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In opdracht van het Ministerie van Defensie en het Nederlands Veteraneninstituut heeft Motivaction in 2021 voor het vijfde jaar op rij het Nederlands

publiek gevraagd naar hun mening over veteranen en de Nederlandse veteranendag.

Als gevolg van de coronacrisis is ook dit jaar – net als in 2020 - de Nederlandse Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma

van 45 minuten in de Koninklijke Schouwburg voor een kleine groep gasten. Het programma is live uitgezonden door de NOS op NPO2. Daarnaast is

een muzikaal eerbetoon gebracht aan alle Nederlandse veteranen. “Ode aan de veteranen” van Omroep Max werd op 4 juli uitgezonden op NPO1. Er

zijn verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd.

In de periode voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag is er een publiekscampagne geweest, met onder andere een tv- en radiospot, online

inzet, advertenties en outdoor uitingen, om veteranen en hun ervaringen onder de aandacht te brengen.

Dit onderzoek maakt gebruik van delen van de Draagvlakmonitor Defensie die Motivaction uitvoert in opdracht van de Directie Communicatie en de

afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie.
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Respons

De Nederlandse Veteranendag vond in 2021 plaats op zaterdag 26 juni, vanwege de coronapandemie in aangepaste vorm. De week na de

Nederlandse Veteranendag (27 juni - 3 juli) hebben 2.000 deelnemers van de Defensie Draagvlakmonitor* een uitnodiging gekregen om deel te

nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 1.016 respondenten de enquête volledig ingevuld, een respons van 51% op de uitnodiging.

*Dit zijn de deelnemers die in de vier kwartalen voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag 2021 aan de Defensie Draagvlakmonitor hebben deelgenomen.
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Publiekscampagne lijkt effect te hebben op belangstelling, maar niet op bekendheid en kennis

Vanwege het coronavirus kon de Nederlandse Veteranendag voor het tweede opeenvolgende jaar niet voor het grote publiek plaatsvinden. In plaats 

daarvan was er voor het publiek een programma op televisie en online. Vorig jaar zagen we dat de belangstelling voor veteranen en hun ervaringen 

sinds lange tijd was gedaald. Een mogelijke verklaring was het wegvallen van het fysieke evenement om aandacht te geven aan veteranen. Daarom is 

er dit jaar een grotere publiekscampagne dan voorgaande jaren ingezet om meer aandacht te genereren voor de tv-uitzendingen en dat lijkt te 

hebben gewerkt. Nederlanders geven dit jaar een gemiddeld hoger rapportcijfer voor de hoeveelheid media-aandacht. De belangstelling voor de 

Nederlandse Veteranendag is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. De publiekscampagne lijkt echter minder effect te hebben op de 

bekendheid van de Nederlandse Veteranendag. De bekendheid van deze dag is zelfs iets gedaald. Daarnaast valt op dat Nederlanders wederom 

minder goed in eigen woorden kunnen beschrijven wat een veteraan is. 

Nederlanders schrijven minder vaak de eigenschappen ‘trots’, ‘vaderlandsliefde’, ‘opofferingsgezindheid’ en ‘nationalistisch’ toe 

aan veteranen

De eigenschappen die men het meest vindt passen bij veteranen zijn ‘plichtsgetrouw’, ‘behulpzaam’, ‘moedig’, ‘daadkrachtig’ en ‘dapper’. Dit jaar 

schrijven Nederlanders minder vaak de eigenschappen ‘trots’, ‘vaderlandsliefde’, ‘opofferingsgezindheid’ en ‘nationalistisch’ toe aan veteranen en 

vaker de eigenschap ‘met psychische problemen’ in vergelijking met vorig jaar.  

Waardering voor veteranen hoog maar lang niet altijd bekend dat je waardering kan tonen middels een witte anjer

Een overgrote meerderheid geeft aan dat zij waardering heeft voor veteranen. Het is alleen lang niet altijd bekend hoe je je waardering voor 

veteranen kunt tonen. Zo weet minder dan de helft van de Nederlanders dat je door het dragen van een witte anjer op/rond de Nederlandse 

Veteranendag je jouw waardering voor veteranen kan tonen. Verder blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat er voldoende 

waardering en erkenning is voor veteranen. Een derde vindt dat er in Nederland juist te weinig wordt gedaan om veteranen te erkennen en te 

waarderen. 
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Groeiende steun voor deelname vredesoperaties

• In 2019 stabiliseerde de steun voor Nederlandse deelname aan vredemissies na een daling van de steun enkele jaren daarvoor. In 2019 gaf 65% aan het

belangrijk te vinden dat Nederland deelneemt aan vredesmissies. Dit jaar ligt de steun op 67%, wat ten opzichte van 2018 een groei is (toen 63%)*.

• De argumenten die voorstanders aandragen voor hun steun voor Nederlandse deelname zijn in grote lijnen gelijk aan 2019. De belangrijkste motivering

is nog altijd dat vredesmissies bijdragen aan een veiligere wereld (32%). Vergeleken met 2019 motiveren minder Nederlanders hun steun vanuit de

plicht om te helpen (gedaald van 11% naar 6%). Tegenstanders dragen als argument meestal aan dat zij de vredesmissies zinloos vinden (23%).

Daarnaast zien tegenstanders vredesmissies soms als geldverspilling (13%).

De mate waarin Nederlanders het terecht vinden dat Nederlandse militairen zijn ingezet is redelijk stabiel

• Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft veel waardering voor de Nederlandse militairen die zijn ingezet bij de verschillende missies. Op dit

gebied ontlopen de verschillende missies elkaar niet veel. 46% heeft (zeer) veel waardering voor de ingezette militairen in Nederlands-Indië; 56% voor

de militairen die actief waren in Afghanistan. Vergeleken met eerdere jaren is de waardering redelijk stabiel.

• In het afgelopen jaar vormden onder andere de missies in Afghanistan en tegen ISIS in Irak onderdeel van de Draagvlakmonitor Defensie. Uit de

resultaten blijkt dat de steun voor de missie tegen ISIS in Irak in de loop van de jaren is afgenomen. In 2015 was nog 61% voorstander van die missie, nu

is dat 40%. Nederlanders uiten wel meer steun voor de missie in Irak dan de missie in Afghanistan (28%). Iets meer dan de helft van alle Nederlanders

(55%) geeft aan dat mediaberichten over burgerslachtoffers in Afghanistan en Irak geen invloed heeft op hun waardering voor Nederlandse veteranen.

Steun voor missie in Nederlands-Indië gedaald

• Circa drie à vier op de tien Nederlanders vinden het terecht dat Nederlandse militairen zijn ingezet tijdens verschillende huidige missies en missies in

het verleden. De Nederlandse inzet bij de missie anti-piraterij vinden zij het meest gerechtvaardigd (49%).

• De mate waarin Nederlanders het terecht vinden dat Nederlandse militairen zijn ingezet bij de missie in Nederlands-Indië is gedaald (van 33% naar

27%). Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de rol van Nederland in Nederlands-Indië. 38% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat dit

onderzoek plaats vindt en 24% vindt het niet belangrijk.
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Samenvatting | Steun voor missies

*In de meting van 2020 zijn geen vragen gesteld over houding t.o.v. vredesmissies.
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Moeilijker voor Nederlanders om in eigen woorden te vertellen wat een veteraan is

• Voor het tweede jaar op rij geven minder Nederlanders (in hun eigen woorden) een correcte beschrijving van wat een veteraan is, namelijk een

militair die gediend heeft tijdens een vredesmissie of in een oorlogssituatie. In 2019 gaf 52% een omschrijving die dichtbij de officiële definitie in

de buurt komt, in 2020 was dat 46% en het percentage daalde dit jaar verder naar 40%. De meest gegeven omschrijving is het onvolledige ‘oud-

militair’.

Beeld van veteraan is positief; wel iets meer zorgen om psychische gezondheid van veteranen

• Het beeld dat Nederlanders dit jaar hebben van veteranen is in grote lijnen gelijk aan dat van vorig jaar. De aspecten die Nederlanders het meest

vinden passen bij een veteraan zijn ‘plichtsgetrouw’, ‘behulpzaam’, ‘daadkrachtig’, ‘moedig’ en ‘dapper’. Nederlanders schrijven dit jaar minder

vaak de eigenschappen ‘trots’, ‘opofferingsgezind’ en ‘nationalistisch’ toe aan veteranen. Vaker dan vorig jaar vinden ze de eigenschappen ‘met

psychische problemen’ en ‘jong’ passen bij hun beeld van een veteraan.

Belangstelling voor veteranen terug op niveau van voor de coronacrisis

• Vorig jaar zagen we een daling in de belangstelling voor veteranen en hun ervaringen. Dit jaar is de belangstelling weer toegenomen. Zes op de

tien Nederlanders geven aan dat zij (zeer) veel belangstelling hebben voor veteranen en hun ervaringen. De mate van belangstelling is daarmee

weer gelijk aan het niveau van voor de coronacrisis.

• De belangstelling voor Defensie is vrijwel niet veranderd ten opzichte van 2020. Een op de tien Nederlanders heeft veel belangstelling en 41%

heeft belangstelling voor Defensie. Een meerderheid (67%) geeft aan dat zij tamelijk weinig of vrijwel niets weten over Defensie.
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Vier op de vijf Nederlanders hebben waardering voor veteranen

• In totaal geeft 80% van alle Nederlanders aan waardering voor veteranen te hebben. Dat is gelijk aan vorig jaar.

• Het dragen van een witte anjer rondom de Nederlandse Veteranendag is een manier om je waardering voor veteranen kenbaar te maken. Het

dragen van een witte anjer en de symboliek daarachter zijn bij minder dan de helft van de Nederlanders bekend.*

Driekwart van de Nederlanders vindt de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om openlijk waardering te geven aan

veteranen

• Een meerderheid van de Nederlanders (74%) vindt de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen openlijk waardering te

geven. Zeven op de tien (71%) vinden het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden. Dat zijn er echter wel iets

minder dan vorig jaar (75%).

• Een derde van de Nederlanders (34%) vindt dat we in Nederland te weinig doen om onze veteranen te erkennen en waarderen. Zij vinden dat er

meer respect en waardering moet zijn voor veteranen (12%) en dat er vaker aandacht zou moeten worden besteed aan veteranen (11%).

*In 2021 is voor het eerst gevraagd aan respondenten of zij weten dat het dragen van een witte anjer op en rondom de Nederlandse Veteranendag een uiting is om waardering te tonen.
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Alternatief tv-programma Veteranendag wederom positief ontvangen

• Zes op de tien (59%) Nederlanders zijn bekend met de Nederlandse Veteranendag. Dat zijn er minder dan in 2020, toen gaf twee derde aan

bekend te zijn met deze speciale dag voor veteranen (66%).

• Nederlanders die bekend zijn met de Nederlandse Veteranendag waren goed op de hoogte dat er een aangepast programma was vanwege de

coronacrisis (70%). Minder bekend was dat de Nederlandse Veteranendag te volgen was via de televisie (48%).

• Van degenen die wisten dat de Nederlandse Veteranendag via de televisie te volgen was, heeft een vijfde (20%) ook daadwerkelijk gekeken. Zij

vonden het programma interessant (78%), leuk om naar te kijken (71%) en zij vonden dat het programma de aandacht vasthield (70%). Een derde

had het gevoel dat het programma voor hem/haar bedoeld was en 36% geeft aan dat zij door het programma iets nieuws hebben geleerd. Een

kwart (27%) geeft aan dat het programma de kijk op veteranen heeft veranderd.

Minder Nederlanders beoordelen de media-aandacht voor veteranen en de Nederlandse Veteranendag als positief

• Nederlanders geven dit jaar een hoger rapportcijfer voor de hoeveelheid aandacht die er was voor de Nederlandse Veteranendag. Het 

rapportcijfer hiervoor lag dit jaar op gemiddeld een 6,9. Vorig jaar gaven respondenten gemiddeld een 6,7.

• Ook dit jaar zijn Nederlanders minder te spreken over de aard van de berichtgeving over de Nederlandse Veteranendag. Net als vorig jaar vinden

minder Nederlanders dat de media de Nederlandse Veteranendag positief beschrijven (2021: 46%; 2020: 52%; 2019: 59%).

• Ook zijn Nederlanders minder te spreken over de berichtgeving van de media als het gaat om veteranen in het algemeen: 46% vindt dat de media

veteranen positief beschrijven, terwijl dit vorig jaar nog 56% was.
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Resultaten | Deelname aan vredesmissies
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76% 77%

71%
67%

63% 65%
67%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

Groeiende steun voor deelname vredesoperaties sinds 2018

Twee derde (67%) van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland

deelneemt aan vredesoperaties. Een vijfde (20%) vindt deelname niet

belangrijk.

In vergelijking met 2018 is het aandeel Nederlanders dat de Nederlandse

deelname belangrijk vindt, groeiend.

% (Heel erg) belangrijk

Mogelijke trendbreuk door 
bureauwissel

Significant gedaald ten opzichte 
van het voorgaande jaar
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NB: Door afronding wijken geaggregeerde percentages in de lijngrafiek soms een procentpunt af van de som van 
percentages in de grafiek hierboven.

10% 57% 14% 6% 13%

Nederlandse deelname aan vredesoperaties vind ik: 
(n = 1.016)

Heel erg belangrijk Belangrijk Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk Weet niet
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• Net als in eerdere jaren zijn voor-

standers van deelname aan vredes-

missies dit vooral omdat die missies

bijdragen aan een veiligere wereld

(32%).

• Het argument dat de Nederlandse

deelname aan vredesmissies onze

plicht is, is wederom minder vaak

genoemd (2018: 15%; 2019: 11%;

2021: 6%). Minder vaak noemen

Nederlanders dat vredemissies

bijdragen aan het welzijn van mensen

in nood (5% vs. 9% in 2019).

• De voornaamste motivering van

tegenstanders is dat de missies zinloos

zijn (23%).
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Argumenten voor en tegen deelname vredesmissies

Argumenten voorstanders (n = 685) Argumenten tegenstanders (n = 202)

23%

13%

12%

11%

7%

7%

5%

2%

2%

2%

1%

7%

31%

20%

20%

16%

11%

5%

5%

3%

11%

33%

Zinloos

Geldverspilling

Teveel bemoeienis buitenlandse conflicten

Eigen land eerst

Ver van mijn bed/Geen interesse*

Het heeft niets met vrede te maken/Ik ben
tegen oorlog

Zet levens op het spel

Nederland is te klein

Politiek spel*

We hebben niet de middelen

Eerdere vredesoperaties zijn mislukt*

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

2021

2019

*Nieuwe code in 2021

32%

12%

11%

9%

6%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

4%

31%

32%

10%

12%

11%

9%

6%

5%

4%

3%

2%

8%

34%

Draagt bij aan vrede/veilige wereld

Steentje bijdragen*

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed/Nuttig/Belangrijk werk

Plicht

Draagt bij aan het welzijn van mensen in
nood

Wederkerigheid

Uitbreiding problemen voorkomen

Welwillendheid Nederland tone

Draagt bij aan stabiliteit

Oefening/Praktijkervaring voor
Defensie*

Nederland is welvarend

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Significant gedaald ten opzichte 
van het voorgaande jaar
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De helft van de Nederlanders heeft waardering voor de inzet van Nederlandse militairen tijdens missies

• Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft veel of zeer veel waardering voor de Nederlandse militairen die zijn ingezet tijdens vredesmissies.

Eén op de vijf Nederlanders geeft aan niet veel, maar ook niet weinig waardering te hebben voor militairen op vredesmissie. Ongeveer één op de

tien Nederlanders heeft weinig of zeer weinig waardering voor de veteranen die zijn ingezet bij de verschillende missies.

• De afgelopen jaren (sinds 2017) is de waardering voor de inzet van Nederlandse militairen redelijk stabiel.

Daling in aantal Nederlanders dat de missie in Nederlands-Indië terecht vindt

• Het aandeel Nederlanders dat de inzet van Nederlandse militairen tijdens vredesmissies terecht vindt, varieert van 27% voor de missie in

Nederlands-Indië tot 49% voor de missie tegen anti-piraterij. Het aandeel Nederlanders dat de inzet tijdens die missies niet terecht vindt, varieert

van 8% voor de missie tegen anti-piraterij tot 18% voor de missie in Afghanistan en Irak. De rest van de ondervraagden heeft hierover geen

mening.

➢ De tabel met percentages per missie staat op de volgende pagina. De grafiek met ontwikkelingen door de tijd staat op pagina 16.

• Sinds 2019 vinden minder Nederlanders het terecht dat Nederlandse militairen zijn ingezet in Nederlands-Indië (27% vs. 33% in 2019).

• Sinds 2019 vinden meer Nederlanders het onterecht dat Nederlandse militairen zijn ingezet in Afghanistan (18% vs. 14% in 2019).

* Sinds 2017 voert Motivaction de Veteranenmonitor uit en wordt de terechtheid van de inzet op dezelfde wijze gemeten. De metingen daarvoor zijn door een ander onderzoeksbureau uitgevoerd.
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Waardering en terechtheid inzet missies in grote lijnen stabiel 
vergeleken met 2019



Groen gemarkeerde percentages zijn significant hoger dan in 2018. Rood gemarkeerde percentages zijn significant lager dan in 2018. 

Terechtheid en waardering inzet in 2021

Dat Nederlandse 
militairen 
(veteranen) zijn 
ingezet in (…) vind 
ik (n = 1.016) Terecht

Niet 
terecht, 

niet 
onterecht Onterecht Weet niet

Nederlands-Indië
1945 – 1949

27% 25% 14% 34%

Libanon 
1979 – 1985

36% 20% 12% 32%

Voormalig Joegoslavië 
1991 - heden

40% 21% 14% 25%

Srebrenica 
1994 - 1995

40% 20% 15% 25%

Afghanistan 
2002 – juli 2021

43% 18% 18% 21%

Irak 
2003 - 2005

40% 20% 18% 22%

Mali 2015 – 2019 37% 21% 15% 27%

Anti-piraterij 2009 -
2017

49% 18% 8% 25%

Voor de Nederlandse 
militairen 
(veteranen) die zijn 
ingezet in (…) heb ik 
(n = 1.016)

(Zeer) veel 
waardering

Niet veel, 
niet weinig 
waardering

(Zeer) 
weinig 

waardering Weet niet

Nederlands-Indië
1945 – 1949

46% 23% 10% 21%

Libanon 
1979 – 1985

48% 22% 10% 20%

Voormalig Joegoslavië 
1991 - heden

52% 23% 9% 16%

Srebrenica 
1994 - 1995

54% 19% 10% 17%

Afghanistan 
2002 – juli 2021

56% 20% 9% 15%

Irak 
2003 - 2005

54% 21% 10% 1%

Mali 2015 – 2019 51% 22% 8% 18%

Anti-piraterij 2009 - 2017 55% 19% 8% 17%
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32%
33%

27%

22%

28%

26%

34%
35%

37% 36%
39%

45%

39%

40% 40% 41%
40%

37%

41%
40%

37%

47%

42% 43%

40%

45%
43%

30%

44%

38%

40%

39%

42%
40%

50% 50%

46%

40%

47% 47% 48% 48%

51%
48%

52%

59%
57% 57%

53% 53% 52% 52% 52%
54%

58%

65%

62%

56% 55% 56% 56%

52%

63%

60%

54%
52% 53%

54%

Onwikkeling in terechtheid en waardering inzet sinds 2014

Libanon 

1979-1985

Voormalig 

Joegoslavië 

1991-heden

Afghanistan 

2002-juli 2021

Irak 

2003-2005

% Inzet terecht

% (Zeer) veel 
waardering voor 
inzet

Nederlands- Indië  

1945-1949
Srebrenica 

1994-1995
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Mogelijke 
trendbreuk door 
bureauwissel

Afgeronde (of langlopende) missies
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Vier op de tien Nederlanders vinden het onderzoek naar de rol van 
Nederland in Nederlands-Indië (zeer) belangrijk

• Circa vier op de tien Nederlanders (38%) vinden het 

belangrijk tot heel belangrijk dat er een onderzoek 

plaatsvindt naar de rol van Nederland in Nederlands-

Indië. 

• Een kwart (24%) vindt het onderzoek (helemaal) niet 

belangrijk.

• Een ongeveer even grote groep (23%) noemt een 

dergelijk onderzoek niet onbelangrijk maar ook niet 

belangrijk. 14% heeft geen uitgesproken mening.
11% 27% 23% 12% 14%12%

Heel belangrijk Belangrijk

Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk Weet niet/geen mening

Momenteel vindt er een groot onderzoek plaats naar de rol van 
Nederland in Nederlands-Indië in 1945-1949. Hierbij wordt ook 

gekeken naar de rol van de Nederlandse militairen.

Vind je het belangrijk dat er zo’n onderzoek plaatsvindt?
(n = 1.016) 

In 2021 voor het eerst uitgevraagd



61%
55% 54% 53%

46%
40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2021

Dalende trend in steun voor deelname aan missie tegen ISIS

Tegen ISIS in 
Irak 

(n = 352)

Afghanistan
(n = 312)

Sterk tegenstander 6% 9%

Tegenstander 5% 15%

Geen voorstander, geen 
tegenstander

22% 32%

Voorstander 31% 23%

Sterk voorstander 9% 5%

Weet niet/geen mening 26% 15%

• Sinds 2015 is een dalende trend

zichtbaar in de steun voor de

missie tegen ISIS in Irak. In 2015

was 61% voorstander van de

missie, in 2021 is dat afgenomen

tot 40%. In vergelijking met

2019 is met name de groep die

geen antwoord kan geven (%

weet niet) sterk gegroeid (van

14% naar 26%).

• Het aandeel voorstanders voor

de missie in Afghanistan ligt

lager dan het aandeel

voorstanders voor de missie

tegen ISIS in Irak (namelijk op

28%). Het aandeel tegen-

standers is bijna even groot als

de groep voorstanders (24%). De

grootste groep staat neutraal

tegenover de missie (32%).
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Ben je tegenstander of voorstander van de inzet van 
Nederlandse militairen in…

Ontwikkeling steun missie in Irak*

% (sterk) voorstanders missie Irak

Trendbreuk door bureauwissel

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de Draagvlakmonitor Defensie. Omdat de deelnemers aan de Veteranenmonitor een selectie vormen van de deelnemers aan 
de Draagvlakmonitor kunnen de percentages afwijken van de resultaten in de rapportage van de Draagvlakmonitor.

* De missie in Afghanistan wordt sinds 2019 uitgevraagd in de Draagvlakmonitor, waardoor gegevens uit eerdere jaren ontbreken. In de Draagvlakmonitor wordt 
specifiek gevraagd naar de uitbreiding van de missie in Afghanistan. 

NB: Door afronding wijken geaggregeerde percentages in de lijngrafiek soms een procentpunt af van de som van percentages in de tabel.
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Iets meer dan de helft ervaart geen invloed van mediaberichten 
op hun waardering voor Nederlandse veteranen

• Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55%) geeft 

aan dat de berichten in de media over de 

burgerslachtoffers in Afghanistan en Irak geen invloed 

hebben gehad op hun waardering voor Nederlandse 

veteranen. 

• 9% geeft aan dat hun waardering door mediaberichten 

positiever is geworden en 5% geeft aan dat hun 

waardering negatiever is geworden.

• 12% heeft niets in de media gehoord over 

burgerslachtoffers in Afghanistan en Irak en 19% kan 

niet aangeven of de berichten invloed hebben gehad op 

hun waardering.

In 2021 voor het eerst uitgevraagd

9%

5%

55%

12%

19%

Ja, ik denk nu positiever over
Nederlandse veteranen

Ja, ik denk nu negatiever over
Nederlandse veteranen

Nee, dit heeft geen invloed gehad

Ik heb hier niks over gehoord

Weet niet/geen mening

Hebben berichten in de media over burgerslachtoffers in 
Afghanistan en Irak jouw waardering voor Nederlandse 

veteranen veranderd? (n=1.016)



Resultaten | Beeld van een veteraan
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• Voor het tweede jaar op rij zijn Nederlanders minder goed op de hoogte van

wat een veteraan precies is. De drie antwoordopties die het dichtst bij de

officiële definitie in de buurt komen zijn: ‘gevochten in de oorlog’, ‘op missie

geweest’ en ‘heeft zich ingezet voor vrede en veiligheid’. In 2019 gaf 52% van

de respondenten een van deze drie antwoorden, in 2020 was dit 46% en in

2021 is dit gedaald naar 40%.

• De meest voorkomende definitie is ‘iemand die oud-militair/soldaat is’ (28%).

Minder vaak dan in 2020 omschrijven Nederlanders een veteraan als ‘iemand

die gevochten heeft in de oorlog’ (20% vs. 30%) of als ‘iemand die het land

heeft gediend (7% vs. 10%). Vaker dan in 2020 omschrijven Nederlanders een

veteraan als ‘iemand die zich heeft ingezet voor vrede en veiligheid’ (9% vs.

6%).
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Vier op de tien Nederlanders weten de juiste definitie van een
Veteraan

Definitie van een veteraan volgens de Veteranenwet:

Veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse
krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot
het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder
oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering
van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

Percentages in de grafiek tellen niet op tot 100%, omdat respondenten soms meerdere 
antwoorden hebben gegeven.
Deze vraag is open gesteld en achteraf ingedeeld in categorieën.

20%

7%

18%

21%

28%

9%

7%

18%

30%

10%

21%

22%

30%

6%

5%

18%

29%

10%

16%

28%

19%

11%

9%

22%

Gevochten in de oorlog

Heeft het land gediend

Heeft het leger gediend

Op missie geweest

Oud-militair/soldaat

Heeft zich ingezet voor vrede en
veiligheid

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Wat is volgens jou een veteraan?

2021 (n = 1.016)

2020 (n = 1.010)

2019 (n = 1.031)

+

-

-

+

+

-

-

-



93% 91% 90% 89% 86% 84% 83%
73% 69% 65% 63% 62% 59%

44%

20%

41%

90%

7% 9% 10% 11% 14% 16% 17%
27% 31% 35% 37% 38% 41%

56%

80%

59%

10%
94% 93% 92% 91% 90% 89% 87%

74% 72%
69%

57%

63%

57%

33%

17%

Vind je het onderstaande aspect wel of niet passen bij jouw beeld van de 
Nederlandse veteraan?  (n = 1.016)

Passend

Niet
passend

2020

Nieuw in 2021

Gestegen ten opzichte van voorgaand jaar
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• Het beeld dat Nederlanders hebben van een Nederlandse 

veteraan is grotendeels gelijk aan dat van vorig jaar. De 

meest passende aspecten vinden Nederlanders 

plichtsgetrouw (93%), behulpzaam (91%), moedig (90%), 

daadkrachtig (90%) en dapper (89%).

• Op een aantal aspecten is het beeld van Nederlanders over 

veteranen iets veranderd. Minder Nederlanders vinden de 

volgende eigenschappen passen bij Nederlandse veteranen: 

trots (86% vs. 90% in 2020), opofferingsgezind (83% vs. 

87%) en nationalistisch (65% vs. 69%). 

• Men schrijft vaker de eigenschap ‘jong’ toe aan veteranen 

(44% vs. 33% in 2020), en is daarmee weer terug op het 

niveau van 2019. In bijna gelijke mate schrijven 

Nederlanders de eigenschap ‘oud’ toe aan veteranen (41%).

• Nederlanders schrijven vaker de eigenschap ‘met 

psychische problemen’ toe aan veteranen (63% vs. 57% in 

2020).
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Beeld dat Nederlanders van veteranen hebben bijna onveranderd

Gedaald ten opzichte van voorgaand jaar



Resultaten | Belangstelling, waardering 
en erkenning
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55% 53% 52%
57%

60% 62%

56%
60%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Belangstelling voor veteranen weer terug op niveau van voor de
coronacrisis

• Zes op de tien Nederlanders (60%) hebben (veel) belangstelling voor

veteranen en hun ervaringen. Een derde van de Nederlanders (31%) heeft

weinig belangstelling voor veteranen en hun ervaringen en 8% heeft er

helemaal geen belangstelling voor.

• Vorig jaar zagen we dat aan de jarenlange stijgende trend in belangstelling

een einde was gekomen; de belangstelling voor veteranen en hun

ervaringen was in 2020 voor het eerst gedaald. Dit jaar is de belangstelling

echter weer toegenomen en terug op het niveau van 2018.

% (veel) belangstelling voor veteranen

Mogelijke trendbreuk door bureauwissel

Gedaald ten opzichte van voorgaand jaar

10% 51% 31% 8%

Voor veteranen en hun ervaringen heb ik: 
(n = 1.016)

Veel belangstelling Belangstelling Weinig belangstelling Geen belangstelling
Gestegen ten opzichte van voorgaand jaar

*In de vragenlijst is aan respondenten de juiste definitie voor veteranen getoond nadat ze deze in 

eigen woorden hadden omschreven.

NB: Door afronding wijken geaggregeerde percentages in de lijngrafiek soms een procentpunt af van de som van 
percentages in de grafiek hierboven.
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De helft van de Nederlanders heeft belangstelling voor Defensie

• De belangstelling voor Defensie in het algemeen, als

onderwerp of als organisatie, ligt iets lager dan de

belangstelling voor veteranen en hun ervaringen. Eén

op de tien Nederlanders (10%) heeft veel

belangstelling voor Defensie in het algemeen, en 41%

heeft enige belangstelling. Ruim een derde heeft geen

belangstelling voor Defensie (36%). Deze cijfers zijn

nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.

• Eén op de vijf Nederlanders zegt erg veel of tamelijk

veel te weten over Defensie (20%). Twee derde (67%)

weet naar eigen zeggen weinig over Defensie, en 12%

vrijwel niets. Deze cijfers zijn ook niet gewijzigd ten

opzichte van die uit 2020.

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de Draagvlakmonitor Defensie. 

10% 41% 36% 13%

Heb je belangstelling in Defensie (als onderwerp of 
organisatie)? (Basis - Q1 2021)

Veel belangstelling Enige belangstelling

Geen belangstelling Weet niet/geen mening

2% 18% 67% 12%

Over Defensie weet ik... 
(Basis - Q1 2021)

Erg veel Tamelijk veel Tamelijk weinig Vrijwel niets



Ministerie van Defensie | Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2021

• Vier op de vijf Nederlanders (80%) hebben waardering voor

veteranen. Slechts een zeer klein deel - 4% - geeft aan dat zij geen

waardering hebben voor veteranen. De mate waarin Nederlanders

waardering hebben voor Nederlandse veteranen is gelijk aan vorig

jaar. Wel geven dit jaar meer Nederlanders aan zeer veel

waardering te hebben voor Nederlandse veteranen (32% vs. 20%

in 2020).

• Ruim vier op de tien Nederlanders zijn ermee bekend dat het

dragen van een witte anjer een uiting is van waardering voor

Nederlandse veteranen (44%). 56% geeft aan dat zij hiervan niet

op de hoogte zijn.
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Vier op de vijf Nederlanders hebben (veel) waardering voor
veteranen

Gestegen ten opzichte van vorig jaar Gedaald ten opzichte van vorig jaar

32% 48% 16% 2%2%

Zeer eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens Zeer oneens

In hoeverre ben je het eens of oneens met: 

Ik heb waardering voor veteranen (n=1.016)

44% 56%

Wist je dat je een witte anjer kon dragen om Nederlandse 
veteranen waardering te tonen? (n=1.016)

Ja Nee



61% 5% 34%

Wat vind je van de erkenning en waardering voor veteranen in 
Nederland? (n = 1.016)

Wij als Nederland doen voldoende om onze veteranen te erkennen en te waarderen

Wij als Nederland doen te veel om onze veteranen te erkennen en waarderen

Wij als Nederland doen te weinig om onze veteranen te erkennen en te waarderen

• Zes op de tien Nederlanders (61%) vinden dat we in

Nederland voldoende doen om de Nederlandse veteranen

te erkennen en te waarderen. Dit zijn er minder dan in

2020 (67%).

• Een derde (34%) vindt dat we te weinig doen voor de

erkenning en waardering van veteranen. Deze groep

Nederlanders is gegroeid ten opzichte van vorig jaar

(28%).

• Nederlanders die vinden dat er meer waardering zou

moeten zijn voor veteranen, vinden dat dit geuit kan

worden door respect en waardering (12%), vaker aandacht

besteden aan veteranen (11%) en meer aandacht voor

psychische klachten (9%). Nederlanders noemen minder

vaak dat er aandacht en publiciteit zou moeten zijn.

Nederlanders noemen vaker dat er achteraf geen

verwijten gemaakt moeten worden.

Meer Nederlanders vinden dat wij in Nederland te weinig doen om
veteranen te erkennen en te waarderen
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Waar denk je dan aan bij: meer erkenning en waardering? (n = 343)

Respect/waardering 12%

Vaker aandacht besteden aan veteranen 11%

Meer aandacht psychische klachten 9%

Meer publiciteit 7%

Geen verwijten achteraf/Blijven steunen 7%

Betere nazorg 5%

Voorlichten samenleving over werk veteranen 3%

Betere begeleiding 2%

Luisteren naar verhalen 1%

Aandacht uitbreiden voor specifieke missies 1%

Overige antwoorden 8%

Weet niet/geen antwoord 46%

Gestegen ten opzichte van vorig jaar Gedaald ten opzichte van vorig jaar



Resultaten | De Nederlandse Veteranendag
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55%
58%

55%
51%

55%

66%

59%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Zes op de tien Nederlanders (59%) geven dit jaar aan bekend te zijn met de

Nederlandse Veteranendag. Dat is een daling ten opzichte van 2020 (66%), toen er

een sterke toename in de bekendheid van de Nederlandse Veteranendag te zien

was. De bekendheid is in 2021 echter nog wel hoger dan in 2019.

28

Bekendheid van de Nederlandse Veteranendag lager dan vorig jaar

% (zeer) bekend met de Nederlandse Veteranendag

Mogelijke trendbreuk door bureauwissel

Gestegen ten opzichte van voorgaand jaar

Gedaald ten opzichte van voorgaand jaar

8% 51% 36% 5%

In hoeverre ben je bekend met de jaarlijkse Nederlandse 
Veteranendag? (n = 1.016)

Zeer bekend Bekend Niet zo bekend Nooit van gehoord

NB: Door afronding wijken geaggregeerde percentages in de lijngrafiek soms een procentpunt af van de som van 
percentages in de grafiek hierboven.



48% 52%

Wist je dat de Nederlandse Veteranendag dit jaar op tv te 
volgen was? (n=961)

Ja Nee

8% 51% 36% 5%

In hoeverre ben je bekend met de jaarlijkse Nederlandse 
Veteranendag? (n = 1.016)

Zeer bekend Bekend Niet zo bekend Nooit van gehoord
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De helft van de Nederlanders die bekend is met de 
Nederlandse Veteranendag wist dat het programma via  
televisie te volgen was

Hoe wist je dat de Nederlandse Veteranendag plaatsvond? En 
op televisie te volgen was? (n=961)

Via de live uitzending op zaterdagmiddag op NPO1 20%

Via een speciale tv-spot 20%

Via een speciale radiospot 9%

Via Facebook 9%

Via een andere website 6%

Via een aankondiging in landelijke of regionale krant 5%

Via een aankondiging in een tijdschrift 3%
Via een aankondiging op een regionale tv- of 
radiozender 3%

Via de website van de Nederlandse Veteranendag 3%

Via persoonlijk contact/uitnodiging 3%

Via YouTube 2%

Via Instagram 2%

Via twitter 1%

Van de Nederlanders die bekend zijn met de Nederlandse

Veteranendag wist zeventig procent dat het programma dit jaar was

aangepast vanwege corona. Ongeveer de helft (48%) wist dat de

Nederlandse Veteranendag dit jaar te volgen was op televisie. Dit

wisten ze voornamelijk vanwege de live-uitzending zelf (20%) of

vanwege een tv-spot (20%).

Gestegen ten opzichte van vorig jaar Gedaald ten opzichte van vorig jaar

70% 30%

Wist je dat de Nederlandse Veteranendag dit jaar was 
aangepast vanwege de coronacrisis? (n=961)

Ja Nee



20% 80%

Heb je gekeken naar het tv-programma op de NOS over de 
Nederlandse Veteranendag? (basis: wist van tv-programma, n=458)

Ja Nee
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Programma op de NOS over de Nederlandse Veteranendag
positief ontvangen

Van de Nederlanders die wisten dat er een tv-programma was, heeft 20%

daadwerkelijk gekeken. De kijkers beoordeelden het programma positief, zo

vond 78% het programma interessant, vond 71% het programma leuk en

vond 70% dat het programma de aandacht vasthield. Voor ruim een kwart

(27%) heeft het programma de kijk op veteranen veranderd.

3%

6%

7%

4%

2%

2%

10%

23%

25%

18%

27%

28%

51%

35%

41%

56%

56%

57%

24%

29%

20%

21%

15%

13%

9%

7%

7%

2%

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag vond ik
interessant

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag vond ik leuk om
naar te kijken

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag hield mijn
aandacht vast

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag was voor mij
bedoeld

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag vertelde mij iets
nieuws

Het tv-programma op de Nederlandse Veteranendag veranderde mijn
kijk op veteranen

Stellingen (n=90)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening



Gestegen ten opzichte van vorig jaar
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• Op de vraag of er voldoende aandacht was voor de

Nederlandse Veteranendag, geven Nederlanders

(die bekend zijn met de Nederlandse Veteranendag)

dit jaar gemiddeld een 6,9. Dit is een hoger cijfer dan

vorig jaar (6,7).

• 46% van de groep Nederlanders die bekend is met

de Nederlandse Veteranendag vindt dat de media

(zeer) positief schrijven over de Nederlandse

Veteranendag. Deze groep is voor het tweede jaar

op rij geslonken (2019: 59%; 2020 52%). Een kwart

(25%) kan geen antwoord geven op de vraag ‘hoe

vind je dat de Nederlandse Veteranendag in de

media wordt beschreven?’.

• 46% van de Nederlandse bevolking is van mening

dat veteranen in het algemeen (zeer) positief

beschreven worden in de media en dat is lager dan

vorig jaar. Vorig jaar vond nog 56% van de

Nederlandse bevolking dat veteranen in het

algemeen (zeer) positief werden beschreven in de

media.
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Minder Nederlanders vinden dat veteranen en de Nederlandse 
Veteranendag positief worden beschreven in de media

6,9

Vind je dat er in de media voldoende aandacht was voor de Nederlandse Veteranendag 
(1=onvoldoende en 10=uitstekend)?

Gedaald ten opzichte van vorig jaar

5% 41% 27% 2% 25%

Hoe vind je dat de Nederlandse Veteranendag in de media beschreven (of 
belicht) wordt? 

(Heeft weleens gehoord van de Nederlandse Veteranendag, n = 961)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief Negatief Zeer negatief Weet niet

6% 40% 31% 5% 18%

Hoe vind je dat Nederlandse veteranen in het algemeen in de media 
beschreven (of gepresenteerd) worden? 

(n = 1.016)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief Negatief Zeer negatief Weet niet
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• Het merendeel van de Nederlanders is positief over de Nederlandse Veteranendag. Circa driekwart (74%) vindt de Nederlandse Veteranendag

een uitstekende manier om veteranen openlijke waardering te geven. Dat percentage is sinds het begin van de meting in 2014 stabiel.

• Een vergelijkbaar aandeel vindt het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden (71%). Slechts 7% is het hier niet mee

eens. Het aandeel Nederlanders dat het goed vindt dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden is echter wel iets gedaald

ten opzichte van 2020 (75%).
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Opnieuw breed publiek draagvlak voor Nederlandse Veteranendag

Ik vind de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen openlijke 
waardering te geven

Ik vind het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden 

% Eens + zeer eens

23%

24%

51%

47%

20%

22%

4%

5%

2%

2%

Zeer eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens Zeer oneens

74%
76% 77%

72%
75%

73%
76%

74%

74%
72%

75%
72% 71% 71%

75%
71%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ik vind de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen
openlijke waardering te geven

Ik vind het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt
gehoudenNB: Door afronding wijken geaggregeerde percentages in de lijngrafiek soms een procentpunt af van de som van 

percentages in de grafiek hierboven.
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Bijlage | Onderzoekstechnische informatie

Ben je zelf militair of militair geweest? Allen

Ja 12%

Ja en ik ben ook veteraan 3%

Nee 84%

Wil ik niet zeggen 2%

Totaal Ondervraagden n = 1016

Zijn er mensen in je directe omgeving die militair zijn of zijn 
geweest?

Allen

Ja 29%

Ja en die is/zijn ook veteraan 12%

Nee 56%

Weet niet 3%

Totaal Ondervraagden n = 1016

Wie in jouw directe omgeving is militair (geweest)?
(Basis - Kent militair in directe omgeving)

Ander(e) familielid/leden 37%

Goede vriend(en)/bekend(en) 36%

Vader/moeder/verzorger 23%

Broer(s)/zus(sen) 21%

Partner 8%

Stiefvader/stiefmoeder 2%

(Nog) iemand anders 4%

Wil ik niet zeggen 3%

Totaal Antwoorden n = 558

Totaal Ondervraagden n = 415



• Veldwerkperiode

- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 27 juni 2021 t/m 3 juli 2021.

• Methode respondentenselectie

- Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

• Incentives

- De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt-spaarprogramma ontvangen.

• Weging

- De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. 

Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

• Responsverantwoording online onderzoek

- In de veldwerkperiode is aan 2.000 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het 

gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

- Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 

geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na 

afronden van het onderzoek bewaard.

• Overige onderzoekstechnische informatie

- Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.

Bijlage | Onderzoekstechnische informatie
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Bijlage | Ongewogen en gewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

N % N %

Leeftijd

16 t/m 24 jaar 93 9,2 140 13,7

25 t/m 34 jaar 136 13,4 160 15,8

35 t/m 44 jaar 183 18,0 163 16,0

45 t/m 54 jaar 213 21,0 209 20,6

55 t/m 64 jaar 221 21,8 183 18,0

65 t/m 75 jaar 170 16,7 161 15,8

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo) 380 37,4 257 25,3

Middel 
(havo/vwo/mbo/mavo) 541 53,2 529 52,1

Laag 
(ibo/basisschool/geen 
opleiding)

95 9,4 230 22,6

Geslacht

Mannen 501 49,3 500 49,2

Vrouwen 515 50,7 516 50,8

Kenmerken Ongewogen Gewogen

N % N %

Regio

3 grote gemeenten 103 10,1 115 11,3

West 309 30,4 315 31,0

Noord 111 10,9 103 10,1

Oost 219 21,6 202 19,9

Zuid 247 24,3 242 23,8

Randgemeenten 27 2,7 38 3,8



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage -

anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht 

u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan 

een aantal voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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Voor vragen:

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze rapportage of vragen over de communicatie en verspreiding er van, dan kunt u contact 

opnemen met:

Het Nationaal Comité Veteranendag, Koos Sol; e-mail: sol@veteranendag.nl

http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid

