmeldingen werden gedaan onder vermelding van de reden. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 1: Redenen van afmelding 
  
 
Bericht dat veteraan is overleden 21
 
Dag niet meegemaakt, wegens ziekte en/of hoge leeftijd 27
Dag niet meegemaakt, wegens familieomstandigheden 4
 
Door TPG Post onbestelbaar retour gezonden, wegens verhuizing 11
Dag niet meegemaakt, wegens wonen buiten Nederland 5
 
Dag niet meegemaakt, wegens vakantie 8
 
Geen interesse, wegens negatieve beoordeling betreffende veteranenbeleid 18
Geen interesse, wegens reünies eigen eenheid is voldoende 7
Geen interesse, wegens voel mij geen veteraan 5
Geen interesse, geen verdere toelichting 4
 
Totaal 110
 
Het aantal retour gezonden, ingevulde enquêteformulieren bedraagt dus (1.070 – 110 = ) 960. Dit 
resulteert in een responsbestand van 40%. 
 
2.1.2 Persoonsgegevens 
Het verzendbestand van 2.400 pashouders is, zoals eerder vermeld, opgebouwd uit 1.357 oude en 
1.043 jonge veteranen. Om in het responsbestand het onderscheid tussen oude en jonge veteranen te 
kunnen maken, is gevraagd of men is ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden (militaire operatie / missie / uitzending) vóór, dan wel tijdens of ná 1979 (UNIFIL). De 
mogelijkheid bestaat, dat men in beide perioden heeft deelgenomen.  
 
Daar men tot het bestand veteranenpashouders behoort, is tweemaal ‘nee’ géén bruikbaar ingevulde 
optie. Van de 960 respondenten bleken echter 11 mensen wél twee maal ‘nee’ te hebben geantwoord. 
Hiervan kon in alle gevallen, aan de hand van de geschreven toelichting(en) en/of de opgegeven 
leeftijd, worden vastgesteld dat het 11 oude veteranen betreft. Onderstaande tabellen 2, 3 en 4 geven 
de gecorrigeerde resultaten weer. 
 
Tabel 2: Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (militaire operatie / 
  missie / uitzending) vóór 1979? (vraag 16) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
 
                             Ja 617 64,3 64,8
                             Nee 335 34,9 35,2
                            Totaal 952 99,2 100,0
  
Niet geantwoord 8 0,8 
Totaal 960 100,0 
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Tabel 3: Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (militaire operatie / 
  missie / uitzending) tijdens of ná 1979? (vraag 17) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
 
                            Ja 365 38,0 38,3
                            Nee 587 61,1 61,7
                            Totaal 952 99,2 100,0
  
Niet geantwoord 8 0,8 
Totaal 960 100,0 

 
Onderstaande kruistabel toont dat 31 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 8 van de 960 respondenten zijn geen gegevens over de uitzendperiode beschikbaar.  
 
Tabel 4: Overzicht deelname vóór en ná 1979 
     

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

 

 Ja Nee Totaal 

Ja 31 586 617Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee 
vergelijkbare omstandigheden (operatie / missie / 
uitzending) vóór 1979? 

Nee 335 0 335

Totaal 366 586 952
 
Bij het maken van onderscheid tussen de groepen oude en jonge veteranen bij de bespreking van 
vraag 01 tot en met vraag 14 wordt vraag 16 (Bent u ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden (militaire operatie / missie / uitzending) vóór 1979) als uitgangspunt genomen. Het 
aantal retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren bedraagt daarmee 960 – 8 =  952. 
Dit resulteert in een responsbestand van 39,7%. 
 
In relatie tot het verzendbestand, waarbij is uitgegaan van de verhouding oud : jong = 1,3 : 1, is er in 
dit responsbestand met 586 oude en 366 jonge veteranen sprake van een relatieve 
oververtegenwoordiging van de groep oude veteranen, in de verhouding 1,6 : 1. Deze 
oververtegenwoordiging is in vergelijking met 2007, toen deze verhouding 2,0 : 1 bedroeg, iets minder 
groot. 
 
Vraag 18 
Wat is uw leeftijd in jaren? 
 
Van de 960 respondenten hebben 8 mensen deze vraag naar de leeftijd niet beantwoord. Hiertoe 
behoren alle eerdergenoemde 8 respondenten van wie ook geen gegevens over de uitzendperiode 
beschikbaar zijn.  
 
Van de 952 genoemde leeftijden is 19 jaar de laagst genoemde (door één respondent ingevuld) en 97 
jaar de hoogste genoemde leeftijd (tevens door één respondent ingevuld). Acht mensen geven aan 
ouder dan 90 te zijn. In onderstaande figuur 2 en in tabel 5 zijn de door de respondenten genoteerde 
leeftijden weergegeven. 
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Figuur 2: Leeftijd 
 
 
Tabel 5: Leeftijd 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 

                               < 21 jaar 3 0,3 0,3
21-30 jaar 25 2,6 2,6
31-40 jaar 73 7,6 7,7
41-50 jaar 90 9,4 9,5
51-60 jaar 85 8,9 8,9
61-70 jaar 136 14,2 14,3
71-80 jaar 195 20,3 20,5
81-90 jaar 337 35,1 35,4
> 90 jaar 8 0,8 0,8
Totaal 952 99,2 100,0

  
Niet geantwoord 8 0,8  
Totaal 960 100,0  

 
 
Vraag 19 
Wat is uw geslacht? 
De grote meerderheid van de 960 respondenten, te weten 929 (96,8%) is man. 23 vrouwen hebben 
de vragenlijst retour gezonden. Van 8 respondenten is het geslacht niet bekend.  
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Tabel 6: Wat is uw geslacht? (vraag 19) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
 
                            Man 929 96,8 97,6
                            Vrouw 23 2,4 2,4
                            Totaal 952 99,2 100,0
  
Niet geantwoord  8 0,8 
Totaal 960 100,0 

 
Alle respondenten die op deze vraag hebben aangegeven van het vrouwelijk geslacht te zijn, hebben 
tevens de vragen met betrekking tot deelname aan uitzending vóór, dan wel tijdens of ná 1979 
ingevuld. Hieruit blijkt dat van de 8 vrouwen uit het verzendbestand, die tot de groep oude veteranen 
behoren, 5 (62,5%) hebben gerespondeerd. Van de 46 jonge vrouwelijke veteranen uit het 
verzendbestand hebben er 18 (39,1%) het enquêteformulier retour gezonden. 
Daar het percentage vrouwelijke respondenten slechts 2,4% van het totaal aantal bruikbare 
vragenlijsten bedraagt, is het statistisch niet verantwoord om bij de bespreking van de antwoorden op 
vraag 01 tot en met 14 onderscheid te maken naar geslacht.  
 
Geëmigreerde veteranenpashouders 
Van de 2.400 bevraagde veteranen wonen er 115 (4,8%) in het buitenland. Het aantal in het 
buitenland wonende respondenten is niet te herleiden, daar hier in de enquête niet naar gevraagd 
wordt.  
Minimaal 31 herkenbare geëmigreerde veteranen retourneerden de enquête. Vijf hiervan zonden een 
lege vragenlijst retour met als reden van afmelding dat zij de dag niet hebben meegemaakt, wegens 
het feit dat ze woonachtig zijn buiten Nederland.  
26 Veteranen, te weten 16 oude en 10 jonge, geven aan niet in Den Haag, noch in de eigen gemeente 
of regio bij (één van) de bijeenkomsten te zijn geweest omdat ze in het buitenland wonen. Zij vulden 
de lijst allen bruikbaar in. Door vier veteranen werd gevraagd om ook op Aruba en de Nederlandse 
Antillen aandacht te besteden aan de Nederlandse Veteranendag. En iemand schrijft:  
 “Wanneer er iets wordt georganiseerd in Suriname, ga ik er zéker heen!” 
 
2.2 Evaluatie: rechte tellingen en toelichtingen 
 
In deze paragraaf worden de evaluatievragen 01 tot en met 14 besproken, aan de hand van de 
resultaten van de 952 retour gezonden, bruikbaar ingevulde enquêteformulieren. 
 
De resultaten worden per vraag weergegeven. Steeds wordt begonnen met de totaalpercentages van 
de gegeven antwoorden. Vervolgens wordt de antwoordverdeling weergegeven in een tabel, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen de groepen oude en jonge veteranen. De tabel toont eerst de 
frequentieverdeling (de zo genaamde ‘rechte tellingen’) en vervolgens het percentage naar het totale 
responsbestand van 952. De laatste kolom betreft, per groep, de valide percentages, waarbij de ‘user-
missings’ (‘niet geantwoord’) worden weggelaten. Hierdoor wordt het maken van een vergelijking 
tussen de groepen oude en jonge veteranen mogelijk. 
 
De vragenlijst is door 176 respondenten puur kwantitatief ingevuld. In totaal zijn er door de overige 
784 deelnemers meer dan 3.800 toelichtingen bij de antwoorden gegeven. Dit varieerde van de naam 
van de missie(s) waaraan men heeft deelgenomen tot een uitgebreide beschrijving van de 
belevenissen op de Nederlandse Veteranendag 2008 in Den Haag, dan wel in de eigen regio. Ook zijn 
beschrijvingen gegeven van ervaringen tijdens de eigen diensttijd, tijdens operatie(s), missie(s) en/of 
uitzending(en) en bij terugkeer in Nederland. 
Op basis van kwalitatieve analyses van de toelichtingen worden achtergronden bij en verklaringen 
voor de kwantitatieve antwoorden gegeven. Waar het gepast is, zullen citaten worden weergegeven. 
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Vraag 01 
De doelstelling van de veteranendag is: het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van 
bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en het vergroten van erkenning en waardering voor de 
veteranen. Heeft u gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer 
bekendheid, erkenning en waardering in uw richting als veteraan? 
 
Van de 952 respondenten die een bruikbaar ingevulde enquêteformulier hebben retour gezonden, 
heeft 69,5% ‘ja’ ingevuld en 27,9% ‘nee’. Van de respondenten heeft 2,5% geen antwoord gegeven. 
In 2005, het eerste jaar dat de Nederlandse Veteranendag werd gehouden, bedroeg het percentage 
‘ja’-antwoorden 34,8%; in 2006 was dit gestegen tot 47,5% en in 2007 tot 60,8%. De stijging naar de 
bijna 70% in 2008 vormt een indicatie dat de doelstelling van de Nederlandse Veteranendag opnieuw 
wordt behaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vraagstelling dit jaar iets uitgebreider is 
geformuleerd dan in de voorgaande jaren. De onderstreepte zinsneden zijn dit jaar toegevoegd: 
 
De doelstelling van de veteranendag is: het binnen de Nederlandse samenleving bevorderen van 
bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en het vergroten van erkenning en waardering voor de 
veteranen. Heeft u gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer 
bekendheid, erkenning en waardering in uw richting als veteraan? 
 
Van de 952 respondenten die een bruikbaar ingevulde enquêteformulier hebben retour gezonden, 
hebben er 925 deze vraag beantwoord. Hiervan heeft 71,6% ‘ja’ ingevuld en 28,4% ‘nee’. 
 
Tabel 7: Doelstelling 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 20 2,1 
                                 Ja 428 45,0 75,6
                                 Nee 138 14,5 24,4
                                 Totaal 586 61,6 100,0
                               
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 4 0,4 
                                 Ja 234 24,6 64,6
                                 Nee 128 13,4 35,4
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de in totaal 952 respondenten hebben 335 personen een toelichting gegeven bij deze eerste 
evaluatievraag. Twee derde van deze toelichtingen komt van mensen die ‘ja’ hebben geantwoord. Eén 
derde van de toelichtingen komt van respondenten die de vraag met ‘nee’ hebben beantwoord.  
 
Nee 
Bijna de helft van de respondenten die een toelichting geven bij hun ‘nee’-antwoord, refereert hierin 
aan hun persoonlijke ervaringen. Ze geven aan, in hun eigen omgeving weinig tot niets te merken van 
meer bekendheid, erkenning en/of waardering in hun richting als veteraan. Een deel van de oude 
veteranen geeft aan weinig sociale contacten te hebben; dit kan hiervoor een verklaring zijn. 

 “Ik heb het affiche opgehangen in de hal van het appartementengebouw. Niemand heeft mij er 
op aangesproken”. 

Een kwart van de respondenten die refereren aan persoonlijke ervaringen bij het ‘nee’-antwoord geeft 
aan dat het gebrek aan erkenning, bekendheid en waardering ook met hun eigen houding te maken 
kan hebben, omdat ze zich bijvoorbeeld zelf geen veteraan voelen of ‘er niet mee te koop lopen’. 
Deze reacties komen veelal van jonge veteranen. 
Naast persoonlijke ervaringen geven enkele respondenten aan dat de kennis over en de beeldvorming 
met betrekking tot veteranen niet volledig of niet correct is. Er heerst volgens hen bijvoorbeeld 
onduidelijkheid over wat een veteraan precies is en wat de concrete achtergronden zijn van bepaalde 
uitzendingen. Dit laatste wordt vooral door oude veteranen aangegeven. 
Door enkele respondenten wordt, als motivatie voor hun ‘nee’-antwoord aangegeven dat ze niet 
aanwezig zijn geweest op de Nederlandse Veteranendag, bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze in het 
buitenland wonen. 
Er zijn daarnaast tevens mensen die weliswaar zeggen te merken dat er meer bekendheid, erkenning 
en waardering in hun richting als veteraan is, maar dit niet toeschrijven aan specifiek de Nederlandse 
Veteranendag. Zo licht een respondent toe:  
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“Als veteraan werd en word ik al gewaardeerd, om de liedjes en teksten die ik voor Wieteke van 
Dort schrijf ten behoeve van haar optredens voor veteranen in het hele land!” 

 
Ja 
De respondenten die een toelichting hebben gegeven op het bevestigen van deze vraag, lichten dit 
toe aan de hand van voorbeelden op verschillende vlakken. Het meest genoemd worden 
achtereenvolgens de media, de regionale activiteiten en hun persoonlijke ervaringen.  
Bijna een kwart van de veteranen die een toelichting heeft gegeven op hun ‘ja’, refereert hierin op de 
rol van de media in het behalen van de doelstelling. De sterke nadruk van de media in de toelichtingen 
heeft waarschijnlijk te maken met de toevoeging van de woorden ‘bekendheid met’ in de vraagstelling. 
Dit blijkt onder andere uit het volgende citaat. 

“Door reclame en tv veel in het nieuws. Bij veel Nederlanders bekend geworden”.  
Ook de regionale activiteiten worden door de respondenten regelmatig aangedragen als ‘bewijs’ dat er 
inderdaad meer bekendheid, erkenning en waardering komt in hun richting als veteraan: 

“Ja, bloemen van mijn gemeentebestuur”. 
Daarnaast geeft ongeveer een vijfde deel van de respondenten die ‘ja’ hebben geantwoord aan dat dit 
te merken is in persoonlijke kring en ervaringen.  

“De veteranenspeld dragende wordt steeds vaker gevraagd: “Verrek, ben jij ook Veteraan?” 
 
Hoewel een ruime meerderheid van de toelichtingen bevestigingen zijn van het ‘ja’-antwoord, geeft 
een kwart van de respondenten in de toelichting een kanttekening of nuancering. Deze 
kanttekeningen en nuances variëren qua strekking van het verhaal. Een groot deel is afkomstig van 
oude veteranen die de huidige situatie vergelijken met de periode waarin zij zelf terugkeerden uit 
bijvoorbeeld Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea. Zij erkennen dat er meer bekendheid, erkenning en 
waardering is voor de veteranen, maar zeggen dat deze aandacht voor de veteranen ‘veel te laat’ 
komt. Ook zijn er oude veteranen die zeggen dat ze juist dankbaar zijn dat de bekendheid, erkenning 
en waardering ‘eindelijk’ groeit. Daarnaast zijn er tevens respondenten die erkennen dat er al wel 
meer bekendheid, erkenning en waardering is dan vroeger maar dat het nog meer kan, bijvoorbeeld 
door meer regionale bijeenkomsten te organiseren. 
 
Vraag 02 
Wat vindt u van de slogan voor de Nederlandse Veteranendag: ‘Veteranen. Ingezet in dienst van de 
vrede’? 
 
Deze vraag maakte in de twee voorgaande jaren ook deel uit van de enquête. Toen varieerden de 
antwoordmogelijkheden op een vijfpuntschaal tussen ‘helemaal mee oneens’ en ‘helemaal mee eens’. 
Dit jaar is hierin een verandering aangebracht en konden de respondenten kiezen tussen vijf 
antwoordmogelijkheden variërend van ‘spreekt me helemaal niet aan’ tot ‘spreekt me zeer aan’.  
 
Van de 944 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, spreekt de slogan 55,1% (zeer) aan, 
heeft 28,5% ’neutraal' geantwoord en spreekt 16,4% de slogan (helemaal) niet aan.  
 
Vergeleken met de 59,1% die het in 2006 aangaven het (helemaal) eens te zijn met de slogan en de 
61,8% in 2007, antwoorden de respondenten in 2008 minder positief dan in de voorgaande jaren. De 
verandering in de antwoordmogelijkheden kán hiermee te maken hebben.  
Opvallend te noemen is het verschil in waardering tussen de groepen oude en jonge veteranen. Van 
de groep oude veteranen zegt 50,3% dat deze slogan hen (zeer) aanspreekt, terwijl dit percentage bij 
de groep jonge veteranen met 62,7% aanzienlijk hoger ligt. 
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Tabel 8: Slogan 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 7 0,7 
                                 Spreekt me helemaal niet aan 35 3,7 6,0
                                 Spreekt me niet aan 73 7,7 12,6
                                 Neutraal 180 18,9 31,1
                                 Spreekt me aan 225 23,6 38,9
                                 Spreekt me zeer aan 66 6,9 11,4
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 1 0,1 
                                 Spreekt me helemaal niet aan 9 0,9 2,5
                                 Spreekt me niet aan 38 4,0 10,4
                                 Neutraal 89 9,3 24,4
                                 Spreekt me aan 176 18,5 48,2
                                 Spreekt me zeer aan 53 5,6 14,5
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Niet geantwoord  
Totaal 952 100,0 

 
Bij deze vraag over de slogan voor de Nederlandse Veteranendag hebben 251 van de in totaal 952 
respondenten een toelichting gegeven. Ruim 35% van deze toelichtingen heeft betrekking op een 
negatieve waardering voor de slogan. Ruim 20% van de toelichtingen vloeit voort uit het ‘neutraal’ 
beantwoorden van de vraag en ruim 40% uit een positieve waardering voor de slogan. Wanneer deze 
percentages worden vergeleken met de kwantitatieve percentages (zie tabel 8), kan worden 
geconcludeerd dat er relatief meer mensen een toelichting geven op een negatieve beoordeling van 
de slogan dan op een positieve beoordeling.  
 
Spreekt me (helemaal) niet aan 
De meeste respondenten die aangeven dat de slogan hen (helemaal) niet aanspreekt verklaren in hun 
toelichting dat ze inhoudelijke bezwaren hebben ten opzichte van de slogan. Ongeveer een vijfde deel 
van de veteranenpashouders benadrukt in hun toelichting dat veteranen tevens te maken hebben 
gehad met oorlogssituaties en gevechten en dat volledige vrede nog nooit is bereikt. In het volgende 
citaat komt dit spanningsveld tussen oorlog en vrede tot uitdrukking:  

“Mensen doden om ze te leren dat doden niet mag?” 
De praktijk wijst daarnaast, volgens een groot deel van de respondenten, uit dat veteranen niet altijd in 
dienst van de vrede zijn ingezet. Velen dragen in hun toelichting, al dan niet in de vorm van een 
alternatieve slogan, aan dat veteranen in de praktijk veelal in dienst van andere zaken zijn ingezet, 
zoals economische belangen, politiek gewin, de Verenigde Staten en het behoud van de toenmalige 
Nederlandse koloniën. Dit blijkt onder andere uit de volgende citaten.  

“Oorlog. In dienst van Bush”. 
“Veteranen, in dienst van de regering”. 
“Veteranen, met welke leugen bent u op uitzending gestuurd?” 

Enkele respondenten die antwoorden dat de slogan hen niet aanspreekt, refereren in hun toelichting 
niet zozeer aan de inhoud van de slogan als wel aan de vorm ervan. Enkele voorbeelden:  

“Ik vind de slogan te lang en komt slap over”. 
“Een hele slechte B-film titel”. 
“Deze slogan is mij te modern, als veteraan van 1940!” 
“Veteranen worden toch niet ingezet? Die zijn ingezet geweest!” 

 
Neutraal 
De mensen die ‘neutraal’ hebben geantwoord op deze vraag verklaren dit antwoord in hun 
toelichtingen op uiteenlopende manieren. Een deel van deze toelichtingen heeft een algemeen 
karakter. De respondenten maken duidelijk dat de slogan hen om diverse redenen niet volledig 
aanspreekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

“ 't Zegt me niet zoveel”. 
“Het zal de massa niet aanspreken”. 
“Slogans zijn doorgaans oppervlakkig”. 

In ruim een vijfde deel van de toelichtingen bij een ‘neutraal’ antwoord geven de respondenten 
expliciet aan dat ze moeite hebben met het woord ‘vrede’ in de slogan. Enkele reacties:  

“Vrede?” 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Vi / KOC  

19

“Ik weet niet voor welke vrede”. 
“Er komt nooit geen vrede”. 

Enkele veteranen geven in hun toelichting diverse voorbeelden van situaties waarin de slogan volgens 
hen (wellicht) niet van toepassing was.  

“Na de blunder van Srebenica heb ik daar gemengde gevoelens over”. 
“Dit is zeker niet het geval geweest in Nederlands Indië. Een broer van mij is daar voor niets 
gesneuveld”. 

Tot slot zijn er ook onder deze toelichtingen een aantal die betrekking hebben op andere zaken 
waarvoor veteranen zijn ingezet, in plaats van (alleen) vrede. Enkele voorbeelden:  

“Ik ben veteraan omdat ik het vaderland wilde bevrijden”. 
“Volgens mijn mening heeft het meer te maken met bescherming van het grootkapitaal”. 
“ ’Vochten voor vrede en vrijheid’, of ‘Vechten voor vrede en vrijheid’ spreekt mij meer aan 
(VVVV)”. 

 
Spreekt me (zeer) aan  
Ongeveer een kwart van de respondenten die aangeven dat de slogan hen (zeer) aanspreekt, plaatst 
in de toelichting een kanttekening of nuancering bij dit antwoord. Deze mensen vinden bijvoorbeeld 
dat de slogan de lading niet dekt en/of dat de oorlogsaspecten worden vergeten:  

“De slogan dekt niet helemaal de lading: Er is altijd een grijs gebied tussen ‘oorlog’ en ‘vrede’ ”. 
“Indien gij vrede wilt, bereidt u ten oorlog. ‘Si vis pa cem pa ra bel lum’ ”.  

Ook vragen sommige veteranenpashouders zich af of de vrede ooit volledig is bereikt. Daarnaast zijn 
er enkele oude veteranen die in hun toelichting vraagtekens zetten bij de vraag of de slogan ook in 
hun tijd van toepassing was.  
Ondanks deze nuanceringen bevestigt een meerderheid van deze respondenten in hun toelichtingen 
hun positieve waardering voor de slogan. Dit doen ze door (voornamelijk) in te gaan op de 
inhoudelijke kant alsook op de vorm en formulering van de slogan. Zo zijn er veel bondige reacties 
variërend van “zeer juist', “zo is het”, “het dekt de lading”, “slaat de spijker op zijn kop”, “daar zet je 
toch mensen voor in” en “spreekt voor zich”, tot “kort en bondig” en “ligt goed in het gehoor”.  
De respondenten die hun toelichting uitgebreider hebben omschreven, geven onder andere 
persoonlijke ervaringen om hun antwoord kracht bij te zetten. Een voorbeeld hiervan, door een oude 
veteraan beschreven: 

“In Indonesië geweest. Mei 1947 tot Februari 1959. 3 Keer terug geweest. Uit dankbaarheid 
willen ze zelfs hun laatste kip voor je slachten. Gesproken met de voormalige ploppers. Jullie 
hebben meer goed dan kwaad gedaan”.  

 
Vraag 03 
Bent u op 28 juni 2008 in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het kader van de 
Nederlandse Veteranendag? 
 
Van de 952 respondenten geven er 117 aan in Den Haag te zijn geweest, te weten 82 oude veteranen 
en 35 jonge. Dit betreft 12,3%. In 2007 lag dit percentage op 11,8%. 
 
Tabel 9: Den Haag 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 6 0,6 
                                 Ja 82 8,6 14,1
                                 Nee 498 52,3 85,9
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 2 0,2 
                                 Ja 35 3,6 9,6
                                 Nee 329 34,6 90,4
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
827 Respondenten geven aan niet in Den Haag te zijn geweest. Bij deze ‘nee’-keuze werden negen 
antwoordmogelijkheden geboden. Van de 498 oude veteranen hebben er 486 één of meer redenen 
aangegeven, met een totaal van 631 redenen. Van de 329 jonge veteranen hebben er 313 in totaal 
410 redenen aangegeven. Onderstaande tabel 10 is gebaseerd op het responsbestand van deze 827 
mensen. Tabel 11 toont vervolgens het kwantitatieve overzicht van de door deze 827 respondenten in 
totaal 1.041 aangekruiste antwoorden waarom men niet naar Den Haag is geweest.  
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Tabel 10: Nee, in verband met 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                                                 Niet geantwoord 12 2,4
                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 486 97,6
                                 Niet in Den Haag geweest 498 100,0
  
Jonge veteranen                                                                                Niet geantwoord 16 4,9
                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 313 95,1
                                 Niet in Den Haag geweest 329 100,0
                               
Totaal 827 

 
Onderstaande tabel 11 toont het kwantitatieve overzicht van de 1.041 aangekruiste antwoorden 
waarom men niet naar Den Haag is geweest. Opmerkelijk te noemen is het aantal van 12 jonge 
veteranen die aangeven wegens ouderdom niet naar Den Haag te zijn gereisd. Ook valt op dat negen 
oude veteranen ‘werk / studie’ als reden opgeven. Hierbij is het van belang te vermelden dat de 
oudste ‘jonge’ veteraan binnen het responsbestand inmiddels 84 jaar is en de jongste ‘oude’ veteraan 
binnen dit bestand de leeftijd van 62 jaar heeft. 
 
 Tabel 11: Nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen       a. Aanwezig bij evenementen in de eigen regio 113 17,9
                                 b. Ouderdom 164 26,0
                                 c. Invaliditeit / ziekte 133 21,1
                                 d. Werk / studie 9 1,4
                                 e. Vakantie 42 6,7
                                 f. Woon in buitenland 16 2,5
                                 g. Voel mij (nog) geen veteraan 2 0,3
                                 h. Niet geïnteresseerd 49 7,8
                                 i. Anders, namelijk (…) 103 16,3
                                 Totaal aantal/percentage antwoorden van 486 oude veteranen 631 100,0
  
Jonge veteranen      a. Aanwezig bij evenementen in de eigen regio 44 10,7
                                 b. Ouderdom 12 2,9
                                 c. Invaliditeit / ziekte 23 5,6
                                 d. Werk / studie 70 17,1
                                 e. Vakantie 56 13,7
                                 f. Woon in buitenland 10 2,4
                                 g. Voel mij (nog) geen veteraan 55 13,4
                                 h. Niet geïnteresseerd 42 10,2
                                 i. Anders, namelijk (…) 98 23,9
                                 Totaal aantal/percentage antwoorden van 313 jonge veteranen 410 100,0
  
Totaal aantal antwoorden  1.041 

 
Door 231 personen is een toelichting geschreven bij antwoordcategorie i. ‘Anders, namelijk (…)´ van 
vraag 03, waarom men op deze vierde Nederlandse Veteranendag niet aanwezig is geweest in Den 
Haag. Van deze teksten betreft ruim 55% een aanvulling op de eerder aangekruiste antwoorden van 
deze vraag (zie tabel 11). De overige bijna 45% van de toelichtingen handelt over andere redenen dan 
beschreven in de acht gegeven antwoordcategorieën (a t/m h). 
 
Nee, in verband met (a t/m h): 
Bijna 16% van de 231 tekstschrijvers geeft aan wanneer en/of in welke gemeente of regio ze zijn 
geweest (a), 5% van de mensen zegt dat zij zich te oud vinden (b) en 18% van de personen vult aan 
dat zij vanwege invaliditeit of ziekte van zichzelf óf van een gezins- of familielid niet naar Den Haag 
konden (c); een citaat: 
 “Ik ben mantelzorger, daardoor kan ik niet lang weg van huis”. 
Verder gaat 3% nader in op hun vakantie (e), vermeldt 3% wanneer en/of waar men naartoe is 
geëmigreerd (f) en geeft 5% van de mensen aan waarom zij zich nog geen veteraan voelen. Zo 
schrijft iemand: 
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“Ik ben veteraan geworden door mijn uitzending naar de Sinaï, met veel zon en strand, en voel 
me daardoor op deze dag niet thuis tussen echte veteranen zoals van Indonesië en 
Afghanistan, enz. Wel heb ik een volledige marine carrière van 36 jaar!” 

Tot slot geeft 6% van de veteranen aan zich niet te interesseren voor deze dag in Den Haag. 
 
Nee, in verband met i. Anders, namelijk (…) 
Bijna 45% van de 231 teksten betreft andere redenen dan de acht gegeven antwoordcategorieën. 
Meer dan de helft hiervan, namelijk 23%, geeft aan niet naar Den Haag te willen, juist in verband met 
aan de Nederlandse Veteranendag gerelateerde redenen. Zo schrijft iemand: 
 “Ik kan het nog niet opbrengen”. 
Een groot deel van deze veteranen geeft aan dat deze vorm van erkenning en waardering voor hen 
juist (veel) te laat komt; men wenst hier niet meer aan mee te doen.  

“De echte veteranen gaan naar het Indië monument in Roermond!” 
“Ik voel mij niet betrokken bij het jaarlijks 'opzitten en pootjes geven', zodat de regering kan 
zeggen hoe goed ze zijn”. 

Een even groot ander deel refereert in hun toelichting afwijzend aan de witte anjer en wijlen ZKH prins 
Bernhard. Andere redenen die genoemd worden zijn eerdere slechte ervaringen bij de viering van de 
centrale Nederlandse Veteranendag.  

“Weinig hulp ontvangen van jonge ‘veteranen’ tijdens de eerste Haagse veteranendag, vol zeer 
slechte ervaringen”. 

Bijna 3% van de mensen die niet naar Den Haag wil, noemt de stad Wageningen.  
Ook de locatie van Den Haag komt regelmatig ter sprake: 

“(…) want het ligt gewoon veel te ver weg!”  
Het bijkomende kostenaspect op het gebied van de reis zelf, maar ook ten aanzien van het eten en 
drinken, speelt een rol: 

“Geen vrij reizen, geen lunchbon, geen consumptiebonnen voor de ruim 100.000 veteranen die 
niet mee kunnen lopen in het defilé”. 

Een deel van de mensen geeft aan zich niet thuis te voelen in mensenmassa´s. Zij en nogal wat 
anderen geven er de voorkeur aan om de verslaglegging van deze dag via de televisie te volgen. 
Enkelen beschrijven hun verbazing en soms hun verontwaardiging over het feit dat zij nog nooit 
persoonlijk zijn uitgenodigd voor deze dag in het algemeen en de plechtigheden (Ridderzaal; 
Ceremoniële Medaille-uitreiking) in het bijzonder. Ook verwoord iemand: 

“Het ´verschil´ tussen ´oude´en ´jonge´ veteranen voelt niet goed!” 
 
In de overige 22% van de toelichtingen om niet naar Den Haag te gaan worden diverse andere, heel 
uiteenlopende redenen genoemd. Ruim 5% van de veteranenpashouders beschrijft dat activiteiten 
met familie, kinderen en/of kleinkinderen prioriteit kregen boven de Nederlandse Veteranendag. 
Verhuis- en verbouwperikelen worden genoemd door een ander en even groot deel van de 
'thuisblijvers'. Een derde belangrijke reden ligt in het bijwonen van andere festiviteiten. Vooral de 'TT', 
het jaarlijkse motorevenement in Assen wordt genoemd, maar ook het Fiesta del Sol in Eindhoven en 
Rockin' Park in Nijmegen.  
Vervolgens zijn er veel respondenten die, in verschillende bewoordingen, slechts aangaven dat zij 
deze 28ste juni 2008 andere verplichtingen hadden. Tot slot bleek de reden voor drie veteranen 
uitzendgerelateerd te zijn, waarvan onderstaand citaat een sprekend voorbeeld is: 

“Ex-collega’s uit wezen zwaaien; deze vertrokken naar Afghanistan”. 
 
Vraag 04 
Indien u op vraag 03 ‘ja’ heeft geantwoord en dus op 28 juni 2008 in Den Haag bent geweest, wordt u 
verzocht aan te geven welk(e) evenement(en) u heeft bezocht: 
 
Van de 952 respondenten zeggen 117 veteranen in Den Haag te zijn geweest, waarvan er zes 
aangeven de plechtigheid in de Ridderzaal te hebben bijgewoond. Van de 82 oude veteranen geven 
er vier dit aan; van de 35 jonge veteranen zijn dit er twee. 
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Tabel 12: De plechtigheid in de Ridderzaal (vraag 4a) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 31 26,5 
                                 Ja 4 3,4 7,8
                                 Nee 47 40,2 92,2
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 9 7,7 
                                 Ja 2 1,7 7,7
                                 Nee 24 20,5 92,3
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
18 Personen (10 oude en acht jonge veteranen) geven aan, bij de Ceremoniële Medaille-uitreiking op 
het Binnenhof aanwezig te zijn geweest. 
 
Tabel 13: De Ceremoniële Medaille-uitreiking op het Binnenhof (vraag 4b) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 28 23,9 
                                 Ja 10 8,5 18,5
                                 Nee 44 37,6 81,5
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 5 4,3 
                                 Ja 8 6,8 26,7
                                 Nee 22 18,8 73,3
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
Bij het Evenement op het Plein, genaamd ‘Plein Live’ zijn 32 veteranen (21 oude en 11 jonge) 
aanwezig geweest.  
 
Tabel 14: Het Evenement op het Plein (vraag 4c) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 26 22,2 
                                 Ja 21 17,9 37,5
                                 Nee 35 29,9 62,5
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 7 6,0 
                                 Ja 11 9,4 39,3
                                 Nee 17 14,5 60,7
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
Bij het Nationaal Defilé Den Haag zijn 107 veteranen aanwezig geweest. Zie tabel 15. 
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Tabel 15: Het Nationaal Defilé Den Haag, dat startte en eindigde op het Malieveld? (vraag 4d1)  
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 0 0,0 
                                 Ja 76 65,0 92,7
                                 Nee 6 5,1 7,3
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 0 0,0 
                                  Ja 31 26,5 88,6
                                 Nee 4 3,4 11,4
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
Van de 107 veteranen die bij het Nationaal Defilé Den Haag aanwezig waren, hebben er 58 zelf 
deelgenomen. 
 
Tabel 16: Indien ja, heeft u zelf deelgenomen aan het defilé? (vraag 4d2)  
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 0 0,0 
                                 Ja 45 38,5 54,9
                                 Nee 37 31,6 45,1
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                        Niet geantwoord 3 2,6 
                                 Ja 13 11,1 40,6
                                 Nee 19 16,2 59,4
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
Bij de Manifestatie op het Malieveld zijn 82 respondenten aanwezig geweest.  
 
Tabel 17: De Manifestatie op het Malieveld (vraag 4e)  
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 2 1,7 
                                 Ja 55 47,0 68,8
                                 Nee 25 21,4 31,2
                                 Totaal 82 70,1 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 1 0,8 
                                 Ja 27 23,1 79,4
                                 Nee 7 6,0 20,6
                                 Totaal 35 29,9 100,0
                               
Totaal 117 100,0 

 
Door 36 personen zijn 45 zaken benoemd bij de vraag welk(e) evenement(en) zij op deze vierde 
Nederlandse Veteranendag in Den Haag hebben bezocht. 
 
Ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking op het 
Binnenhof werd door 11% van de respondenten de vraag gesteld óf, en zo ja hoé, men zich kan 
opgeven.  

“(…) Ik ga vandaag een mailtje sturen. Ik wil er gewoon een keer bij zijn!” 
Diegenen die bij deze evenementen aanwezig zijn geweest, hebben hun waardering aangegeven bij 
beantwoording van vraag 06 hierover en geen nadere toelichting geschreven. 
 
Slechts één persoon benoemt, in trotse bewoordingen, zijn aanwezigheid bij ‘Plein Live’, het 
evenement op het Plein: 
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“Ik heb deelgenomen aan het Defilé én de Evenementen op het Plein, als Banierdrager van de 
MFO / Sinaï, Identiteitsgroep Steenrode Baretten, als onderdeel van de Bond van 
Wapenbroeders!” 

 
Het Nationaal Defilé werd door 36% van de mensen genoemd, waarbij een vijfde hun spijt uitspreekt 
over de onmogelijkheid om, vanwege lichamelijke klachten, zelf nog deel te nemen. Een even groot 
aantal toeschouwers uit kritiek op de zitplaatsen. Een citaat: 

“Het was niet prettig om in Vak E te zitten op harde banken, zonder leuning, op ongeveer 150 
meter van de uitstapplaats van de bus! En veel jongeren zaten dichterbij…!” 

Een 88-jarige defilant geeft aan, dat hij het marcheren moeilijk vindt en schaart zich verder bij de 
overige (zeer) positieve deelnemers: 
 “Het defilé is prachtig. Zeker met veel mensen langs de kant, dan is het genieten”. 

“Ik vind het defilé zeer indrukwekkend en ben trots hieraan deel te mogen nemen!” 
 
Het bezoek aan het Malieveld werd door 11% van deze respondenten benoemd; het werd mooi, 
interessant, vermoeiend én geslaagd genoemd:  

“(…) want mijn doel was én is: het weerzien van oude kameraden op het Malieveld en niet 
zozeer de erkenning / waardering”. 

De overige 38% van de toelichtingen verhalen nagenoeg allemaal positief over de ervaring en 
beleving van deze dag. Slechts enkelen verwoorden de kwetsbaarheid van de evenementen voor de 
weersinvloeden, die gelukkig beter waren dan in 2007. Verder bevatten de teksten vooral 
waarderende woorden als “geweldig”, “prachtig” en “waardevol. Sommigen zijn iets voorzichtiger in 
hun woordkeuze: “Het geheel sprak me wel aan”; anderen zijn uitbundiger: 
 “Alles was geweldig georganiseerd. Hulde voor de organisatie. Fantastisch!” 
En soms biedt het werk juist een mogelijkheid om aanwezig te zijn bij evenementen in het kader van 
de Nederlandse Veteranendag: 
 “Ik was werkzaam als politieagent, ingezet nabij het Lange Voorhout”. 
 
Vraag 05 
Heeft u (delen van) het programma van de Nederlandse Veteranendag gevolgd via de media (via 
rechtstreekse uitzendingen, dan wel via journaaluitzendingen op televisie en/of radio)? 
 
Van de 938 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, heeft 68,6%, te weten 643 mensen, 
het programma deels of geheel via de media gevolgd. 
 
Tabel 18: Media 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
 Oude veteranen                                                         Niet geantwoord 10 1,1 
                                 Ja 204 21,4 34,8
                                 Gedeeltelijk 210 22,1 35,8
                                 Nee 162 17,0 27,6
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 4 0,4 
                                 Ja 87 9,1 23,8
                                 Gedeeltelijk 142 14,9 38,8
                                 Nee 133 14,0 36,3
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Bij de vraag over het volgen van deze dag via de media hebben 282 van de 952 respondenten een 
toelichting gegeven. In 69 van deze teksten (24,4%) is te lezen waarom men het programma niet heeft 
willen of kunnen volgen. De overige 123 toelichtingen (75,6%) gaan over de wijze waarop de 
respondenten het programma wel (deels) hebben gevolgd. 
 
Niet willen 
Door 4,6% van de mensen wordt expliciet aangegeven dat zij het programma van de Nederlandse 
Veteranendag niet via de media hebben willen volgen. De meest genoemde redenen hiervoor zijn de 
hoeveelheid aandacht voor de ‘jonge veteranen’ en voor de ‘bobo’s’. Ook het ervaren ondeskundige of 
zelfs slechte commentaar tijdens de televisie-uitzendingen in 2007 wordt meerdere malen als reden 
gegeven om “(…) dit jaar niet weer me ergerend voor de tv te gaan zitten”. 
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Niet kunnen 
Bijna 20% van de toelichtingen verhaalt over de redenen waarom zij het programma niet hebben 
kunnen volgen. De genoemde redenen zijn te categoriseren in het op vakantie zijn (8%), het 
ondernemen van activiteiten met het gezin, waaronder het bezoeken van de TT in Assen (5%), het 
werk (3%), het aanwezig zijn bij de viering in Den Haag of de regio (3%) en last but not least:  
 “Ik heb geen televisietoestel (…) en een verslag via de radio vind ik niet interessant!” 
 
Ja (gedeeltelijk) 
Ruim driekwart van de toelichtingen gaat over de wijze waarop de respondenten het programma 
(deels) hebben gevolgd.  
De overgrote meerderheid van deze mensen heeft deze dag via de televisie-uitzendingen bekeken. 
Een kwart van de kijkers geeft aan “(…) de gehele rechtstreekse uitzending via Nederland 1”  te 
hebben gezien. De verschillende uitzendingen van het NOS journaal wordt door meer dan de helft van 
de respondenten genoemd. Ruim 15% heeft naar eigen zeggen alleen het defilé op tv gezien. Door 
8% worden de tv-spots dan wel ‘reclameblokken’ in de aanloop naar de Nederlandse Veteranendag 
genoemd.  
Zeven mensen benoemen expliciet én lovend de uitzending van de documentaire “Geen dag zonder 
Fak-Fak”, waarvan de NOS op 28 juni een deel uitzond. 
 “Ik vond de film van Nieuw Guinea zeer interessant”. 
Ook de regionale televisiezenders worden benoemd, net als de site ‘uitzending gemist’ van het 
internet. Een klein deel van de veteranen zag, na de vakantie, het werk of het ‘live’ bezoek aan het het 
programma in Den Haag of in de eigen regio, de door hen opgenomen videobeelden. En één veteraan 
schrijft: 
 “Ik heb op het Malieveld via het televisiescherm heel veel gezien!” 
 
Slechts enkelen noemen uitzendingen via de radio.  
 “Heb via de radio enkele dingen gehoord m.b.t. de Ridderzaal, het defilé en het Malieveld”. 
 
Dagbladen en kranten werden door een tiental respondenten genoemd. Door 41 veteranen is met de 
geretourneerde vragenlijst een krantenartikel meegezonden.  
 
Vraag 06 
Indien u op vraag 03, 04 en/of 05 ‘ja’ of ‘gedeeltelijk’ heeft geantwoord en dus het programma in Den 
Haag zelf, dan wel via de media heeft gevolgd, wordt u verzocht de navolgende waarderingsvragen te 
beantwoorden: 
 
Van de 441 respondenten die deze vraag heeft beantwoord, vindt 8,4% de plechtigheid in de 
Ridderzaal matig of zelfs slecht, 30,6% antwoordde ‘neutraal’ en 61,0% vond het programma goed of 
zelfs uitstekend. 
 
Tabel 19: Waardering voor de plechtigheid in de Ridderzaal (vraag 6a) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
 Oude veteranen                                                         Niet geantwoord 308 32,4 
                                 Slecht 0 0,0 0,0
                                 Matig 25 2,6 9,0
                                 Neutraal 79 8,3 28,4
                                 Goed 152 16,0 54,7
                                 Uitstekend 22 2,3 7,9
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 203 21,3 
                                 Slecht 2 0,2 1,2
                                 Matig 10 1,1 6,1
                                 Neutraal 56 5,9 34,4
                                 Goed 83 8,7 50,9
                                 Uitstekend 12 1,3 7,4
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 
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448 Respondenten hebben de waarderingsvraag over de Ceremoniële Medaille-uitreiking 
beantwoord. 8,9% waardeerde de uitreiking met matig of zelfs slecht, 29,5 % antwoordde ‘neutraal’ en 
61,6% vond het gebodene goed of zelfs uitstekend. 
 
Tabel 20: Waardering voor de Ceremoniële Medaille-uitreiking op het Binnenhof (vraag 6b) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 305 32,0 
                                 Slecht 9 0,9 3,2
                                 Matig 20 2,1 7,1
                                 Neutraal 88 9,2 31,3
                                 Goed 135 14,2 48,1
                                 Uitstekend 29 3,0 10,3
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 199 20,9 
                                 Slecht 2 0,2 1,2
                                 Matig 9 0,9 5,4
                                 Neutraal 44 4,6 26,3
                                 Goed 97 10,2 58,1
                                 Uitstekend 15 1,6 9,0
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 441 respondenten die de vraag heeft beantwoord ten aanzien van ‘Plein Live’, waardeerde 
58,7% het met een ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’. 
 
Tabel 21: Waardering voor het geboden Evenement op het Plein (vraag 6c) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 308 32,4 
                                 Slecht 4 0,4 1,4
                                 Matig 18 1,9 6,5
                                 Neutraal 85 8,9 30,6
                                 Goed 148 15,5 53,2
                                 Uitstekend 23 2,4 8,3
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 203 21,4 
                                 Slecht 2 0,2 1,2
                                 Matig 5 0,5 3,1
                                 Neutraal 68 7,1 41,8
                                 Goed 81 8,5 49,6
                                 Uitstekend 7 0,7 4,3
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 552 respondenten die deze vraag heeft beantwoord, waardeerde 81,5% het geboden defilé 
met een ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’. 
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Tabel 22: Waardering voor het geboden Nationaal Defilé Den Haag (vraag 6d) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 228 23,9 
                                 Slecht 5 0,5 1,4
                                 Matig 23 2,4 6,4
                                 Neutraal 40 4,2 11,2
                                 Goed 205 21,5 57,3
                                 Uitstekend 85 8,9 23,7
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
 Jonge veteranen                                      Niet geantwoord 172 18,1 
                                 Slecht 2 0,2 1,0
                                 Matig 11 1,2 5,6
                                 Neutraal 21 2,2 10,8
                                 Goed 115 12,1 59,4
                                 Uitstekend 45 4,7 23,2
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 481 mensen respondenten die deze vraag beantwoordden, waardeerde 69,0% de 
Manifestatie met een ‘goed’ of ‘uitstekend’, 24,5% antwoordde ‘neutraal’ en 6,5% ervaarde de 
Manifestatie als matig of slecht. 
 
Tabel 23: Waardering voor de Manifestatie op het Malieveld (vraag 6e) 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 279 29,3 
                                 Slecht 6 0,6 2,0
                                 Matig 18 1,9 5,9
                                 Neutraal 76 8,0 24,8
                                 Goed 169 17,8 55,0
                                 Uitstekend 38 4,0 0,3
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 192 20,2 
                                 Slecht 2 0,2 1,1
                                 Matig 5 0,5 2,9
                                 Neutraal 42 4,4 24,2
                                 Goed 99 10,4 56,9
                                 Uitstekend 26 2,7 14,9
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben er 164 bij de waarderingsvragen over het programma in Den Haag 
een geschreven toelichting gegeven. Het is, gezien bovenstaande waarderingscijfers (tabel 19 t/m 
23), opvallend te noemen dat meer dan de helft van deze teksten kritische en soms zelfs zeer 
afkeurende feedback bevat op een of meerdere onderdelen van het programma. De mensen met een 
kritische mening hebben bij deze vraag blijkbaar relatief vaker een toelichting gegeven dan de meer 
positief gestemden. De positieve geluiden werden over het algemeen kort en krachtig weergegeven: 
 “Alles geweldig verzorgd”. “Hulde voor de organisatie”. “Fantastisch”.  
Per programmaonderdeel worden de kritieken weergegeven, waarna feedback op de media volgt.  
 
Ridderzaal 
Ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal geven de mensen vooral aan dat zij hier niets over 
kunnen zeggen, omdat ze er (helaas!) zelf niet bij aanwezig zijn geweest. In plaats van een toelichting 
noteert een flink deel van de vooral oude veteranen hier een voor hen belangrijke vraag: 

“Ik zou zo graag eens de plechtigheid in de Ridderzaal mee willen maken. Wat moet ik hiervoor 
doen?” 

Anderen stellen, dat zij voor ‘de Ridderzaal’ en ‘de Medaille-uitreiking’ nog nooit een uitnodiging 
hebben ontvangen. 
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Een andere reden om geen mening te kunnen geven is dat er volgens veel respondenten te weinig 
aandacht aan deze plechtigheid is besteed in de NOS-journaals. Enkelen van degenen die de 
plechtigheid ‘live’ op de televisie hebben gevolgd, zijn hierover positief gestemd: 

“De diverse toespraken hebben op mij veel indruk gemaakt, vooral vanwege het feit dat eindelijk 
Korea eens expliciet werd genoemd”. 

 “Door het gebodene gaat er een positief signaal uit om veteranen te waarderen en te erkennen”. 
De meeste kijkers geven echter een kritische kanttekening: 

“De premier zou, als hij het meent en kán, wat meer emotie tijdens zijn ‘oplees’-verhaal kunnen 
tonen”. 
“Ik heb altijd het gevoel dat bij punt a.(Ridderzaal) en b. (Medaille-uitreiking) het voor de politiek 
is, in plaats van voor de veteranen. Zo van: ‘Kijk eens hoe goed wij zijn’ ”. 

 
Ceremoniële Medaille-uitreiking 
De Ceremoniële Medaille-uitreiking is, net als de plechtigheid in de Ridderzaal, door maar weinig 
mensen toegelicht. Een tiental veteranen grijpt deze gelegenheid aan om hun mening te geven:  
 “Jammer dat mensen die hun leven wagen slechts een lintje krijgen, verder niets kostbaars”. 
of om iets te vertellen over hun eigen medaille-uitreiking: 
 “Ik heb de medaille vroeger zelf per post ontvangen”. 
Ook komen regionale uitreikingen ter sprake: 
 “Hier in de regio Brabant-Oost heeft ook een Medaille-uitreiking plaats gevonden!” 
 
‘Plein Live’ 
Slechts één persoon, bij vraag 04 geciteerd, benoemt, in trotse bewoordingen, zijn aanwezigheid bij 
dit evenement. Verder noemen mensen het Plein alleen om aan te geven dat zij hier niets van hebben 
meegekregen. 
 
Defilé 
De toelichtingen bij deze vraag gaan vooral in op het Nationaal Defilé in Den Haag. Veelal worden er 
tips gegeven door de mensen die zelf aan het defilé hebben deelgenomen.  

“Niet alle detachementen gelijktijdig laten aantreden, maar afhankelijk van het vertrek, zodat 
veel te lang wachten (1,5 uur) wordt voorkomen”. 

 “Maak de tramrails met touw dicht, zoals op de derde dinsdag van september!” 
Bron van irritatie vormt voor de schrijvers de ongelijkheid van tenue “(…) vooral de oudere veteranen 
in hun verschillende uitmonsteringen” en vooral het niet in de pas lopen van de defilanten: 
 “Laat de mensen in vredesnaam in de pas lopen”. 
 “Jammer dat veel mensen niet in de pas liepen”. 
Een 88-jarige schrijft dat hij het marcheren erg moeilijk vond, vanwege zijn fysieke gestel. De reden 
voor de meeste veteranen om maat te houden lijkt echter te liggen in de verschillende muziekkorpsen 
die gelijktijdig hoorbaar zijn: 

 “Mijn detachement had regelmatig last van ongelijke muziek, vanwege een korps voor ons en 
een ander achter ons”. 

 “Het was heel moeilijk om in de maat te blijven lopen, her en der muziek was hinderlijk”. 
Grote ergernis wekte een tv-reporter bij zowel deelnemende veteranen als mensen die het defilé op 
de televisie hebben gevolgd: 

 “De verslaggever langs de route had beter weg kunnen blijven. De man liep in de weg, en 
stelde stomme vragen aan de defileerders. Het is geen bloemencorso!” 

Toch zijn er ook positieve reacties gegeven: 
“Het was te merken dat er meer mensen vrij waren. Daarom was het waarschijnlijk drukker 
langs de route. Het publiek was enthousiast en het programma is goed”. 

 
Malieveld 
Enkele respondenten klaagden over de regen, de modder en hondenpoep. De meeste kritiek gaat 
echter uit naar de kwaliteit van de maaltijden: 

“Drank- en eetvoorzieningen op het Malieveld zijn voldoende aanwezig, maar de kwaliteit van 
het eten is zeer matig!” 

 “Helaas was het eten bedorven. Sommige mensen waren ziek”. 
Verder verhalen de toelichtingen over het Malieveld over een gezellige en goed georganiseerde dag: 
 “Daar ontmoet je oude maatjes van vroeger. Geweldig!” 
 “Vooral de muziekkapellen, de artiesten en voorál Wieteke van Dort!!! 
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Media 
Net als vorig jaar worden de verslaggevers en de deskundigen van de radio- en televisie-uitzendingen 
sterk bekritiseerd. Bijna 30% van de toelichtingen bij deze vraag gaat over de, in de ogen van deze 
respondenten, onvoldoende kennis over oorlogs- en uitzendervaringen: 

“De verslaggevers waren niet ‘up to date’, wisten te weinig van het veteraan-zijn én het militair 
zijn (ze moeten vooral op cursus)”.  
“De reporter bij de tv uitzending moet zich beter voorbereiden! Veel domme uitspraken gedaan 
en fouten gemaakt”. 

 “Zet betere verslaggevers op de interviews!” 
 “Helaas heeft prof van Wijk ook weinig kennis van de defilerende eenheden”.  
Ook wordt verzocht om, in de aanloop naar de Nederlandse Veteranendag, (nog) meer reclame te 
maken. Tijdschriften, reclamezuilen en kranten worden genoemd als mogelijkheden om te adverteren.  
Er zijn ook lovende teksten geschreven over de media: 
 “Alle lof voor de NOS”. 
 “Goede opnamen en vooral goede vergezichten op TV; ik heb veel genoten van de fly-past”. 
 “Ik vond de film van Nieuw Guinea interessant”. 
En: “In de media wordt er nu voldoende aandacht aan besteed. Dit is ook van belang, om een 

grotere bekendheid te geven aan deze dag”.  
 
Vraag 07 
Zou u volgend jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig willen zijn? 
 
Van de 905 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, zeggen 363 mensen (40,1%) volgend 
jaar bij een programma als in Den Haag aanwezig te willen zijn. 
Van de 117 mensen die aangeven dit jaar in Den Haag te zijn geweest (vraag 03), zeggen er 104 dit 
in 2009 weer te willen. Dit is ruim 88%. 
 
Tabel 24: Volgend jaar in Den Haag?  
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 22 2,3 
                                 Ja 204 21,4 36,2
                                 Nee 360 37,8 63,8
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 25 2,6 
                                 Ja 159 16,7 46,6
                                 Nee 182 19,1 53,4
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben 442 personen een toelichting gegeven bij de vraag of men in 2009 
bij een programma in Den Haag aanwezig zou willen zijn. Van deze schrijvers spreekt 16,5% de wens 
of zelfs de overtuiging uit volgend jaar (weer) naar het Haagse te (willen) reizen.  
Een even groot percentage weet nog niet of men dit wil of kan. Vermeldenswaardig is dat 80% van 
deze toelichtingen afkomstig is van mensen die op de kwantitatieve vraag ‘ja’ hebben geantwoord. 
Deze bijna 60 respondenten stellen veelal voorwaarden: “Ja, als (…)”. In de meeste toelichtingen, in 
bijna 67%, wordt beschreven waarom men in 2009 niet naar ’s-Gravenhage af wil of kan reizen. 
 
Niet willen, niet kunnen 
Van diegenen die niet naar Den Haag willen, zegt 4% een duidelijke voorkeur te hebben voor een 
andere stad. Hierbij wordt Wageningen het meest genoemd, gevolgd door Roermond. 
 “Wanneer komt Beatrix in Roermond, in september?” 

“De dag in Wageningen is dé bevrijdingsdag voor verzetsgroepen, 2de WO, Indië en Nieuw 
Guinea-gangers, zij vochten voor koningin en vaderland!” 

Ongeveer 2% van de mensen vindt de huidige viering te plechtig, te politiek of te deftig: 
 “Nee, ik ben geen liefhebber van plechtigheden met uiterlijk vertoon. Toon je waardering door  
 sociale voorzieningen”.  
 “Den Haag is een stad met deftig publiek: het is me veel te stijf en te deftig!” 
Ook wordt de vraag gesteld of de dag eens gevierd kan worden in een meer centraal in Nederland 
gelegen stad als Utrecht of Ermelo. Hierbij worden de reisafstand en de kosten die deze reis met zich 
meebrengt als belangrijkste redenen genoemd. 
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Het overgrote deel van de mensen die aangeven volgend jaar niet naar de centrale viering van de 
Nederlandse Veteranendag te gaan, schrijft dat dit is wegens ouderdom (32%) en/of vanwege 
(bijkomende) gezondheidsredenen zoals invaliditeit en/of ziekte van zichzelf of een gezinslid (18%). 
Niet willen en niet kunnen vloeien hier in elkaar over. Een flink deel van deze respondenten ziet in de 
regionale vieringen een passend alternatief: 

“Ik ben 84 jaar en beperk me tot wat in de gemeente wordt geboden”. 
“Omdat het in de regio dichterbij is, i.v.m. mijn heupklachten”.  

Hoewel, sommigen zouden maar wat graag iets aan de harde feiten willen veranderen: 
 “Mijn gezondheid laat het niet toe, was ik nog maar jonger (helaas)”. 

De voorkeur voor de aanwezigheid bij evenementen in de eigen gemeente of regio wordt in 20% van 
de toelichtingen bij deze vraag duidelijk uitgesproken. Veel mensen geven hierbij aan dit niet te zien 
als ‘surrogaat’, maar de Nederlandse Veteranendag ook echt regionaal te willen vieren: 

“Volgend jaar hebben wij weer de locatie in Leeuwarden; dan hoef ik niet te reizen en zijn mijn 
kennissen hier ook aanwezig; dit is echt veel gezelliger”. 

Ruim 20% van de respondenten geeft, al dan niet voorzien van een uitleg, aan zich (nog) geen 
veteraan te voelen of niet geïnteresseerd te zijn. 

“Ik voel mij geen veteraan en aangezien mijn echtgenoot militair is, zal ik mij dat waarschijnlijk 
ook nog lang niet voelen. Hij is veel vaker uitgezonden dan ik!” 
“Ook zonder deelname heb ik een goed gevoel over mijn diensttijd”. 

Een minderheid van 2% geeft aan geen tijd te hebben vanwege werk of geen verlofdag te willen 
opnemen. Bijna 2% van de mensen wil of kan niet komen, omdat ze in het buitenland wonen. Ook de 
viering van deze dag in de zomerperiode maakt het voor een kleine 2% moeilijk om te komen: 

“Ik zou aanwezig zijn dit jaar, maar ik moést mee op vakantie!” 
 
Weet niet 
In 16,5% van de bijgeschreven teksten wordt getwijfeld of men in 2009 naar Den Haag gaat. Van deze 
respondenten heeft 80% de kwantitatieve vraag 07 wel met ‘ja’ beantwoord. Deze bijna 60 mensen 
stellen voorwaarden op gebied van de eigen of andermans gezondheid, de mogelijkheid om samen 
met iemand te gaan, de privé omstandigheden ten aanzien van werk, (familie-)verplichtingen, het 
geboden programma en hun eigen gevoel. Enkele citaten: 

“Ja, als ik nog leef”. 
“Ja, als er vervoer zou zijn. Want dit is moeilijk, ook voor mij die in Den Haag woont”. 
“Mogelijk samen met iemand; wel goed om eens mee te maken maar alleen er naar toe gaan 
trekt me niet zo”. 
“Weet niet, hangt er vanaf, als ik vrij ben en ik die behoefte voel”. 

En ook de kosten spelen een rol: 
“Depending on flights $”. 

 
Ja 
Van de 442 toelichtingen betreffen er 73 een duidelijke ‘JA!’ Veel mensen tonen zich enthousiast over 
hun eerdere ervaringen; bij hen lijkt er sprake te zijn van een persoonlijke traditie. 

“De positieve ervaringen van de afgelopen jaren leiden tot dit besluit!” 
“Ja, ik loop weer mee, met mijn vader, ook veteraan”. 
“Na mijn eerste bezoek in 2007 heb ik besloten zo lang mogelijk terug te blijven komen!” 

Ook minder goede ervaringen weerhouden sommigen niet, al hopen ze wel op verbetering: 
 “Ik ga weer, de lunch was prima, maar de maaltijd was zeer slecht!” 
 “Ja, maar hopelijk is het eten dan beter verzorgd”. 
De ontmoeting met oude dienstmakkers, het weerzien van maatjes, het contact met oud-collega’s… 
voor veel veteranen is dit dé grote pullfactor om er in Den Haag bij te willen zijn: 
 “Met sobats het defilé lopen!” 
Net als vorig jaar wordt door een aanzienlijk aantal vooral oude veteranen de wens geuit om bij de 
officiële gelegenheden van de viering aanwezig te mogen zijn. Men geeft aan de wegen hiervoor niet 
te kennen: 

“Ja. Ik ga. Maar ik heb geen idee welke veteranen en door wie worden uitgenodigd voor de 
plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremonie met de Medailles. Hoe werkt dit?” 
“Ja, ik hoop dat ik dan wel het defilé kan bijwonen vanaf de tribune”. 

En in een enkel geval blijkt de regionale viering een pushfactor te zijn:  
“Ja, Den Bosch was zeer matig!” 
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Vraag 08 
Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 
10 januari 2008 een brief aan alle burgemeesters gestuurd. Dit, om onder de aandacht te brengen dat 
er, in het kader van de Nederlandse Veteranendag, volop ruimte is voor gemeenten en regio’s zelf, 
om op of rond 29 juni lokale en/of regionale bijeenkomsten en evenementen te organiseren. 
Op 14 februari 2008 is vervolgens op het Veteraneninstituut een bijeenkomst georganiseerd voor 
vertegenwoordigers van gemeenten, inclusief het doen van verschillende praktische suggesties voor 
de viering hiervan in de eigen gemeenten. 
 
Bent u in uw eigen gemeente of regio bij (één van) deze bijeenkomsten of evenementen aanwezig 
geweest? 
 
Van de 952 respondenten geven er 259 aan bij evenementen in de eigen gemeente of regio aanwezig 
te zijn geweest, te weten 194 oude veteranen en 65 jonge. Dit betreft 27,2%. In 2007 lag dit 
percentage op 24,4%. 
 
Tabel 25: Eigen gemeente of regio 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 19 2,0 
                                 Ja 194 20,4 34,2
                                 Nee 373 39,2 65,8
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 9 2,0 
                                 Ja 65 6,8 18,2
                                 Nee 292 30,7 81,8
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Helaas is bij het maken van het enquêteformulier het vakje weggevallen, waar de respondenten 
konden aangeven in wélke gemeente of regio zij aanwezig zijn geweest. Een overzicht van de 
plaatsen waar lokale bijeenkomsten door respondenten zijn bijgewoond is daarom niet te geven.  
Van de in totaal 259 mensen die op deze vraag ‘ja’ antwoordden, hebben 64 personen uit zichzelf 
genoemd in welke gemeente of regio zij aanwezig zijn geweest.  
Verwezen wordt naar BIJLAGE 3: Gemeenten 2008. Deze bijlage bestaat uit de lijst van 215 van de 
443 Nederlandse gemeenten waar in 2008 een lokale en/of regionale veteranendag is of wordt 
georganiseerd.8 
 
665 Respondenten geven aan niet in de eigen gemeente of regio te zijn geweest. Bij deze ‘nee’-keuze 
werden negen antwoordmogelijkheden geboden. Van de 373 oude veteranen hebben 367 mensen 
één of meer redenen aangegeven, met een totaal van 433 redenen. Van de 292 jonge veteranen 
hebben er 282 in totaal 353 redenen aangegeven.  
 
Tabel 26: Nee, in verband met 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                                                 Niet geantwoord 6 1,6
                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 367 98,4
                                 Niet in de eigen gemeente of regio geweest 373 100,0
  
Jonge veteranen                                                                                Niet geantwoord 10 3,4
                                 Eén of meerdere antwoorden gegeven 282 96,6
                                 Niet in de eigen gemeente of regio geweest 292 100,0
                               
Totaal 665 

 

                                                           
8 Bron: Vi / Afdeling Communicatie & Maatschappelijke erkenning, drs. W.S. Arts 
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Tabel 27 toont het kwantitatieve overzicht van de 787 aangekruiste antwoorden waarom men niet 
naar een bijeenkomst of evenement in de eigen gemeente of regio is geweest. Net als bij vraag 03, 
waar wordt gevraagd of men op 28 juni 2008 in Den Haag is geweest, valt het op dat zes jonge 
veteranen aangeven wegens ouderdom niet naar een lokale bijeenkomst zijn geweest. En ook hier is 
het opvallend te noemen dat vijf oude veteranen als reden hiervoor ‘werk / studie’ opgeven. Zoals al 
eerder vermeld: de oudste ‘jonge’ veteraan binnen het responsbestand is inmiddels 84 jaar en de 
jongste ‘oude’ veteraan binnen dit bestand heeft de leeftijd van 62 jaar. 
 
Tabel 27: Nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

Frequentie 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen       a. Aanwezig bij evenementen in Den Haag 40 9,2
                                 b. Ouderdom 94 21,7
                                 c. Invaliditeit / ziekte 95 21,9
                                 d. Werk / studie 5 1,2
                                 e. Vakantie 33 7,6
                                 f. Woon in buitenland 16 3,7
                                 g. Voel mij (nog) geen veteraan 1 0,2
                                 h. Niet geïnteresseerd 48 11,1
                                 i. Anders, namelijk (…) 102 23,4
                                 Totaal aantal/percentage antwoorden van 373 oude vetn 434 100,0
  
Jonge veteranen      a. Aanwezig bij evenementen in Den Haag 28 7,9
                                 b. Ouderdom 6 1,7
                                 c. Invaliditeit / ziekte 19 5,4
                                 d. Werk / studie 53 15,0
                                 e. Vakantie 37 10,5
                                 f. Woon in buitenland 10 2,8
                                 g. Voel mij (nog) geen veteraan 38 10,8
                                 h. Niet geïnteresseerd 48 13,6
                                 i. Anders, namelijk (…) 114 32,3
                                 Totaal aantal/percentage antwoorden van 292 jonge vetn 353 100,0
  
Totaal aantal antwoorden  787 

 
Door 216 personen is een toelichting geschreven bij antwoordcategorie i. ‘Anders, namelijk (…)´ van 
vraag 08, waarom men op deze vierde Nederlandse Veteranendag niet aanwezig is geweest bij een 
bijeenkomst of evenement in de eigen gemeente of regio. Een kwart van deze teksten betreft een 
aanvulling op de eerder aangekruiste antwoorden van deze vraag (zie tabel 27). Ruim 74% van de 
toelichtingen handelt over andere redenen dan beschreven in de acht gegeven antwoordcategorieën 
(a t/m h). Tenslotte blijkt een klein aantal veteranen uit de vraag te hebben begrepen dat zijzelf de 
‘burgemeestersbrief’ van 10 januari, dan wel een uitnodiging voor de bijeenkomst van 14 februari op 
het Vi hadden behoren te ontvangen, wat niet het geval is. 
 
Nee, in verband met (a t/m h): 
De aanwezigheid in Den Haag (a) is voor 3% van de 216 schrijvers de reden geweest om deze dag 
niet regionaal te vieren. Een toelichting op de onmogelijkheid wegens ouderdom wordt door 3,5% 
gegeven (b) en 11% van de respondenten vult aan dat zij vanwege invaliditeit of ziekte van zichzelf óf 
van een gezins- of familielid niet naar een bijeenkomst konden (c). Door 2% worden achtergronden bij 
het werk gegeven (d), terwijl 2% aangeeft op of rond 29 juni op vakantie te zijn geweest (e) en 1,5% 
vermeldt in welk buitenland men nu woont (f). Door enkelen wordt genoemd dat men zich (nog) geen 
veteraan voelt (1%, g), of zich niet voor een dergelijke bijeenkomst interesseert (1%, h): 
 “Ik zou niet weten wat ik met volstrekte vreemden moet bepraten over mijn uitzending”. 
  
Nee, in verband met i. Anders, namelijk (…) 
Ruim 74% van de 216 teksten betreft andere redenen dan de acht gegeven antwoordcategorieën. 
In 30% van deze toelichtingen wordt gesteld dat er in de eigen gemeente of regio géén bijeenkomsten 
of evenementen zijn georganiseerd.  
 “In mijn dorp is geen veteranendag. Ik geloof dat zij niet begrijpen wat dit inhoudt”. 
Sommige respondenten noemen hierbij de naam van hun gemeente. Aan de hand van de BIJLAGE 3: 
Gemeenten 2008, kan worden gesteld dat in zes van deze gemeenten, te weten Brunssum, Den 
Helder, Dinkelland, Dronten, Hellevoetsluis en Maastricht wél een lokale en/of regionale veteranendag 



Evaluatie Nederlandse Veteranendag 28 juni 2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Vi / KOC  

33

is of wordt georganiseerd. Een niet nader genoemde gemeente heeft geen bijeenkomst 
georganiseerd, maar vulde de erkenning en waardering voor de veteranen op een andere wijze in: 
 “Wij kregen een brief met cadeaubon”. 
In 21% van de teksten geven de mensen aan dat zij niet op de hoogte zijn of er iets in hun gemeente 
is of wordt georganiseerd, dan wel dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen.  
Door 5% van de schrijvers wordt aangegeven dat de organisatie of het programma hen niet aansprak.  
 “(…) omdat een groot deel van het programma gericht was op oude veteranen”. 

“Nee, er mocht geen partner mee als begeleiding en dan kan ik niet komen (én wil ik niet)”. 
“Bergen op Zoom koppelt de veteranendag aan de herdenking van de eigen bevrijding op 27 
oktober. De datum spreekt mij niet aan en er is een onduidelijke invulling”. 

Bovengenoemde stad wordt in deze context door vier veteranen aangehaald en ook navolgende 
mening is gebaseerd op eerdere ervaringen: 
 “In Almere liep deze bijeenkomst al eens uit op een fiasco.” 
In 3,5 % van de toelichtingen wordt aangegeven dat men de voorkeur geeft aan het jaarlijks bijwonen 
van (andere) plechtigheden, zoals in Roermond. Eén veteraan schrijft: 
 “Ik ga op 4 mei altijd naar de herdenking op de Dam in Amsterdam”. 
  
In de overige bijna 15% van de toelichtingen om niet naar een bijeenkomst te gaan worden diverse 
andere, heel uiteenlopende redenen genoemd. 
Ruim 3% van de respondenten beschrijft dat activiteiten met familie, kinderen en/of kleinkinderen 
prioriteit kregen boven de gemeentelijke bijeenkomsten.  

“Bijeenkomst was op zondag, de enige dag in de week dat ik met mijn gezin kan doorbrengen 
omdat ik 6 dagen werkzaam ben”. 

Door een ander en even groot deel worden een verhuizing of verbouwing genoemd als reden om thuis 
te blijven.  
Ook aan het bijwonen van andere festiviteiten, zoals met name de 'TT' in Assen, werd de voorkeur 
gegeven boven de regionale veteranenevenementen.  
Veel respondenten hebben alleen aangegeven dat zij andere afspraken en/of bezigheden hadden: 

“Andere, reeds eerder afgesproken verplichtingen”. 
“Tijdstip niet gunstig, andere dingen te doen”. 
 “Aikidotraining”. 

En in een enkel geval had die andere afspraak dan toch weer een militair tintje: 
 “Dienstverlating van oud-collega”. 
 
Vraag 09 
Indien u op vraag 08 ‘ja’ heeft geantwoord en dus in uw eigen gemeente of regio bij (één van) deze 
bijeenkomsten of evenementen aanwezig bent geweest, hoe is dan uw waardering voor de geboden 
evenementen? 
 
Van de 288 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, waardeert 79,5% de geboden 
evenementen met een ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’, heeft 8% ‘neutraal’ geantwoord en 12,5% ‘matig’ of 
zelfs ‘slecht’. 
Van de groep oude veteranen waardeert 81,7% het gebodene met een ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’, 
terwijl dit percentage bij de groep jonge veteranen op 73,3% ligt. Het verschil in deze waardering 
tussen de groepen oude en jonge veteranen bedraagt 8,4%. 
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Tabel 28: Waardering voor geboden lokale en/of regionale evenementen 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 373 39,2 
                                 Slecht 5 0,5 2,3
                                 Matig 19 2,0 8,9
                                 Neutraal 15 1,6 7,0
                                 Goed 101 10,6 47,4
                                 Uitstekend 73 7,7 34,3
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 291 30,6 
                                 Slecht 4 0,4 5,3
                                 Matig 8 0,8 10,7
                                 Neutraal 8 0,8 10,7
                                 Goed 36 3,8 48,0
                                 Uitstekend 19 2,0 25,3
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben 140 personen een toelichting gegeven bij de waarderingsvraag 
over de geboden evenementen in de eigen gemeente of regio. Van deze respondenten hebben er 134 
daadwerkelijk een evenement bijgewoond.  
Door 40% van deze veteranen is aangegeven welke gemeente de waardering betreft. In de citaten 
worden enkele gemeenten genoemd. Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat het hier meningen betreft 
van enkelen en dat deze evaluatie geen representatieve enquête is ten aanzien van de geboden 
evenementen van álle gemeenten.  
Van de 140 geschreven teksten betreft 11% een toelichting op de waardering ‘slecht’, 10% op ‘matig’ 
en 8% op ‘neutraal’. Door 42% wordt de waardering ‘goed’ toegelicht en ‘uitstekend’ door 29%. 
 
Neutraal, Matig, Slecht 
De meest beschreven klacht betreft de bezoekerspopulatie. De opkomst wordt matig tot slecht 
genoemd. Men betreurt het dat er voornamelijk oude veteranen komen en mist de jonge veteranen.  
Enkele citaten: 
 “Alleen maar oude garden van WOII en Korea”. 

“Slecht. Ik werd niet als veteraan gezien, was niet in Indonesië, Korea of Nieuw Guinea 
geweest. Ik was de enige ‘jonge’ veteraan (Libanon, ’82). Dit is mij ook luid en duidelijk gezegd”. 
“Enthousiast comité gehalte Indië veteranen was overweldigend. Echter zéér weinig jonge 
veteranen. Het was een beetje een eigen feestje binnen een horeca gelegenheid. 

Er wordt bekritiseerd dat er weinig tot geen publieke belangstelling is. In sommige gemeenten waren 
partners en begeleiders niet welkom. Een eerder citaat benoemde al dat het hierdoor voor sommigen 
niet mogelijk is gehoor te geven aan de uitnodiging; echter, meer mensen betreuren dit: 
 “Jammer dat de echtgenotes niet uitgenodigd werden in Rotterdam”. 
 “Alleen veteranen aanwezig (geen EEGA’S), hapje, drankje en wegwezen”. 
Het voornamelijk op oude veteranen gerichte programma wordt veelal genoemd als verklaring voor de 
eenzijdige populatie. Het omgekeerde wordt, door een kleiner aantal mensen, echter ook ervaren: 

“Voor de eerste keer in Helmond. De ontvangst was slecht geregeld. Geen sfeer. En het defilé, 
van sporthal naar kasteel, was voor vele ouderen te ver lopen”. 
“Tot nu toe eenmalig in Langedijk. Geen rekening gehouden met ouderen. Veel staan en zelf 
alles halen, zoals koffie en lunch in buffetvorm”. 
“Ik ben er geweest. Maar nadat 2 keer het Pijper Korps door het gebouw denderde, ben ik bij de 
3de keer weggegaan, met de vingers in de oren! Met het Korps was het slecht. Verder leek het 
heel goed. Een Indië ganger!” 

Er wordt ook kritiek geuit op de verzorging van de inwendige mens: 
 “(…) en de lunch zelf was karig”.  
Meer moeite heeft men echter met de inhoud van de gesproken teksten: 
 “(…) want er werd maar wat in de lucht gepraat”.  
Soms waren sprekers niet goed te verstaan, vanwege gebrek aan of niet goed werkende 
geluidsinstallaties of omdat ze te snel spraken. En in een enkel geval wekte datgene wat in een 
toespraak werd verteld, boosheid op:  

“(…) want wij hebben niet gevochten onder de vlag van de VN in 1946 tot 1949, wat onze 
burgemeester beweerde in Bergen, Noord Holland.”. 
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Goed, Uitstekend 
Vooral het samenzijn met andere veteranen in een prima sfeer wordt aangegeven als reden om de 
gemeentelijke bijeenkomsten met een ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’ te beoordelen. Ontmoetingen met 
‘gelijkgestemden’ wordt door velen zeer gewaardeerd. 

“Ik vond het een goede dag. Maar … veel oud-veteranen, dus hoop ik volgend jaar meer van 
mijn generatie te zien. Er waren tien Libanon-gangers (weinig)”. 
“Uitstekend. Oude bekenden gezien, nieuwe veteraan-vrienden gemaakt. Optreden van Wieteke 
van Dort was PUIK!” 

Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer er zowel ‘oude’ als ‘jonge’ veteranen zijn. Een jonge 
veteraan schrijft: 
 “Prachtig om die echte oude veteranen te horen vertellen hoe het echt was in Indië en N-G”. 
En een Indië-veteraan is verrast door de verhalen van een UNPROFOR-veteraan: 
 “(…) Verrassend. Het bleek heel zinvol om ervaringen te delen!” 
Voor veel veteranen blijkt het belangrijk dat ook de partners welkom zijn: 
 “Goed, omdat mijn vrouw er bij was en zij ook een mooie anjer speld kreeg”. 
Geroemd wordt ook een goed verzorgd programma. Er wordt waarderend geschreven over goede 
ontvangsten en een plechtig moment. Sommigen schrijven dat de herdenking van de gevallenen bij dit 
evenement wordt gemist. Anderen verhalen over “de kranslegging bij het monument”, het “anjers 
leggen bij het oorlogsmonument” of ander plechtigheden. Ook worden defilés genoemd: 

“Uitstekende ontvangst door provincie en gemeente. Mars(je) door de stad, met parade op de 
Grote Markt!” 

Men luistert vervolgens graag naar niet te lange maar wel inhoudelijk goede toespraken, met 
erkenning en waardering voor álle aanwezige veteranen.  

 “(…) voor zowel Nederlands-Indië en Nieuw Guinea als Bosnië-gangers en Irak-Afghanistan”. 
Hierna wil men graag gesprekken met elkaar en soms met burgemeesters of andere afgevaardigden.  
Er worden echter ook enthousiast voorbeelden gegeven van een bezoek aan een museum of een 
goede fototentoonstelling:  

“23 Juni, in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Dit was de 1ste keer en werkelijk fantastisch! Goed 
georganiseerd!” 
“Het was een goed verzorgd programma, zonder veel poeha, met een heel goede 
fototentoonstelling”. 

Als andere belangrijke succesfactor wordt vooral de kwaliteit van de verzorging genoemd. Deze 
verzorging varieert, van koffie met iets zoets, drankjes en hapjes, tot een lunch en een volledige 
maaltijd, waarbij vooral ‘een goeie blauwe hap’ veel lof krijgt. 

“Zeer goed georganiseerd, onbeperkt drinken en een koud- en warm buffet. Teven een bezoek 
aan een museum. Ik heb mensen ontmoet waarvan ik niet wist dat ze ook veteraan waren. Op 
het Malieveld had ik dat niet kunnen ontdekken”. 

Ten slotte wordt in een aantal gevallen niet aangegeven wát er nu zo goed wordt gevonden, maar 
duidelijk wel dát het goed is, zoals: 

“De organisatoren hebben goed begrepen waar het om gaat. Bravo gemeenten Amersfoort en 
Leusden”. 

 
Vraag 10 
Zou u volgend jaar (weer) in uw eigen gemeente of regio bij (één van) deze bijeenkomsten of 
evenementen aanwezig willen zijn? 
 
Van de 886 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, zeggen 542 mensen (61,2%) volgend 
jaar (weer) in de eigen gemeente of regio bij (één van) deze bijeenkomsten of evenementen aanwezig 
te willen zijn.  
Van de 259 mensen die bij vraag 08 aangeven dit jaar bij één van deze lokale evenementen aanwezig 
te zijn geweest, zeggen er 242 dit in 2009 weer te willen. Dit is ruim 93%. 
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Tabel 29: Volgend jaar in uw eigen gemeente of regio?  
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 36 3,8 
                                 Ja 347 36,5 63,1
                                 Nee 203 21,3 36,9
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 30 3,1 
                                 Ja 195 20,5 58,0
                                 Nee 141 14,8 42,0
                                Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben 368 personen een toelichting gegeven bij de vraag of men volgend 
jaar bij een programma in de eigen gemeente of regio aanwezig zou willen zijn. Van deze schrijvers 
spreekt ruim 28%, te weten 104 respondenten, de wens of zelfs de overtuiging uit volgend jaar (weer) 
naar een lokale bijeenkomst te (willen) reizen.  
Ruim 33% weet nog niet of men dit wil of kan. Het is van belang hierbij aan te tekenen dat 87% van 
deze toelichtingen afkomstig is van mensen die op de kwantitatieve vraag ‘ja’ hebben geantwoord. 
Deze 107 respondenten stellen veelal voorwaarden, zoals: “Ja, indien (…)” .  
In 38% van de toelichtingen wordt beschreven waarom men in 2009 niet naar een lokale bijeenkomst 
af wil of kan reizen. 
  
Niet willen, niet kunnen 
Ook ten aanzien van evenementen in de eigen gemeente of regio’s speelt de hoge leeftijd en/of 
invaliditeit en ziekte van de veteranen zelf of een gezinslid (vaak de partner) een grote rol. In 33% van 
de toelichtingen komen deze redenen naar voren. Men wil niet of kan niet meer. 
 “Ik ben niet meer geïnteresseerd; het biedt me geen toegevoegde waarde meer”. 
 “Ik volg het wel allemaal (Checkpoint) maar kan in de praktijk niet meer meedoen”. 
De samenstelling van de bezoekerspopulatie is voor 15% van de schrijvers reden om niet naar een 
gemeentelijke bijeenkomst te willen. Men voelt zich nog geen veteraan of voelt zich te jong: 

“Voel me niet op zijn gemak tussen al die blauwe blazers en opgepoetste medailles”. 
“Nee, want er komen overwegend (zeer) oude veteranen; zelf ben ik 42”. 

Een deel van deze mensen geeft duidelijk de voorkeur aan een onderdeelsreünie en het zien van de 
eigen maatjes, “(…) in plaats van de burgemeester”. Ook een ander bezoekersaspect speelt een rol: 

“Veelal zijn de veteranen uit de gemeente bekenden van elkaar. Vroeger gingen veel militairen 
uit dezelfde gemeente naar een bepaald oorlogsgebied. Ik woon niet meer in de plaats waar ik 
ben geboren, getogen en vanwaar ik ben gezonden. Ik ken de veteranen van hier niet. Hier wil 
ik dus niet en in mijn geboorteplaats word ik niet uitgenodigd”. 

Ongeveer 6% wil niet (meer) naar lokale evenementen vanwege slechte ervaringen, minder goede 
persberichten of omdat de organisatie van de Nederlandse Veteranendag op 29 juni hen in het geheel 
niet aanspreekt. Een deel van hen spreekt de voorkeur uit voor de nationale Indië-herdenking in 
Roermond of andere plechtigheden. En iemand schrijft: 
 “Nee, om de sleur tegen te gaan. Niets nieuws onder de zon, na drie veteranendagen”. 
Een ander toont zich juist verontwaardigd over het niet jaarlijks terugkeren van de viering: 

“Onbegrijpelijk dat een gemeente de mededeling doet deze bijeenkomst om het jaar te 
organiseren. Amsterdam???” 

De voorkeur voor de viering van de Nederlandse Veteranendag in Den Haag wordt door 13% van de 
toelichtingen bij deze vraag uitgesproken. 

“Ik ben voorstander van één locatie, namelijk Den Haag. Ik geloof niet in de verspreidheid. Mijn 
motto: ‘Krachten bundelen en samenzijn op één locatie!’ ”. 

Een vijfde van deze mensen wil wel naar een lokale bijeenkomst, maar “Den Haag gaat voor”: 
”Ik ga altijd naar Den Haag; onze gemeente organiseert het op dezelfde dag; jammer en dom!!! 

Het feit dat de viering in de vakantieperiode valt, is voor 2% van de mensen reden om niet te willen of 
kunnen. Voor 6% is het niet mogelijk om vanuit de buitenlandse woonplaats deel te nemen. 
 “Ik woon in Indonesia als mijn gezondheid goed is”. 
 “Vanuit het buitenland is het te ver/te duur om er heen te reizen en waar vier ik het dan?” 
In 15% van de toelichtingen worden andere prioriteitstellingen, verplichtingen en familiegerelateerde 
redenen genoemd. Door 4% van de mensen wordt aangegeven dat er in hun gemeente niets wordt 
georganiseerd. Ten slotte wordt in 6% van de teksten slechts aangegeven dat men denkt niet te 
komen. 
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Weet niet 
Getwijfeld wordt er in ruim 33% van de bijgeschreven teksten; men weet nu nog niet of men in 2009 
naar een regionale of gemeentelijke bijeenkomst gaat. De kwantitatieve vraag 10 is door 87% van 
deze schrijvers wel met een ‘ja’ beantwoord. Door deze 107 mensen worden diverse voorwaarden 
gesteld. Allereerst vraagt 40% van deze veteranen zich af of de gemeente iets zal organiseren.  
 “Als ze iets gaan doen: Gemeente Noordoostpolder”. 

“Als de gemeente Raalte een bijeenkomst of evenement heeft, dan wel natuurlijk. Ik heb hier 
verder nog iets van gehoord”. 

Vervolgens hangt het voor 10% van de mensen af van het geboden programma, in hoeverre men een 
persoonlijke uitnodiging krijgt en is het afhankelijk van de datum: 

“Ja, als e.e.a. niet plaats vindt op dezelfde dag als de evenementen in Den Haag. Dit heeft bij 
mij voorrang”. 

Of: “Indien ik in Den Haag géén tribune zitplaats zou krijgen”. 
Een voorbehoud vanwege de ouderdom, de eigen of andermans gezondheid, de mogelijkheid om met 
iemand samen te gaan en faciliteiten voor rolstoelen en rollators wordt door 36% van deze veteranen 
gemaakt:  
 “Ja, als het kan want elk jaar vallen er veteranen”. 

“Ja, als mij de gelegenheid geboden wordt voor een rolstoel tijdens de ceremonie in het Willem 
Bilderdijkpark te Bussum waar vorig jaar een veteranenboom is geplant en de toespraken 
werden gehouden (…)”. 

Voor 10% van de schrijvers is de keuze afhankelijk van de privé-omstandigheden ten aanzien van 
werk, (familie-)verplichtingen en onvoorziene omstandigheden. Door 4% wordt slechts “misschien” of 
“weet niet” genoteerd. Een enkeling schrijft meer filosofisch: 

 “Geen antwoord; wie weet wat er over een jaar gebeurt mag het zeggen”. 
 
Ja 
Een besliste ‘JA!’ wordt in 104 van de 368 teksten gegeven. Er worden vooral lovende uitspraken 
gedaan over eerdere bijeenkomsten, die “gemoedelijk” worden genoemd en “gezellig met alle knapen 
onder elkaar”. Een veteraan schrijft: 

“Beslist! De belangrijke ontmoetingen met elkaar, die een jaar lang dag in dag uit, onder barre 
omstandigheden zonder licht zonder water zelf stroom draaiden met water uit de rivier (…)”. 

Geroemd worden de “goede verzorging” en de “uitstekende organisatie”. De Indië-ganger die bij vraag 
09 zijn slechte ervaringen met het Pijper Korps beschrijft, gaat het in 2009 toch weer proberen, want 
verder leek het heel goed: 

“Ja, (…) maar dan a.u.b. geen lawaai!” 
De kleinschaligheid spreekt velen aan en naarmate de mobiliteit afneemt wordt de eigen regio 
aantrekkelijker en goedkoper. 
Sommige mensen kijken qua werk in de toekomst: 

“Dit jaar kan ik geen vrij meer krijgen om aanwezig te zijn nu kan ik er alvast rekening mee 
houden en een verlofdag reserveren”. 

En anderen willen juist vanwege de deelname aan de locale evenementen geen vrij nemen: 
“Ja, ik maak deel uit van de werkgroep die de gemeente adviseert”. 
“Ik doe dit nu al, als raadslid”. 
“Ja, ik heb zelf zitting in de ‘Adviescommissie Veteranen’ van de gemeente”. 
 

Vraag 11 
Enkele jaren geleden is het scholenproject ‘Verhalen van veteranen’ opgezet. Veteranen staan bij dit 
onderwijsproject als gastspreker voor de klas om met hun persoonlijke verhaal een bijdrage te leveren 
aan de lessen burgerschapsvorming of geschiedenis. Dit project is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, het Veteraneninstituut en de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Heeft u wel eens iets 
gehoord, gezien of gelezen over dit scholenproject? 
 
Van de 952 respondenten hebben 566 mensen (59,4%) wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over 
dit scholenproject. 37,8%, te weten 360 personen, geven aan dat zij het project niet kennen en 26 
mensen geven op deze vraag geen antwoord. 
 
In 2007 is voor het eerst gevraagd naar de bekendheid van veteranenpashouders met het 
scholenproject. Toen bedroeg het percentage mensen dat hierover wel eens iets gehoord, gezien of 
gelezen had nog 23,7%. De bekendheid is sindsdien met meer dan 250% toegenomen. 
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Tabel 30: Scholenproject 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 20 2,1 
                                 Ja 305 32,1 53,9
                                 Nee 261 27,4 46,1
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord  6 0,6 
                                 Ja 166 17,4 46,1
                                 Nee 194 20,4 53,9
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben 203 personen een toelichting gegeven bij de vraag over het 
scholenproject. Van deze mensen zegt 27% niets over het project te hebben vernomen. In de teksten 
van de veteranen die het project kennen, varieert deze kennis van ‘summier’ tot aan ‘zelf gastspreker’ 
zijn.  
 
Nee 
Van de bij deze vraag geschreven teksten is 27% afkomstig van veteranen die het scholenproject niet 
kennen. Van hen zegt 42% het een goed of zelfs uitstekend idee te vinden: 
 “Nee, maar ik stel het zeer op prijs dat dit gebeurd. Dit hoort bij de vaderlandse geschiedenis”. 

“In het verleden is het geschiedenis onderwijs schromelijk tekort geschoten. Ik kom mensen van 
60 jaar tegen, die nog nooit van uitzending naar Indië hebben gehoord”.  

Hoewel ze het project niet kennen, hebben enkelen wel vergelijkbare ervaringen: 
 “Ik heb wel in Rotary verband inleidingen gehouden voor het middelbaar onderwijs”. 

“In 1987 diende ik bij de MFO-Sinaï en gaf op school van mijn dochter een lezing met dia’s (…)”. 
“Ik heb op school van mijn kleinkinderen iets verteld over de ‘Prinses Irene Brigade’ ”.  

De veteranen verschillen van mening over een eventuele eigen deelname aan het project: 
“Als ik benaderd zou zijn, zou ik zeker meegedaan hebben”. 
“(…) Ben bang dat ze zeggen: “Daar heb je die ouwe lul met zijn verhalen”. Tempo doeloe”. 
“Ik zou het zelf niet kunnen. Bang om ’n huilbui voor de klas te krijgen”. 

Ook worden er, door 11% van de mensen die het project niet kennen, kanttekeningen geplaatst. Zij 
waarschuwen ervoor dat verhalen van veteranen subjectief kunnen zijn, of “meestal sterke verhalen” 
zijn. Ook wordt door enkelen gesteld dat de hedendaagse jeugd er toch niets van snapt en dat het de 
kinderen niets interesseert: 
 “(…) Ze worden veel te pacifistisch opgevoed”.   
Een paar respondenten hebben er moeite mee dát zij het project niet kennen: 
 “Heb er nooit iets van gehoord of gelezen. Toch weer een gebrek aan aandacht van de pers?” 

“Zeer onduidelijk, die voorlichting. Het had in boekvorm al doorgegeven kunnen worden bij de 
geschiedenislessen. En er had eerder een goede oproep kunnen plaatsvinden. Nu duidelijk veel 
te laat”. 

In de overige toelichtingen valt slechts te lezen dát mensen nog nooit van het project hebben gehoord 
en in sommige gevallen dat het hen ook niet interesseert. 
 
Ja 
Van de bij deze vraag geschreven teksten is 73% afkomstig van veteranen die het project kennen. 
Van deze respondenten geeft 11% aan zelf als gastspreker betrokken te zijn bij dit project of bij 
vergelijkbare initiatieven, of mensen te kennen die dit werk doen of gedaan hebben: 
 “Ik werk zelf aan het project mee, sectie WO-II, lager onderwijs”. 
 “Ja, ik heb als gastspreker gefunctioneerd bij een VMBO opleiding, i.s.m. gemeentelijk comité”. 

“Enkele van mijn dienstmakkers hebben jaren geleden al voor de klassen MO gestaan om te 
praten over hun diensttijd in het voormalige NO I in het kader hiervan”. 
“Doe vrijwilligerswerk op school van kleinzoon. Er ligt documentatie m.b.t. veteranen en vrede”. 

Nog eens 12% geeft aan graag mee te werken aan dit project. Zij noteerden hun persoonlijke 
gegevens met het verzoek hen informatie te zenden. Via het Vi / Afdeling Communicatie & 
Maatschappelijke erkenning is dit inmiddels gebeurd. 
Het percentage mensen dat het project slechts summier zegt te kennen ligt op 9%. De wijze waarop 
deze mensen wel eens iets gehoord, gezien of gelezen hebben, wordt door 35% genoemd. De 
Checkpoint is voor 9,5% van deze veteranen de informatiebron. Tevens worden genoemd  
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het Veteraneninstituut, de Nederlandse Veteranendag, militaire bladen, boekjes en folders. Enkelen 
hebben over het project gehoord van oud-collega’s. Anderen noemen hun (klein)kinderen. Verder 
wordt aangegeven dat de media, het nieuws, dagbladen, en de televisie over het project hebben 
bericht. Ook op gemeentelijk niveau blijkt aandacht te worden besteed aan het scholenproject. 
Benoemd worden regionale en lokale nieuwsbladen, de lokale omroep en: 
 “Geïnformeerd via een schrijven van de gemeente”. 
De waardering die door 56 respondenten bij deze vraag 11 is geschreven in plaats van bij vraag 12, 
waar expliciet naar de waardering wordt gevraagd, is meegenomen in onderstaande analyse van 
vraag 12. 
 
Vraag 12 
Indien u op vraag 11 ‘ja’ heeft geantwoord en dus wel eens iets heeft gehoord, gezien of gelezen over 
het onderwijsproject, hoe is dan uw waardering hiervoor? 
 
Van de 480 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, vindt 4,2% het een matig of zelfs 
slecht idee; 76,0% vindt het een goed of zelfs een uitstekend idee. Van de respondenten heeft 19,8% 
heeft hierover een ‘neutrale’ mening.  
Het verschil in waardering tussen de groepen oude en jonge veteranen ten aanzien van het 
scholenproject is opvallend te noemen. Van de groep oude veteranen zegt 72,0% dat zij het een goed 
of zelfs een uitstekend idee vinden, terwijl dit percentage bij de groep jonge veteranen met 83,1% flink 
hoger ligt. 
 
Tabel 31: Waardering voor scholenproject 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 278 29,2 
                                 Slecht 3 0,3 1,0
                                 Matig 15 1,6 4,9
                                 Neutraal 68 7,1 22,1
                                 Goed 176 18,5 57,1
                                 Uitstekend 46 4,9 14,9
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 194 20,4 
                                 Slecht 2 0,2 1,2
                                 Matig 0 0,0 0,0
                                 Neutraal 27 2,8 15,7
                                 Goed 108 11,3 62,8
                                 Uitstekend 35 3,7 20,3
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Bij deze waarderingsvraag over het onderwijsproject hebben 117 personen een toelichting gegeven. 
Aangevuld met de 56 beoordelende teksten die zijn geschreven bij vraag 11 naar de bekendheid met 
het project, geeft dit 173 geschreven toelichtingen. 
Van deze 173 teksten betreft 4% een toelichting op de waardering ‘slecht’, 7% op ‘matig’ en 13% op 
‘neutraal’. Door 52% van de schrijvers wordt de waardering ‘goed’ toegelicht en ‘uitstekend’ door 24%. 
 
Neutraal, Matig, Slecht 
Het grootste bezwaar dat deze tekstschrijvers tegen het scholenproject hebben ligt in het gevaar van 
de propaganda en het romantiseren. Meer dan de helft van deze toelichtingen gaat daarover. 
 “Als het erom gaat militarisme te verheerlijken, zie ik er geen goeds in”. 
 “Slechte ervaringen zijn vergeten; de goede overgewaardeerd”. 
De correcte uitvoering van het project wordt door hen in twijfel getrokken. Er worden bedenkingen 
geuit ten aanzien van de voorbereiding van zowel docenten als sprekers. Er wordt gepleit de verhalen 
van de veteranen goed in te kaderen in de context en in de lessen. 
 “Hier dienen opgeleide leraren in te voorzien en het hoort bij de algemene geschiedenislessen”. 
 “Voor dit project is een zeer goede selectie van de veteranen nodig”. 

“Als het onderwerp goed is voorbereid, dan is het juist. Als het maar geen zelfverheerlijking 
wordt”. 

 “Wat is ‘hun persoonlijke verhaal’? Geschikt voor kinderen? Leuke, of spannende verhalen?” 
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De overige 49% van de kritiek gaat over de lage mate van bekendheid die het project volgens deze 
respondenten heeft, het late tijdstip van aandacht voor de ervaringen van veteranen en de (on)zin van 
het onderwijsproject. 
 “Ik kan niet begrijpen waarom dit nu nog moet”. 

“Mijn ervaring: voor mijn aanbod om op scholen te vertellen over WO-II kreeg ik een 
schouderophalen als antwoord”. 
“Boter aan de galg”. 

Een oude veteraan, die ‘neutraal’ heeft ingevuld bij deze vraag, toont zich wel benieuwd: 
“En, heeft de jeugd er wat van opgestoken? Nu beginnen mijn (oudere) kinderen pas te 
beseffen wat pa heeft doorstaan. Drie jaar Birma Spoorweg en gewond bij politionele acties”. 

 
Goed, Uitstekend 
Het belang dat wordt gehecht aan het vergroten van de kennis op het gebied van de Nederlandse 
geschiedenis, de algemene ontwikkeling en de maatschappelijke vorming wordt verwoord in 52% van 
de teksten van mensen met de waardering ‘goed’ of ‘uitstekend’. Het wordt belangrijk genoemd dat 
kinderen na leren denken over de democratische waarden, de maatschappij, vrede en oorlog. 

“Ik ben geschrokken van de totale onkunde van de naoorlogse Nederlandse geschiedenis 
vooral bij het middelbaar onderwijs”. 

  “De jeugd mag best weten dat hun vrijheid niet vanzelfsprekend is”.  
Sommige veteranen met een positieve mening over het schoolproject geven aan wel een hiërarchie te 
ervaren in het veteraan-zijn. Een citaat: 

“Er zou ook in de media en op tv goed onder woorden gebracht moeten worden waarom wij in 
Nederlands Indië, Nieuw Guinea en Korea waren. Ik heb 30-ers gesproken die niets van dit alles 
wisten. Er is geen lesstof op de scholen om dit onder de aandacht te brengen. Ik heb gediend bij 
de KMAR van 1947-1982. Zielige jongens, die drie maanden van huis moeten. Wij gingen voor 
1½ jaar, zonder internet en mobieltje”. 

Anderen hechten belang aan deze vorm van onderwijs, omdat zij wensen dat álle veteranen worden 
erkend en gewaardeerd. Zo schrijft een veteraan: 

“Ik vind dat er te weinig waardering is voor de militairen. Een uitzending wordt afgedaan als: “Je 
hebt er in deze tijd toch zelf voor gekozen?” Nu ik zelf ook thuisfront ben en het dus van twee 
kanten meegemaakt heb, vind ik het des te belangrijker dat niet alleen mijn, maar álle kinderen 
hierover vertelt krijgen. Dit schept waarschijnlijk ook meer erkenning en begrip”. 

Ook door de respondenten die het scholenproject positief waarderen, wordt gepleit voor meer 
bekendheid ten aanzien van het project. Door veel van hen wordt bovendien geadviseerd om dit 
project ook verder uit te breiden tot bijvoorbeeld vervolgopleidingen en volwassenenonderwijs. 

“Ik denk dat het zinvol is de jeugd te laten zien wat er zoal gebeurd met militairen die op 
uitzending zijn geweest. Natuurlijk is het ook goed om volwassenen dit bij te brengen”. 

Door 29% van de positief gestemde respondenten wordt benadrukt dat het project als geheel goed 
uitgevoerd dient te worden. Een goede voorbereiding van zowel docenten als van zorgvuldig 
geselecteerde sprekers wordt onontbeerlijk gevonden. 

“Ik vind het een goed project. Wel moet het verhaal van de veteraan goed worden voorbereid en 
ingeleid in het voortraject”. 
“De pedagogen moet erop toezien dat de voorlichting sober, doelmatig en voor de jeugd 
begrijpelijk is” 

Enkele veteranen geven in hun toelichting het advies om het onderwijsproject zoals het momenteel 
wordt uitgevoerd te evalueren: 

“(…) Het onderwijsproject loopt nu een paar jaar. Is het al eens grondig geëvalueerd, om inzicht 
te krijgen in hoe het nu gaat en wat er beter kan? Dit inzicht heb je nodig om het project op een 
goede manier verder uit te bouwen”. 

De ontmoetingen zelf, tussen de schoolkinderen, docenten en veteranen, wordt belangrijk en 
verhelderend genoemd. Deze vorm van ‘levende geschiedenis’ kan volgens de respondenten leiden 
tot meer directe erkenning, begrip en waardering van veteranen. 

“Op school wordt vooral het politieke verhaal van een oorlog gedoceerd. De gevoelens en de 
ervaringen van de veteranen die betrokken waren maken de geschiedenis completer!” 
“Ik vind het belangrijk. Zo leert de jeugd van de veteraan en de veteraan kan zijn verhaal kwijt 
plus hij krijgt erkenning”.  

Het wordt als ‘prikkelend’ gezien om onderwijs vorm te geven dat scholieren uitdaagt om zich in te 
leven in de ervaringen en gevoelens van veteranen. Maar hoe goed lessen en verhalen ook zijn, 
‘ervarend leren’ is volgens sommigen toch de enige manier. 
 “Het is snel vergeten; moet het zelf meemaken”. 
 “De jeugd van heden is de veteraan van de toekomst”. 
In 19% van de toelichtingen is ten slotte op uiteenlopende wijze kenbaar gemaakt dát de waardering 
voor het onderwijsproject ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’ is. 
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Vraag 13 
Dit jaar is de Nederlandse Veteranendag voor het eerst op een zaterdag gehouden. Hoe heeft u dit 
ervaren? 
 
Van de 816 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, heeft 55,4% de viering op een 
zaterdag goed of zelfs uitstekend ervaren. ‘Neutraal’ is door 39,5% als antwoord ingevuld en 5,1% 
heeft de viering op de zaterdag als matig of zelfs slecht ervaren.  
 
Tabel 32: Waardering voor zaterdag 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 94 9,9 
                                 Slecht 9 0,9 1,8
                                 Matig 17 1,8 3,5
                                 Neutraal 178 18,7 36,2
                                 Goed 204 21,5 41,4
                                 Uitstekend 84 8,8 17,1
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord 42 4,4 
                                 Slecht 5 0,5 1,5
                                 Matig 11 1,2 3,4
                                 Neutraal 144 15,1 44,5
                                 Goed 114 12,0 35,2
                                 Uitstekend 50 5,2 15,4
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Door 216 personen is een toelichting gegeven bij deze waarderingsvraag over de ervaringen van de 
Nederlandse Veteranendag op een zaterdag.  
Van deze 216 teksten betreft 6% een toelichting op de waardering ‘slecht’, 7% op ‘matig’ en 36% op 
‘neutraal’. Door 31% van de schrijvers wordt de waardering ‘goed’ toegelicht en ‘uitstekend’ door 20%. 
 
Matig, Slecht 
De schrijvers van deze teksten zijn qua aantal in de minderheid, maar qua mening heel uitgesproken. 
Voor ruim 40% van deze mensen komt de mening voort uit hun overtuiging dat 29 juni dé vaste datum 
van de Nederlandse Veteranendag moet zijn. Ook spreekt men zich duidelijk uit over het instellen van 
een ‘Nationale Feestdag’, juist op deze 29ste juni.  

“De uitvoering op zaterdag trekt dan wel meer publiek, maar de veteranendag is wel vastgesteld 
op 29 juni”. 
“Het hoort een nationale feestdag te zijn!” 

Er wordt verwezen naar de wijze waarop in Engeland invulling wordt gegeven aan Poppy Day:  
“Vraag de Britten om raad”. 

Werkende veteranen hebben dit jaar de viering op zaterdag als ‘matig’ of ‘slecht’ ervaren, omdat zij 
niet in staat waren naar Den Haag te komen:  

“Ik kon niet. Ik werk in een vijf ploegen rooster en krijg géén vrij van mijn werkgever en ik heb 
zelf maar een bepaald aantal vrije dagen”.  

  “Slecht, omdat ik werkzaam ben in een winkel en dus op zaterdag werk”. 
Een derde van de mensen heeft ervaren dat deze zaterdag dé dag is voor het ondernemen van 
activiteiten met het gezin en/of de familie. Er werd op deze zaterdag gesport en aan wedstrijden deel 
genomen. Bovendien werden op deze laatste zaterdag van juni andere festiviteiten bezocht, 
waaronder de TT in Assen. 
Over het idee dat de 29ste juni dit jaar op een zondag viel en de veteranendag wegens religieuze 
overwegingen naar de zaterdag is verplaatst, hebben de respondenten verschillende meningen:  

“Slechts oké wegens niet verstoren van de zondagsrust van de christelijke veteranen”.  
“Onzin! Oorlog houdt ook geen rekening met de zondag!” 

én: “Slecht. In verband met de viering van de sjabbat”. 
Een enkeling verwijst naar het de slechte weekendregelingen van het openbaar vervoer. 
 
Neutraal 
Bijna 45% van de schrijvers die ‘neutraal’ antwoordden geeft aan geen ervaring te hebben opgedaan 
omdat zij de veteranendag dit jaar zonder verdere opgave van redenen niet hebben bijgewoond.  
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In ruim 30% van de andere ‘neutrale teksten’ worden als redenen van afwezigheid bezigheden met 
het gezin, de familie, sport en werk genoemd.  
De keuze van de datum en de dag van de viering maakt 20% echt niet uit. Voor een groot deel van 
deze mensen speelt mee dat ze niet naar Den Haag zijn gegaan, vanwege hun voorkeur voor 
Roermond en/of de regionale bijeenkomsten. Tevens worden hier de aspecten als ouderdom, 
invaliditeit en ziekte genoemd. Ook geven veteranen aan in deze periode op vakantie te zijn geweest. 
Eén respondent schrijft echter juist: 

“Een veteraan kan iedere dag”. 
Een kleine 5% van deze veteranen schrijft dat, hoewel zij de dag dit jaar niet hebben bezocht, zij een 
zaterdag een geschikte keuze vinden: 
 “Gelet op het feit dat zaterdag voor velen een vrije dag is, wordt dit aanbevolen”. 
 
Goed, Uitstekend 
Ruim de helft van de toelichtingen is geschreven door respondenten die goede of zelfs uitstekende 
ervaringen hebben opgedaan tijdens de viering van deze Nederlandse Veteranendag op de zaterdag. 
Van deze enthousiaste veteranen is 75% zeer te spreken over zowel de grote aantallen bezoekers als 
de diversiteit onder het publiek.  
 “Goed, meer publieke aandacht dan voorgaande jaren”. 
 “Uitstekend, want nu konden mijn kleinkinderen er ook bij zijn omdat zaterdags geen school is”. 
De positieve ervaringen met de vrije zaterdag ten opzichte van een doordeweekse werkdag wordt 
door het merendeel benoemd. 

“Geen arbeidsverlies door ‘jonge veteranen’ ”. 
“Zaterdag kwam voor mij, net als voor de meeste mensen, goed uit in verband met het 
beginnende weekend”. 
 “Als niet werkende vind ik zaterdag prima! Ik kan echter niet inschatten of dit voordelen heeft 
voor werkende ‘jonge’ veteranen, met wellicht drukke gezinnen. Beter: landelijk vrij!”.  

Ook onder de positief gestemde mensen bevinden zich dus voorstanders van een nationale feestdag:  
 “In het weekend kunnen de jonge veteranen eerder meedoen. Maar het zou eigenlijk een 
nationale vrije dag moeten zijn, voor de erkenning die daar van uit gaat en daarmee voor een 
groter draagvlak”. 

Door 10% van de mensen worden positieve berichten gegeven over de bereikbaarheid van Den Haag: 
“Het was minder druk in de trein”. 

 “In de ochtend naar Den Haag over de A12 zonder file; een unicum!” 
Bijna 5% van de respondenten die de zaterdag op zich goed hebben ervaren, pleit er wel voor deze 
dag rond 29 juni te houden. De meningen over het al dan niet op zondag vieren, lopen uiteen: 
 “Het was een vrije dag voor velen. Zondag was niet geschikt voor christenen (kerk)”. 
 “Op een zaterdag of misschien zelfs een zondag bereik je een breder publiek”. 
 “Uitstekende ervaring. Maar op zondag 29 juni had van mij ook gemogen”. 
Ten slotte draagt een veteraan zijn geëmigreerde ex-collega’s een warm hart toe: 

“Hoewel ik er zelf dit jaar niet geweest ben, vind ik dat het een zaterdag moet zijn i.v.m. 
veteranen die uit het buitenland moeten komen reizen”. 

 
Vraag 14 
Zou u er voor kiezen om de Nederlandse Veteranendag voortaan altijd op een zaterdag te houden en 
wel de zaterdag het dichtst liggend bij 29 juni? 
 
Van de 952 respondenten zouden 625 mensen (65,7%) er wel voor kiezen om de Nederlandse 
Veteranendag voortaan altijd op een zaterdag te houden. 17,5%, te weten 167 personen, geeft aan 
dat zij dit niet willen en 160 mensen geven op deze vraag geen antwoord. 
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Tabel 33: Een zaterdag, het dichtst liggend bij 29 juni 
  

Frequentie
 

Percentage 
Valide 

Percentage 
  
Oude veteranen                                                          Niet geantwoord 114 5,9 
                                 Ja 374 39,3 79,2
                                 Nee 98 10,3 20,8
                                 Totaal 586 61,6 100,0
  
Jonge veteranen                                                         Niet geantwoord  46 4,8 
                                 Ja 251 26,4 78,4
                                 Nee 69 7,2 21,6
                                 Totaal 366 38,4 100,0
                               
Totaal 952 100,0 

 
Van de 952 respondenten hebben 305 personen een toelichting gegeven bij de vraag over de keuze 
voor het vieren van de Nederlandse Veteranendag op de zaterdag die het dichtst bij 29 juni ligt. 
Van deze teksten betreft 52% een toelichting op ‘ja’ en 27% op ‘nee’. Door 21% van de mensen wordt 
geschreven dat zij geen mening, oordeel of voorkeur hebben. 
 
Nee 
Van diegenen die een toelichting hebben gegeven op hun ‘nee’ tegen de viering op de zaterdag, is 
48% vóór het handhaven van de specifieke datum van 29 juni. De tekstschrijvers betogen dat juist de 
geboortedag van wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard is gekozen als eerbetoon aan de 
prins, vanwege zijn bijzondere band met veteranen. De datum is zelfs door het Kabinet bepaald. Daar 
mag nu niet van afgeweken worden: 
 “29 Juni verdient de voorkeur in verband met de verjaardag van wijlen Prins Bernhard”. 
 “(…) Een datum is een datum. Tijdens de strijd vragen ze ook niet of het zaterdag of zondag is”. 
 “Het is een vaste dag, nationaal geregeld: 29-06!” 

“(…), want zo’n zaterdag kan wel meerdere dagen voor of na 29 juni vallen en dat tast dan de 
intentie (ook van het kabinet) aan”.  
“Nee, 29 juni is gekozen als Nederlandse Veteranendag. We moeten consequent zijn en de 
veteranendag ook op die dag houden. We houden 4 en 5 mei toch ook consequent op die 
data?” 

Van de ‘nee’-stemmers spreekt 42% zich uit voor een Nationale Feestdag: 
“Nee, maak er een nationale feestdag van. Net als koninginnedag, een dag voor het 
Nederlandse volk. Zodat iedereen weet wat Nederland betekent en betekende op vredesmissies 
en in tijden van oorlog”. 
“Of de veteranendag vieren zoals in GB, of helemaal afschaffen”. 

Van deze mensen vraagt 14% de dag in te passen in het programma van 4 of 5 mei. 
 “Veteranendag moet samenvallen met 5 mei”. 

“Nee, ik wil niet meedoen aan persoonsverheerlijking (PB). Veteranendag is m.i. bedoeld voor 
echte soldaten. Bij voorkeur 5 mei”. 

5% van de respondenten is, net als de schrijvers van bovenstaande citaten, van mening dat de datum 
van 29 juni juist losgekoppeld moet worden van de Nederlandse Veteranendag. 
Bijkomende aspecten tegen de keuze voor deze laatste zaterdag van juni betreffen volgens 3% van 
de mensen andere festiviteiten:  
 “Nee, andere evenementen zoals de TT in Assen hebben deze zaterdag al in gebruik”. 
Tot slot spreekt 2% de voorkeur uit om de dag buiten de zomervakantieperiode te halen: 
 “(…) bijvoorbeeld in de maanden april-mei of in september-oktober”. 
 
Neutraal 
Door 21% van de mensen wordt als toelichting geschreven dat zij “Geen mening”, “Geen oordeel” of 
“Geen voorkeur” hebben. Gezien het feit dat 160 mensen op deze vraag 14 geen kwantitatief 
antwoord hebben gegeven (zie tabel 33) lijkt het erop dat de gedichotomiseerde vraag, waarbij de 
respondent kon kiezen uit twee mogelijke antwoorden (ja/nee) niet heeft voldaan. Men lijkt de 
antwoordcategorie ‘geen mening’ te missen. Enkele iets uitgebreidere citaten laten dit ook zien: 
 “Geen mening, het hoeft toch niet uit te maken op welke dat het gehouden wordt?” 
 “Het is mij om het even”. 
 “Maakt me niet uit, het gaat langs me heen”. 
 “Neutraal; ik laat dit aan de meeste stemmen over”. 
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Ja 
Van de respondenten die ‘stemmen’ vóór de zaterdag die het dichtst bij 29 juni ligt, spreekt 81% in de 
toelichting over het voordeel van de grote publieke belangstelling en de meeste kans op verschillende 
leeftijden en achtergronden van de bezoekers.  

“Gevoelsmatig neig ik ‘nee’ te zeggen, want 29-06 = 29-06. maar het is ‘ja’ vanwege de opkomst 
die dan groter is”. 

 “Op zaterdag hebben meer mensen de gelegenheid, ook ouders met schoolgaande kinderen”. 
 “Ik denk dat er een meer divers publiek zal zijn in het weekend”. 
Van deze veteranen spreekt 36% van het voordeel van een vrije weekenddag boven een werkdag: 
 “De meeste kans dat de werkenden onder ons dan vrij zijn”. 
 “Ja, dan behoeft voor deelname niet verzuimd te worden van het werk”. 
 “Het is toch een lange dag, en dan hoef je de dag erna niet te werken”. 
Anderen uiten hun voorkeur voor een Nationale Feestdag    

“Of, het moet een zo genaamde Nationale Feestdag worden, zoals 5 mei”. 
Door 12% van de respondenten wordt als aanvulling op hun ‘ja’ aangegeven dat zij ten aanzien van 
het reizen grote voordelen zien in weekenddagen en vooral in de zaterdag: 
 “In het weekend is het openbaar vervoer en het wegennet minder belast”. 

“Zaterdag is de prettigste dag om te reizen, zowel met eigen vervoer (weinig vrachtverkeer) als 
met de trein”. 

Een kleine 5% geeft toelichtingen met betrekking tot de zondag. De meningen hierover lopen uiteen: 
“Ik ben wel van mening dat de zaterdag de voorkeur verdient boven de zondag. Niet vanwege 
godsdienstige, maar uit familiaire overwegingen”. 
“Als fervent kerkbezoeker zou het moeilijk zijn om tussen 10 en 11 uur aanwezig te zijn om me 
te melden”. 

Ten slotte geeft 2% van de mensen aan dat de meeste veteranenstemmen gelden: 
 “Ja hoor, als de meeste veteranen dit ook goed vinden”. 
 
2.3 Evaluatie: gemiddelde scores op de waarderingsvragen 
 
De vragen 02, 06a tot en met 06e, 09, 12 en 13 betreffen waarderingsvragen, met antwoord- 
mogelijkheden op een vijfpuntschaal. 
 
02 Wat vindt u van de slogan voor de Nederlandse Veteranendag: “Veteranen. Ingezet in dienst 

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

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

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

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

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

13 Dit jaar is de Nederlandse Veteranendag voor het eerst op een zaterdag gehouden. Hoe heeft u 
dit ervaren? 

 
Door de gemiddelde scores op deze afzonderlijke negen (sub)vragen af te zetten tegen vraag 16, of 
men ‘vóór 1979 is ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden (operatie / missie 
/ uitzending)’, is het mogelijk hierbij een vergelijking te maken tussen waarderingen van de 
verschillende onderwerpen door de groep ‘oude veteranen’ en de groep ‘jonge veteranen’.  
 
Onderstaande tabel 34 geeft de resultaten, gemeten op een vijfpuntschaal, weer. 
 
Tabel 34: Gemiddelde scores op de waarderingsvragen 
 02 06a 06b 06c 06d 06e 09 12 13 
          
Oude veteranen 3,37 3,62 3,55 3,60 3,96 3,70 4,02 3,80 3,68
Jonge veteranen 3,62 3,57 3,68 3,53 3,98 3,82 3,77 4,01 3,60
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De grafiek in figuur 3 geeft vervolgens de gedetailleerde verdeling weer van de waardering op de 
bevraagde negen (sub)onderwerpen met betrekking tot deze vierde Nederlandse Veteranendag. 
 
 
Waardering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Oude veteranen in vergelijking met jonge veteranen 

 
 
 

 
 
Figuur 3: Gemiddelde waardering per groep per onderwerp 
 
Uit de resultaten blijkt dat de groep jonge veteranen (witte staven) ten aanzien van twee onderdelen 
van deze vierde Nederlandse Veteranendag een duidelijk hogere waardering heeft dan de groep oude 
veteranen (groene staven), te weten de slogan en het scholenproject. 
Van de negen uitgevraagde onderwerpen krijgt de slogan ‘Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede’ 
van de groep oude veteranen de laagste waardering. Terwijl van deze groep 50,3% zegt dat deze 
slogan hen (zeer) aanspreekt (zie tabel 8), ligt dit percentage bij de groep jonge veteranen 12,4% 
hoger, op 62,7%.  
Het onderwijsproject ‘Verhalen van veteranen’ krijgt van de groep jonge veteranen de hoogste 
waardering. In tabel 31 is het verschil in waardering tussen de groepen oude en jonge veteranen ten 
aanzien van het project te zien. Van de groep jonge veteranen zegt 83,1% dat zij het een goed of zelfs 
een uitstekend project vinden. Dit percentage ligt bij de groep oude veteranen op 72,0% en daarmee 
11,1% lager. 
De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen die op of rond 29 juni zijn georganiseerd, 
worden door de groep oude veteranen het hoogst gewaardeerd. Het gebodene wordt door 81,7% van 
de groep oude veteranen met een ‘goed’ of ‘uitstekend’ gewaardeerd (zie tabel 28), terwijl dit 
percentage bij de groep jonge veteranen 8,4% lager, te weten op 73,3%, ligt.  
Het Haagse evenement ‘Plein Live’ krijgt van de jonge veteranen de minst hoge waardering; de groep 
oude veteranen verschilt hierin niet veel van mening. Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel 
de groepen oude als jonge veteranen hoog gewaardeerd. De waardering van beide groepen voor de 
plechtigheid in de Ridderzaal, de Ceremoniële Medaille-uitreiking en de Manifestatie op het Malieveld 
lopen niet ver uiteen. De ervaringen met de viering van de Nederlandse Veteranendag op een 
zaterdag worden door 58,5% van de groep oude veteranen met een ‘goed’ of ‘uitstekend’ 
gewaardeerd; dit percentage ligt bij de groep jonge veteranen op 50,6%.  
 
De geschreven toelichtingen bij de verschillende vragen geven achtergronden bij en verklaringen voor 
deze waarderingen en de verschillen én overeenkomsten tussen ‘oud’ en ‘jong’. Hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 2.2., waarin de antwoorden op de respectievelijke vragen uitgebreid worden 
behandeld. 
 
Net als vorig jaar zijn deze waarderingsvragen niet met elkaar gemiddeld om een gemiddelde score 
van de respondenten op ‘algemene waardering’ voor deze vierde Nederlandse Veteranendag in kaart 
te brengen. De onderwerpen (te weten: de slogan, de vijf programmaonderdelen in Den Haag, de 
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regionale evenementen, het onderwijsproject én het houden van de Nederlandse Veteranendag op 
een zaterdag) verschillen dusdanig, dat de uitdrukking “appelen met peren vergelijken” hier sterk van 
toepassing is. Omdat de twee algemene waarderingscijfers, van respectievelijk oude en jonge 
veteranen, inhoudelijk niet zuiver te noemen zijn, voegen zij niets toe. 
 
2.4 Aanvullende opmerkingen 
 
2.4.1 De vierde Nederlandse Veteranendag 
 
Vraag 15 
Wat mist u tijdens de Nederlandse Veteranendag? Met andere woorden, is er een element dat u 
toegevoegd zou willen zien? 
 
Van de 952 respondenten hebben 391 mensen een toelichting gegeven bij deze vraag. In veel teksten 
worden persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats (NAW) verstrekt en beschrijvingen 
gegeven van dienstverbanden, militaire operaties, missies en uitzendingen en van ervaringen bij 
terugkeer in Nederland. Aangezien al de verstrekte gegevens in deze rapportage anoniem worden 
verwerkt, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de persoon, worden deze beschrijvingen niet geciteerd. 
Veel toelichtingen zijn echter ook gericht op adviezen, suggesties en verzoeken. Echt volstrekt nieuwe 
elementen die men toegevoegd wil zien, zijn zeldzaam. De meeste van de bij deze vraag beschreven 
onderwerpen zijn al aan bod geweest bij de behandeling van de voorgaande 14 vragen. Veelal maken 
respondenten van de gelegenheid gebruik om datgene wat zij belangrijk vinden, nogmaals en 
uitgebreider te vermelden. Meer dan de helft van de 391 veteranen benoemt op deze plaats meer dan 
één onderwerp. Sommigen verwijzen naar eerder geschreven teksten. Percentages worden daarom 
bij de behandeling van deze vraag achterwege gelaten en de volgorde van de benoemde 
onderwerpen is gelijk aan de volgorde van de 14 voorgaande vragen van deze enquête.  
 
Bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen 
Veteranen afkomstig uit vrijwel alle militaire operaties, missies en uitzendingen, van WO-II tot en met 
ISAF, benoemen het belang van de toename van de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen 
binnen de Nederlandse samenleving. Er wordt in dit kader verzocht om meer achtergronden, 
documentaires, geschiedenislessen, historie, interviews en voorlichting over hun inzet en de (politieke) 
achtergronden daarbij. Enkele citaten: 

“Ik mis ‘het verzet’. Wij hebben ook gevochten!!!” 
“Meer bekendheid wat betreft de overdracht in 1962 van Nederlands Nieuw Guinea en de rol die 
de Nederlandse politiek daarin heeft gespeeld”. 
“Betere uitleg over UNIFIL-detachement tussen ’79 en ’83 (Libanon). In de media komt naar 
voren dat men vakantie aan het vieren was. In werkelijkheid was dit niet zo!” 
“Ook voor de hedendaagse actief dienenden op die dag méér interviews en docu’s van hun 
werk nu in uitzendgebieden, voor meer bekendheid bij het NL publiek van het totaalplaatje van 
werk en uitzending”. 
“Meer info, achtergronden, geschiedenis, waar het nu écht om gaat, naar de bevolking”. 

Door iets minder mensen, maar even nadrukkelijk, wordt gevraagd om uitbreiding van de bekendheid 
met en aandacht voor het thuisfront van de veteranen. Hierbij worden vooral partners benoemd, maar 
ook kinderen en ouders. Door enkelen wordt meer bekendheid met een specifieke groep veteranen 
gevraagd: 
 “Meer aandacht voor de vrouwelijke veteranen!”  
Veel van deze, maar ook andere respondenten noemen de uitbreiding van het mediagebruik heel 
wenselijk, zowel door middel van ‘live’ uitzendingen van de Nederlandse Veteranendag zelf, via de 
televisie (m.n. door de NOS) en de radio, als voorafgaand aan de dag, door informatieve en 
voorlichtende programma’s: 

“Ik weet niet of er belangrijke radio programma’s op het Malieveld aanwezig zijn geweest. Denk 
aan Radio 538 of Veronica. Als je live uitzendingen van hun kant kunt krijgen tijdens zo’n dag zit 
je als organisatie gebakken”. 

Bovendien wordt bij deze vraag door enkelen gevraagd het onderwijsproject “Verhalen van veteranen” 
meer bekendheid te geven. 
 
Vergroten van erkenning en waardering 
Zichtbare en tastbare bewijzen van erkenning en waardering, daar vragen veel veteranenpashouders 
om. Zij willen dat er massaal gevlagd wordt op deze Nederlandse Veteranendag, dat er een landelijke 
vrije dag voor veteranen wordt ingevoerd en dat er gratis of gereduceerd openbaar vervoer wordt 
gerealiseerd voor zowel veteranen als hun familieleden of noodzakelijke begeleiders. Ook wordt 
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verzocht om inzet van treinen met brede gangpaden, in verband met rollator- en rolstoelgebruik. 
Gemist worden bovendien gratis lunch-, maaltijd- en consumptiebonnen: 

“Ik ben Bosnië veteraan en individueel uitgezonden. Deelname aan het defilé kan alleen in 
detachement van Dutchbat of Signalbat. Dat is voor mij geen optie. Kortom: geen deelname aan 
defilé: betekent geen vrij vervoer, lunch en consumpties. Bovendien zijn er 130.000 veteranen 
en lopen er 3.000 mee omdat de stoet anders te lang wordt. 127.000 Veteranen kunnen dus niet 
meedoen en als zij toch naar het Malieveld willen, hebben ze geen faciliteiten (…)”. 

In veel teksten staat te lezen wat een veteraan kort en krachtig als gemis benoemd: 
 “Burgerparticipatie!” 
 
Zorg 
Een deel van de respondenten ziet graag dat de regering zich meer inzet voor de veteranen met een 
posttraumatische stress-stoornis (PTSS), voor gewonden en voor nabestaanden van overledenen. Zij 
vragen geldelijk voordeel, zoals kortingen dan wel tegemoetkomingen in ziektekosten en 
voorzieningen. Ook wordt gevraagd de bevolking meer te informeren over veteranen en militairen met 
PTSS. Een veteraan verzoekt: 

“Oprechte betrokkenheid en daadwerkelijke actie van de politiek in de richting van de veteraan, 
ook na de veteranendag, wanneer de camera’s weg zijn”. 

 
Den Haag 
De aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt door vooral veel oude veteranen als 
gemis beschreven. Voor sommigen is de televisie-uitzending van een vooraf opgenomen toespraak 
van Hare Majesteit aan de bevolking voldoende, anderen vragen haar aanwezigheid in Den Haag:  
 “We streden toch voor vorstin en vaderland? Toch niet voor een kroonprins?” 
Sommigen missen “Wageningen”. 
Ook de verzoeken om uitbreiding van de informatievoorziening over de mogelijkheden om de 
plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking in persoon bij te wonen komt 
vooral van oude veteranen. Zij vragen tevens of de aantallen ‘gewone’ veteranen onder de 
genodigden groter kan worden, zodat zij er in 2009 bij kunnen zijn. 
Invalide autogebruikers vragen om het realiseren van speciale parkeerfaciliteiten “inclusief P-kaart”, 
zodat ook zij de veteranendag kunnen bijwonen. 
Hoewel de Nederlandse Veteranendag geen herdenking of reünie heet te zijn, wordt het door flink wat 
veteranen wel als een gemis beschouwd dat er in Den Haag geen moment van herdenken is. Ook 
worden veel voorstellen gedaan om de mogelijkheden te vergroten tot het ontmoeten van bekende 
veteranen, in het kader van de reünie gedachte: 

“Missiegerelateerde deellocaties, Het optreden is immers altijd al ‘paars’ en met samengestelde, 
niet organieke eenheden”. 

Er wordt veelvuldig gevraagd om verbetering van het opstellen voor het defilé. Ook pleit men voor een 
goed gevulde tribune achter het defileerpunt, voor eenheid van tenue en voor meer militaire discipline. 
Ten aanzien van de muzikale ondersteuning tijdens het defilé zijn er nagenoeg evenveel veteranen 
vóór uitbreiding van het aantal deelnemende fanfares als voor het verminderen hiervan. Iemand 
schrijft: 
 “Ik mis een doedelzakband; deze doet denken aan de bevrijding in 1945”. 
Over de kwaliteit van de cateraar van het warme eten wordt ronduit geklaagd. Men mist een kwalitatief 
goede rijstmaaltijd, de zogenaamde ‘blauwe hap’. Eén respondent brengt een nieuw element in: 

“Waarom op deze dag geen verkooppunt, of gratis verstrekking aan de hand van een bon, van 
de echte Scheveningse Nieuwe Haring?” 

Gemist worden ook: “Een loterij”, “Kraampjes met boekjes, speldjes, souvenirs, etc.”, “Een gadget” en  
“Een kleine attentie”. 
Ter vergroting van de deelname van de Nederlandse burgers wordt voorgesteld om het aantal en het 
soort artiesten te vergroten. 
 
Regionale of lokale evenementen 
Gemist wordt vooral de ‘jonge veteraan’. Zowel door jonge veteranen zelf, als door oude veteranen. 
Ook wordt er op aangedrongen de partners, gezins- en familieleden en in voorkomend geval de 
begeleiders van veteranen uit te nodigen. Bovendien moet, volgens een aantal respondenten, de 
aandacht voor de Nederlandse Veteranendag in bejaarden- en verzorgingshuizen worden vergroot. 
Er worden veel oproepen gedaan om alle gemeenten aan te sporen mee te doen aan de Nederlandse 
Veteranendag. Er worden voorstellen gedaan dit eventueel op provinciaal niveau te doen.  

“En, wanneer de Nederlandse Veteranendag voortaan wordt gehouden op zaterdag, dan kan de 
vrijdag daarvóór de bijeenkomst van de gemeente worden georganiseerd. Dan kan ik ook naar 
Den Haag”.  
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Respondenten pleiten voor het verhogen van het gemeentebudget en voor militaire ondersteuning van 
regionale evenementen.  
 
Zaterdag 
Ten aanzien van de vaste viering van de Nederlandse Veteranendag op een zaterdag wordt door 
enkelen genoemd dat zij dan de landelijke vrije dag voor veteranen zullen missen: 

“Als ambtenaar krijg ik een dag BV om de veteranendag bij te wonen, dus het is niet echt een 
voordeel dat het in het weekend is”. 

Door iets meer mensen wordt aangegeven dat zij de Nederlandse Veteranendag zelf missen: 
“Ik ben in deze periode altijd op vakantie! 

 
Enkele veteranen geven te kennen dat zij iets of iemand missen, in het besef dat het Comité 
Nederlandse Veteranendag hieraan helaas niets kan veranderen: 
 “Beter weer! Maar daar is niets aan te doen. Gewoon doorgaan, maar wel op 29 juni”. 
 “De persoonlijke aanwezigheid van ZKH Prins Bernhard!” 
 
Tenslotte een bericht van een veteraan die letterlijk iets mist tijdens deze Nederlandse Veteranendag: 

“Zeer tot mijn spijt ben ik op 28 juni 2008 mijn grijs-blauwe baret met luchtmacht embleem, maat 
57, met aan de binnenzijde antivocht bekleding, kwijt geraakt op het Malieveld, in tent C (KLu). 
Ik ben weinig hoopvol mijn hoofddeksel nog terug te krijgen, maar niet geschoten…” 

 
Als afsluitende vraag werd de respondent de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te 
plaatsen ten aanzien van deze enquête. 
 
2.4.2 De enquête 
 
Vraag 20 
Indien u nog opmerkingen heeft ten aanzien van deze enquête, kunt u deze hieronder kwijt. 
 
Van de 952 respondenten hebben er 73 hier een opmerking geplaatst. Van deze mensen uit 40% kort 
en krachtig positieve waardering voor de toezending van de enquête: “Bedankt”, “Goed initiatief”, 
“Prima idee”, “Prima enquête”. 
Ruim een derde van de respondenten gebruikt wat meer woorden om hun mening te geven: 
 “Heel nuttig om op deze wijze feedback te vragen”. 

“De uitkomsten van deze enquête lijken mij zinvol om te gebruiken bij het verder uitbouwen van 
de Nederlandse Veteranendag”. 
“Enquête is goed, eindelijk kan ik mijn frustraties opschrijven”. 

Een aantal van deze veteranen reageert iets terughoudender: 
 “Het proberen altijd waard” 
 “Zelf geen interesse. Respecteer echter de interesse van anderen”. 
 “Een enquête… ik mag hopen dat er wat mee gedaan wordt!” 
Bovendien noteert een respondent hier (helaas zonder NAW-gegevens, waardoor deze informatie niet 
is te verwerken in het veteranenpasbestand): 
 “Ik wens geen enquêtes meer te ontvangen. Dank u” 
 
Een aantal veteranen vindt het goed dat de vraag naar de mening ten aanzien van de veteranendag 
aan zowel oude als jonge veteranen wordt gesteld. 
Enkele mensen vragen zich echter wel af, of het nodig is om zowel vraag 16 als 17 te stellen: 

“(…) omdat het logisch is dat als je voor 1979 niet bent geweest, je dus automatisch na 1979 op 
uitzending bent geweest. Logischer vragen stellen dus!” 

Voor de uitleg over de noodzaak van beide vragen wordt verwezen naar de paragraaf 2.1.2. over 
persoonsgegevens. 
 
Twee respondenten vragen zich af waarom zij tweemaal een volledig pakket van deze enquête 
hebben ontvangen. Beiden gaven aan slechts één keer een ingevulde vragenlijst retour te hebben 
gezonden. Aan de hand van de NAW-gegevens is achterhaald dat deze veteranen meerdere missies 
op naam hebben. Zij zijn middels de representatieve steekproef twee maal geselecteerd uit het 
veteranenpasbestand van het Vi en ondanks de controle op dubbele selectie twee maal 
aangeschreven. De controle hierop dient in de toekomst zorgvuldiger te zijn.  
Door drie geëmigreerde veteranen wordt er op gewezen dat verzending van bijgevoegde 
antwoordenvelop vanuit het buitenland zeker niet gratis is. De postzegels op enkele retourenveloppen 
toonden deze omissie al aan. Minimaal 31 herkenbare geëmigreerde veteranen retourneerden de 
enquête, waarbij gelukkig niet ieder van hen postzegels hoefde te gebruiken, omdat zij een 
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retourenvelop hadden ontvangen met een internationaal antwoordnummer. Hierbij excuses aan hen 
die dit wel hebben moeten doen en een groot compliment voor het feit dat zij ondanks deze financiële 
hindernis de vragenlijst toch ingevuld retour hebben gezonden. In het vervolg zal zowel de instructie 
als de controle op de mailing van de enquête naar het buitenland worden verbeterd. 
 
Eén respondent vraagt zich iets heel anders af: 
 “Waarom is deze enquête niet in kleur? Dat staat dan toch een stuk beter!” 
In het plan van aanpak van de evaluatie in 2009 zal dit idee, op bijkomende kosten worden bekeken.  
 
Bijna 17% van de veteranenpashouders noteert op deze plaats tevens opmerkingen, gericht aan het 
Veteraneninstituut, het Veteranen Platform (VP) en De Basis: 
 “De draagspeld draag ik altijd op mijn pak”. 

“Heb respect voor het vele werk dat wordt verzet door het Vi en het VP. Onlangs hebben mijn 
vrouw en ik het genoegen gehad om negen dagen te verblijven op De Basis in Doorn. 
Geweldige opvang, verzorging, creatief, enz. als ik terugdenk aan 1948: niets. Dan is er nu al 
een berg verzet. Met alle waardering!” 

Er wordt ook kritiek geuit: 
“Ben niet zo weg van de stichting. Lijkt erop dat hier ook weer de vriendjes op de voorgrond 
treden”. 

Ook wordt het veteranenblad de Checkpoint door enkele respondenten geprezen. 
 
Een bijzondere vermelding verdient een in België wonende veteraan wegens onderstaande: 
 “Hierbij stuur ik een kleine bijdrage van € 5,= voor een goed doel”. 
Een briefje van € 5,= was vastgeniet aan de ingevulde vragenlijst. Na beraad is besloten het geld over 
te maken naar de stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen (OLV) het ‘Elders Hoes’ te 
Hoensbroek, in de buurt van betrokken veteraan. Dit is gebeurd en de veteraan is hierover 
geïnformeerd. 
 
Ten slotte geeft een veteraan een suggestie om de deelname aan deze evaluatie te verhogen: 

“Beantwoording van deze enquête kan in den vervolge wellicht worden gestimuleerd door 
‘beloning’ in het vooruitzicht te stellen van een NS-dagkaart”. 

Dit voorstel tot het gebruik van zo genaamde ‘incentives’ zal worden meegenomen in de 
aanbevelingen! 
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HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
Het doel van deze evaluatie is:‘het in kaart brengen van mening van de veteranen over deze vierde 
Nederlandse Veteranendag’.  
Aan de hand van de uitkomsten heeft het Comité Nederlandse Veteranendag de mogelijkheid de stem 
van de veteranen te laten meewegen bij de organisatie van toekomstige veteranendagen.  
 
De doelstelling van de Nederlandse Veteranendag is: ‘het binnen de Nederlandse samenleving 
bevorderen van meer erkenning en waardering voor de veteranen’.  
 
3.1 Conclusies 
 
3.1.1 Kwantitatieve conclusies 
Aan de hand van de antwoorden op de gesloten vragen zijn de navolgende kwantitatieve conclusies 
getrokken: 
• Van de 952 respondenten die een bruikbaar ingevulde enquêteformulier hebben retour gezonden, 

zegt 69,5% te hebben gemerkt dat de veteranendag heeft geleid tot meer bekendheid, erkenning 
en waardering in zijn of haar richting als veteraan.  
Er is, sinds de evaluatie van de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005, jaarlijks een duidelijke 
toename waar te nemen in dit percentage. In 2005 bedroeg het percentage ‘ja’-antwoorden op de 
vraag of men heeft gemerkt dat de Nederlandse Veteranendag inderdaad heeft geleid tot meer 
erkenning en waardering in zijn of haar richting als veteraan, 34,8%. In 2006 was dit gestegen tot 
47,5% en in 2007 tot 60,8%. De stijging naar bijna 70% in 2008 vormt een indicatie dat de 
doelstelling van de Nederlandse Veteranendag opnieuw wordt behaald.  
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vraagstelling dit jaar iets uitgebreider is geformuleerd 
dan in de voorgaande jaren. 

• Van de respondenten is 12% in Den Haag aanwezig geweest bij evenementen in het kader van 
de Nederlandse Veteranendag en 27% bij evenementen in de eigen gemeente of regio. In 2007 
lagen deze percentages op respectievelijk 12% en 24%. 

• De groep jonge veteranen waardeert twee onderdelen van deze vierde Nederlandse 
Veteranendag duidelijk hoger dan de groep oude veteranen, te weten de slogan (3,62 t.o.v. 3,37) 
en het scholenproject (4,01 t.o.v. 3,80). 

• Het percentage respondenten dat zegt wel eens iets gehoord, gezien of gelezen te hebben over 
het scholenproject bedraagt 59,4%. In 2007, het eerste jaar dat er naar de bekendheid met het 
project werd gevraagd, bedroeg het 23,7%. De bekendheid is daarmee met meer dan 250% 
toegenomen. 

• De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen krijgen van de groep oude veteranen de 
hoogste waardering van 4.02 (t.o.v. 3,77 van de groep jonge veteranen).  

• Het Haagse evenement ‘Plein Live’ krijgt van de jonge veteranen de minst hoge waardering van 
3,53 (t.o.v. 3,60 van de groep oude veteranen).  

• Het Nationaal Defilé Den Haag wordt door zowel de groepen oude als jonge veteranen hoog 
gewaardeerd (met resp. 3,96 en 3,98).  

• Ten aanzien van de plechtigheid in de Ridderzaal, de Ceremoniële Medaille-uitreiking, de 
Manifestatie en de viering van de Nederlandse Veteranendag op een zaterdag, lopen de 
waarderingen van de groepen oude en jonge veteranen niet ver uiteen.  

• Van de 952 respondenten zou 65,7% er voor kiezen om de Nederlandse Veteranendag voortaan 
altijd op een zaterdag te houden. 

 
3.1.2 Kwalitatieve conclusies 
Op basis van kwalitatieve analyses van de toelichtingen zijn de navolgende conclusies getrokken: 
• In totaal zijn er door 784 van de 952 respondenten meer dan 3.800 toelichtingen bij de 

antwoorden gegeven. Deze vele bijschrijvingen, waarin veelal achtergronden bij en verklaringen 
voor de kwantitatieve antwoorden worden gegeven, zijn een indicatie van het belang dat eraan 
wordt gehecht, gehoord te worden. 

• Uit de toelichtingen van veteranen afkomstig uit vrijwel alle militaire operaties, missies en 
uitzendingen, van WO-II tot en met ISAF, blijkt dat het belang van de toename van de bekendheid 
met oorlogs- en uitzendervaringen binnen de Nederlandse samenleving heel belangrijk wordt 
gevonden. Er wordt in dit kader verzocht om meer achtergronden, documentaires, 
geschiedenislessen, historie, interviews en voorlichting over hun inzet én over de ervaringen van 
het thuisfront. 

• Het benutten van de media wordt door veel respondenten genoemd als middel om de bekendheid 
met oorlogs- en uitzendervaringen te bevorderen. Zowel informatieve en voorlichtende 
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programma’s voorafgaande aan de Nederlandse Veteranendag, als ‘live’ uitzendingen via de 
televisie (NOS) en de radio worden genoemd. 

• Het scholenproject ‘Verhalen van veteranen’ wordt door veel veteranen gezien als een goede 
manier om de bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen onder de jeugd te bevorderen. 
Zowel door respondenten die het project nog niet of slechts summier kennen, als door hen die het 
scholenproject beter kennen en het positief waarderen, wordt gepleit de bekendheid met het 
project te vergroten. Door veel van hen wordt bovendien geadviseerd om dit project ook verder uit 
te breiden tot bijvoorbeeld vervolgopleidingen en volwassenenonderwijs. 

• Er wordt gepleit voor een correcte uitvoering van het scholenproject, met een goede voorbereiding 
van zorgvuldig geselecteerde gastsprekers en van docenten die de verhalen van de veteranen 
dienen in te kaderen in hun lessen. Het advies wordt gegeven om het onderwijsproject hiertoe 
eerst te evalueren. 

• Zichtbare en tastbare bewijzen van erkenning en waardering, daar vragen veel respondenten om. 
Erkenning en waardering voor veteranen, zowel door de Nederlandse regering als door de 
bevolking, kan volgens de respondenten juist tijdens de Nederlandse Veteranendag praktisch 
worden beleden. Dit kan door zorg te dragen voor het minimaliseren van de te maken kosten op 
deze dag. Gepleit wordt voor het realiseren van gratis of gereduceerd (georganiseerd) vervoer, 
voor zowel veteranen als hun familieleden of noodzakelijke begeleiders, naar en van Den Haag en 
de lokale evenementen. Er wordt gevraagd om verstrekking aan veteranen van lunch-, maaltijd- 
en consumptiebonnen, die wellicht kunnen worden toegezonden of ter plaatse worden verstrekt.  
Invalide autogebruikers vragen om het realiseren van speciale parkeerfaciliteiten. Ook wordt 
verzocht om inzet van treinen met brede gangpaden, in verband met rollator- en rolstoelgebruik. 
Er wordt gepleit voor het invoeren van een landelijke vrije dag voor veteranen en voor het massaal 
vlaggen op de Nederlandse Veteranendag. 

• Een deel van de respondenten ziet graag dat de regering zich meer inzet voor de veteranen met 
een PTSS, voor gewonden en voor nabestaanden van overledenen. Zij vragen geldelijk voordeel 
en verzoeken de bevolking meer te informeren over veteranen en militairen met PTSS. 

• Vooral oude veteranen verzoeken om uitbreiding van de informatievoorziening over de 
mogelijkheden om de plechtigheid in de Ridderzaal en de Ceremoniële Medaille-uitreiking in 
persoon bij te wonen. Zij vragen ook of de aantallen ‘gewone’ veteranen onder de genodigden 
groter kan worden zodat zij er in 2009 bij kunnen zijn. 

• Ten aanzien van het hooggewaardeerde defilé wordt veelvuldig gevraagd om verbetering van het 
opstellen hiervoor. Men pleit voor eenheid van tenue en voor meer militaire discipline. Tevens 
verzoekt men om een goed gevulde tribune achter het defileerpunt. 

• De lokale en/of regionale bijenkomsten en evenementen worden door veel veteranen zeer 
gewaardeerd. Er worden oproepen gedaan om alle gemeenten aan te sporen mee te doen aan de 
Nederlandse Veteranendag. Er worden voorstellen gedaan de veteranendag eventueel op 
provinciaal niveau te vieren. Respondenten pleiten voor het verhogen van het gemeentebudget en 
voor militaire ondersteuning van regionale evenementen.  

• De meest beschreven kritiek op de lokale en/of regionale bijeenkomsten betreft de 
bezoekerspopulatie. Men betreurt het dat er voornamelijk oude veteranen komen en mist de jonge 
veteranen. Er wordt op aangedrongen de partners, gezins- en familieleden en, in voorkomend 
geval de begeleiders van veteranen, uit te nodigen. De publieke belangstelling wordt gemist.  
Er wordt geadviseerd de aandacht voor de Nederlandse Veteranendag in bejaarden- en 
verzorgingshuizen te vergroten. 

• Ruim de helft van de toelichtingen, geschreven bij de vragen over het houden van de Nederlandse 
Veteranendag op een zaterdag, zijn positief van toon. Als voordelen van de zaterdag worden 
voornamelijk de meeste kans op grote publieke belangstelling genoemd en de meeste kans op de 
grootste diversiteit van de bezoekers, onder wie werkende jonge veteranen en ouders mét hun 
schoolgaande kinderen. 

 
3.2 Discussie 
  
Zoals bij ieder (evaluatie)onderzoek kan ook bij deze schriftelijke enquête een aantal kanttekeningen 
worden geplaatst. 
 
3.2.1 Theoretisch kader 
De doelstelling van deze evaluatie wordt niet voorafgegaan door een theoretisch kader. Er is geen 
probleemstelling geformuleerd, anders dan het in kaart brengen van de mening van de veteranen over 
de dag. Aan de hand van de uitkomsten heeft het comité de mogelijkheid de stem van de veteranen te 
laten meewegen bij de organisatie van toekomstige veteranendagen. Door het opstellen van een 
theoretisch kader, het zorgvuldig formuleren van het doel van de evaluatie en de hieruit voortkomende 
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probleemstelling en onderzoeksvragen, wordt de mogelijkheid geboden gerichter te meten en het 
gewicht van de resultaten te kunnen vaststellen. 
 
3.2.2 Vraagstelling 
In totaal zijn er door 784 van de 952 respondenten meer dan 3.800 toelichtingen bij de kwantitatieve 
antwoorden gegeven. Bijna 82% van de mensen heeft dus van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 
achtergronden bij of verklaringen voor hun antwoorden te geven. Deze vele bijschrijvingen zijn een 
indicatie van het belang dat eraan wordt gehecht, om meer gegevens te verstrekken dan alleen de 
gesloten antwoorden.  
 
In 2005 is de eerste Nederlandse Veteranendag gehouden en geëvalueerd. Deze enquête bestond uit 
gesloten vragen. Ruim een derde van de retourzendingen, iets minder dan 400, bevatten toen echter 
geschreven aanvullingen. Bij een deel van de respondenten bleek een behoefte te bestaan om meer 
gegevens te verstrekken dan er via de 17 gesloten antwoorden kon worden gegeven. 
In 2006 is besloten de respondent door middel van een toelichtingkader ruimte te bieden voor het 
geven van achtergronden bij en verklaringen voor hun kwantitatieve antwoorden. Ruim 86% van de 
respondenten heeft toen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In 2007 lag het percentage op 88% 
en het aantal toelichtingen op bijna 4.000. Dit jaar ligt het percentage op bijna 82% en is het aantal 
toelichtingen met meer dan 3.800 vergelijkbaar met vorig jaar. 
 
Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen ligt het voor de hand om 
mensen daarnaar te vragen. De onderzoeker wil immers een representatief beeld krijgen van de 
meningen, etc. van een bepaalde doelpopulatie. Hierbij moeten de voor- en nadelen worden 
afgewogen van het al dan niet opnemen van open vragen in de lijst. Dergelijke vragen kunnen, zo ook 
bij deze enquête, leiden tot lange epistels, met alle gevolgen voor tijd, kosten en mogelijkheden van 
(statistische) verwerking van dien.  
 
In deze evaluatie is de respondent bij twee vragen, te weten bij 03 (Bent u op 28 juni 2008 in Den 
Haag aanwezig geweest (…)) en bij 08 (‘Bent u in uw eigen gemeente of regio (…) aanwezig 
geweest’) als praktisch alternatief negen antwoordmogelijkheden (a t/m i) geboden. Dit heeft de 
statistische verwerking van deze vragen vereenvoudigd.  
 
Bij vraag 08 betreft echter een kwart van de toelichtingen die zijn geschreven bij antwoordcategorie 
i. ‘Anders, namelijk (…)´ een aanvulling op de eerder aangekruiste antwoorden (a t/m h). Ook heeft 
een kwart van de mensen die naar een lokale bijeenkomst zijn geweest uit zichzelf genoemd in welke 
gemeente of regio zij zijn geweest. Dit, ondanks dat bij het maken van het enquêteformulier het vakje 
is weggevallen waar de respondenten dit konden konden aangeven. Bij vraag 03 betreft zelfs ruim 
55% van de toelichtingen bij i. ‘Anders, namelijk (…)´ een aanvulling op de eerder aangekruiste 
antwoorden (a t/m h). Ook dit zijn indicaties van het belang dat er door de respondenten van deze 
evaluatie aan wordt gehecht, om meer gegevens te verstrekken dan alleen de gesloten antwoorden.  
 
In dit kader is het ook vermeldenswaardig dat bij twee vragen, te weten bij 07 (‘Zou u volgend jaar bij 
een programma zoals in Den Haag aanwezig willen zijn?’) en bij 10 (Zou u volgend jaar (weer) in uw 
eigen gemeente of regio bij (één van) deze bijeenkomsten of evenementen aanwezig willen zijn?) veel 
respondenten die bij de kwantitatieve vraag ‘ja’ hebben geantwoord, dit antwoord in een toelichting 
nuanceren door voorwaarden te stellen, zoals: “Ja, als (…)” en “Ja, indien (…)”.  
 
Gezien het feit dat ook op vraag 14 (Zou u er voor kiezen om de Nederlandse Veteranendag voortaan 
altijd op een zaterdag te houden en wel de zaterdag het dichtst liggend bij 29 juni?) 160 mensen geen 
kwantitatief antwoord hebben gegeven (zie tabel 33) en in 21% van de geschreven toelichting staat 
dat zij “Geen mening”, “Geen oordeel” of “Geen voorkeur” hebben, lijkt het erop dat de 
gedichotomiseerde vragen, waarbij de respondent diende te kiezen uit twee mogelijke antwoorden 
(ja/nee) niet volledig hebben voldaan. Men lijkt de antwoordcategorie ‘geen mening’ te missen. 
 
Een praktische oplossing, in de vorm van het toevoegen van de antwoordmogelijkheid ‘weet niet’ is 
mogelijk. Feit is echter dat het opnemen van dit antwoordalternatief de resultaten veelal aanmerkelijk 
beïnvloedt. Het kan de respondent al te makkelijk in de verleiding brengen dit alternatief te kiezen. 
 
Ruimte voor bijgeschreven toelichtingen blijft daarom noodzakelijk.  
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3.2.3 Verzendbestand  
De landelijke verhoudingen tussen de groep oude en de groep jonge veteranen is 1,3 : 1. 
Binnen het veteranenpasbestand bedraagt de huidige verhouding tussen oude en jonge veteranen 
ongeveer 3,6 : 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 de mening van de landelijke populatie veteranen weerspiegeld te zien in de resultaten van 
deze evaluatie. 
Het moge duidelijk zijn dat in het veteranenpasbestand de groep oude veteranen in verhouding tot de 
landelijke populatie oververtegenwoordigd is (te weten 2,8 maal ), waardoor niet voor de verhouding 
van 3,6 : 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? Misschien zijn veteranen die problemen ervaren 
oververtegenwoordigd in het bestand? Of juist omgekeerd, vinden we meer veteranen zonder 
problemen in het bestand pashouders.  
En: hoe kunnen we in de toekomst ook de mening meenemen van veteranen zonder pas? Of: zal in 
de toekomst iedere veteraan een pas hebben? 
De vraag naar deze generalisatie is niet te beantwoorden zonder gericht onderzoek. Daarom dient 
toch de nodige voorzichtigheid te worden betracht bij het generaliseren van de resultaten en 
conclusies van deze evaluatie onder veteranenpashouders. 
 
3.2.4 Respons 
In Nederland is het vaak een probleem dat slechts een beperkt deel van de beoogde deelnemers 
bereid is om aan een enquête deel te nemen. Bovendien lijkt het aantal mensen dat niet meedoet de 
laatste jaren toe te nemen. Een responspercentage van ongeveer 40% is bij een gemiddeld 
onderzoek vergelijkbaar met deze evaluatie al heel behoorlijk. Hierbij past de kanttekening dat het 
percentage gezien de specifieke doelgroep (veteranen met een veteranenpas) en de thematiek 
(veteranendag) wellicht toch wat tegenvalt. Een relatief lage respons kan gevolgen hebben voor de 
betrouwbaarheid van de resultaten.  
 
Bij deze enquête zijn van de 2.400 toegezonden enquêteformulieren 960 ingevulde lijsten retour 
gezonden. Hiervan zijn er 952 bruikbaar ingevuld. Deze respons bedraagt 39,7%, nagenoeg het 
gemiddelde percentage in Nederland.  
Dit percentage is op zich redelijk te noemen en ligt iets hoger dan de 39,2% van vorig jaar, maar weer 
wat lager dan in 2005 toen 46,4% respondeerde.  
De datum, 29 juni, waarop de Nederlandse Veteranendag wordt gehouden, valt in een periode waarin 
veel mensen mogelijk met vakantie zijn. Wellicht heeft dit een nadelige invloed op de respons. 
 
3.3 Aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van de enquête en de aanvullende geschreven toelichtingen kunnen aan 
het Comité Nederlandse Veteranendag enkele aanbevelingen gedaan worden.  
• Handhaaf het vieren van de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 
• Houdt de Nederlandse Veteranendag voortaan altijd op een zaterdag en wel de zaterdag het 

dichts liggend bij 29 juni. 
• Stimuleer het massaal vlaggen op de Nederlandse Veteranendag. 
• Onderzoek mogelijkheden om de participatie van veteranen aan deze dag te vergroten. Denk 

hierbij aan het minimaliseren van de kosten voor vervoer, lunch, maaltijd en consumpties; aan het 
verbeteren van de bereikbaarheid, de parkeerfaciliteiten en de facilitaire ondersteuning; aan het 
invoeren van een landelijke vrije (zater)dag voor veteranen. 

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

• Ontwikkel en ondersteun de gemeentelijke en/of regionale bijeenkomsten en evenementen 
(eventueel op provinciaal niveau), die nadrukkelijk niet als concurrerend, maar als complementair 
moeten worden beschouwd.  

• Onderzoek mogelijkheden om de participatie van jonge veteranen te vergroten bij de 
gemeentelijke en/of regionale activiteiten.  

• Onderzoek mogelijkheden om de burgerparticipatie te vergroten bij de gemeentelijke en/of 
regionale activiteiten.  
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• Onderzoek mogelijkheden om de communicatie vóór, tijdens en ná de Nederlandse Veteranendag 
te verbeteren om kennisname en/of ‘meebeleven’ te stimuleren. Denk hierbij aan het bekend 
stellen van de gemeentelijke en/of regionale bijeenkomsten en evenementen, bij voorkeur middels 
een persoonlijke uitnodiging. Denk tevens aan ‘live’ verslaggeving via de televisie en de radio van 
de verschillende programmaonderdelen en de gemeentelijke en regionale activiteiten.  

• Onderzoek mogelijkheden om binnen de Nederlandse samenleving de bekendheid met oorlogs- 
en uitzendervaringen te bevorderen. Denk hierbij aan het benutten van de media en het 
scholenproject ‘Verhalen van veteranen’. 

• Onderzoek mogelijkheden om de evaluatie van deze dag vollediger en betrouwbaarder te maken 
door middel van aanvullende vragen, het voorleggen van mogelijke nieuwe elementen binnen de 
veteranendag en het bereiken van veteranen die (nog) geen veteranenpas hebben. 

• Onderzoek mogelijkheden tot het gebruik van ‘incentives’ (bijvoorbeeld het verloten van NS-
dagkaarten) ter verhoging van deelname aan de evaluatie van de Nederlandse Veteranendag . 
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BIJLAGE 1 
Aanbiedingsbrief 
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BIJLAGE 2 
Enquête Nederlandse Veteranendag van 28 juni 2008 
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BIJLAGE 3 
Gemeenten 2008 

 
Lijst van 215 van de 443 Nederlandse gemeenten waar in 2008 een lokale en/of regionale 
veteranendag is of wordt georganiseerd. 

 
Aa en Hunze 
Aalburg 
Achtkarspelen* 
Alkmaar 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Andijk 
Anna Paulowna 
Apeldoorn 
Arnhem 
Barendrecht 
Barneveld 
Beek 
Bellingwedde 
Bergen N.H. 
Bergen op Zoom 
Berkelland 
Bernheze 
Bernisse 
Beuningen 
Beverwijk 
Bloemendaal 
Boarnsterhim* 
Bolsward* 
Borsele 
Boxmeer 
Breda 
Breukelen 
Brunssum 
Bunschoten 
Bussum 
Capelle a/d IJssel 
Castricum 
Comstrijen 
Cuijk 
Dalfsen 
De Bilt 
Delft 
Delfzijl 
Den Bosch 
Den Haag 
Den Helder 
Deventer 
De Wolden 
Dinkelland 
Doetinchem 
Dongen 
Dongeradeel* 
Drechterland 
Drimmelen 
Dronten 
Druten 
Duiven 
Echt-Susteren 
Ede 

Eemnes 
Eemsmond 
Eindhoven 
Elburg1 
Enkhuizen 
Enschede 
Epe 
Ermelo 
Ferwerderadiel 
Gaasterlân-Slaet* 
Geertruidenberg 
Gouda 
Graft-de Rijp 
Grave 
Groningen 
Grootegast 
Gulpen-Wittem 
Haaksbergen 
Haaren 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Haarlemmermeer 
Hardenberg 
Harderwijk 
Haren 
Harlingen 
Heemstede 
Heerenveen 
Heiloo 
Hellendoorn 
Hellevoetsluis 
Helmond 
Hendrik Ido Ambacht 
Hengelo 
Het Bildt* 
Heumen 
Heusden 
Hillegom 
Hilvarenbeek 
Hof van Twente 
Hoogeveen 
Hoogezand-Sappemeer 
Hoorn 
Houten 
Huizen 
Kollumerland* 
Krimpen a/d IJssel 
Landerd 
Landgraaf 
Langedijk 
Leek 
Leeuwarden2 
Leeuwarderadeel* 

                                                           
1 Samen met Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en 
  Putten de Veteranendag Noord-West Veluwe.  
 
2 Leeuwarden is locatie Friese Veteranendag, voor de 
   twaalf deelnemende gemeenten (in lijst met *). 
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Leiden 
Leiderdorp 
Leidschendam-Voorburg 
Leusden 
Lingewaal 
Lisse 
Littenseradiel 
Lochem 
Loppersum 
Losser 
Maarssen 
Maassluis 
Maastricht 
De Marne 
Marum 
Medemblik 
Menterwolde 
Middelburg3 
Mill en Sint Huber 
Montferland 
Mook en Middelaar 
Muiden 
Naarden 
Neerijnen 
Niedorp 
Nieuwkoop 
Noordenveld 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 
Nootdorp 
Nunspeet 
Nijefurd* 
Nijkerk 
Nijmegen 
Oestgeest 
Oldebroek 
Oldenzaal 
Ommen 
Oost Gelre 
Oss 
Oud Beijerland 
Oude IJsselstreek 
Overbetuwe 
Pekela 
Putten 
Pijnacker-Nootdorp 
Reiderland 
Renkum 
Ridderkerk 
Roerdalen 
Roermond4 
Rotterdam 
Rozenburg 
Rucphen 
Rijssen-Holten 
Rijswijk 
Scheemda 

                                                           
3 Middelburg is locatie Zeeuwse Veteranendag, voor  
  veteranen uit de dertien Zeeuwse gemeenten  
  (niet in lijst genoemd). 
 
4 Roermond is locatie Limburgse Veteranendag. De  
   Limburgse veteranen worden rechtstreeks benaderd,  
   zonder tussenkomst van de gemeenten. 

Scherpenzeel 
Schiedam 
Schinnen 
Schoonhoven 
Schijndel 
Sint-Michielsgestel 
Skaasterlân 
Sliedrecht 
Smallingerland* 
Slochteren 
Sneek* 
Spijkenisse 
Steenwijkerland 
Teylingen 
Tietjerkstradeel 
Tubbergen 
Twenterand 
Ubbergen 
Utrecht 
Utrechtse Heuvelrug 
Vaals 
Veendam 
Veenendaal 
Veghel 
Venlo 
Vianen 
Vlissingen 
Voerendaal 
Vught 
Wageningen 
Wassenaar 
Waterland 
Weert 
Werkendam 
Wervershoof 
Westland 
Wieringen 
Winschoten 
Winsum 
Woudrichem 
Wijk bij Duurstede 
Zaltbommel 
Zeevang 
Zevenaar 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
Zoetermeer 
Zuidhorn 
Zutphen 
Zijpe 
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