
Factsheet Draagvlak Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
Kennis, participatie en waardering. 
Op basis van NVO 2020 en de campagne-effect meting 2020.  

89% houdt twee minuten stilte

76% volgt het op tv, radio of online

58% heeft er met anderen over gesproken

28% hangt vlag halfstok 

13% heeft een herdenking bezocht

7% heeft niets ondernomen 

Dodenherdenking

89% kan spontaan benoemen dat Dodenherdenking op 4 mei is*

Wel meedoen

1. Stilstaan bij slachtoffers WOII

2. Stilstaan bij belang vrijheid 

3. Uit dankbaarheid

4. WOII is belangrijk onderdeel verleden

5. WOII niet vergeten 

Niet meedoen

1. Activiteiten/rituelen spreken niet aan

2. Is al genoeg aandacht voor WOII

3. Niet aangesproken door verhaal 

4. Al op andere momenten stilstaan

5. Niet interessant 

Waarom wel of niet meedoen? Top 5 meest voorkomende redenen:

Kennis in 2020

Participatie in 2019

*Op basis van gemiddelde van voor- en nameting van de campange-effect meting. 1



Waardering in 2020

Uitgelicht: verschillen

 Ouderen vinden 4 mei iets belangrijker dan jongeren 

 In vergelijking met personen van Nederlandse komaf, vinden mensen met niet-

westerse achtergrond Dodenherdenking iets minder belangrijk

 Mensen die alleen basisschoolonderwijs hebben gevolgd vinden Dodenherdenking 

iets minder vaak (heel) belangrijk dan andere opleidingsgroepen

 Personen opgegroeid in een gezin waarin men 2 minuten stil was, vinden 

Dodenherdenking vaker belangrijk 

83% vindt dat Dodenherdenking moet blijven bestaan, ook wanneer de 

generatie die WOII heeft meegemaakt niet meer in leven is

+ een grote meerderheid vindt Dodenherdenking belangrijk of heel belangrijk

83% beoordeelt de Nationale Herdenking op de Dam als (erg) aansprekend

Hoe belangrijk 
vindt u de jaarlijkse  
Dodenherdenking?

Meest gewaardeerde onderdelen

1. Twee minuten stilte 

2. Spelen volkslied 

3. Vlag halfstok 

Minst gewaardeerde onderdelen 

1. Videofragmenten over wie krans legt

2. Toespraak door een bekend persoon

3. Aanwezigheid politici

51%
37%

8% 2% 1% 1%
heel belangrijk

belangrijk

niet belangrijk, niet
onbelangrijk

niet zo belangrijk

helemaal niet
belangrijk
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Bevrijdingsdag

92% kan spontaan benoemen dat Bevrijdingsdag op 5 mei is* 

Kennis in 2020

64% heeft geen activiteit ondernomen, maar staat er wel bij stil 

56% volgt het op tv, radio of online

49% heeft er met anderen over gesproken

30% hangt vlag uit

19% heeft een lokale activiteit bezocht

12% heeft een Bevrijdingsfestival bezocht 

13% heeft niets ondernomen

Participatie in 2019

Wel meedoen

1. Stilstaan bij belang van vrijheid

2. Is belangrijk deel van ons verleden

3. Uit dankbaarheid 

4. Moeten oorlog niet vergeten 

5. Belangrijk om stil te staan bij 

slachtoffers van WOII

Niet meedoen

1. Activiteiten/rituelen spreken niet aan

2. Al op andere momenten stilstaan 

3. Niet aangesproken door verhaal 

4. Is al genoeg aandacht voor WOII

5. Niet interessant 

Waarom wel of niet meedoen? Top 5 meest voorkomende redenen:

3*Op basis van gemiddelde van voor- en nameting van de campange-effect meting. 



Waardering in 2020

Uitgelicht: verschillen

- Ouderen vinden Bevrijdingsdag vaker heel belangrijk dan jongeren

- Mensen met verschillende opleidingsniveaus vinden 5 mei even belangrijk

- De tweede generatie van niet-westerse komaf vindt Bevrijdingsdag in het 

algemeen iets minder belangrijk dan andere groepen

- Mensen opgegroeid in een gezin waar Bevrijdingsdag op tv of radio werd 

gevolgd, vinden Bevrijdingsdag vaker (heel) belangrijk

84% vindt dat Bevrijdingsdag moet blijven bestaan, ook wanneer de 

generatie die WOII heeft meegemaakt niet meer in leven is

+ een grote meerderheid vindt Bevrijdingsdag belangrijk of heel belangrijk

80% beoordeelt Bevrijdingsdag als (erg) aansprekend

Hoe belangrijk 
vindt u de jaarlijkse  

Bevrijdingsdag?

Meest gewaardeerde onderdelen 

1. Ontsteken vrijheidsvuur

2. Gesprek met veteranen

3. Bevrijdingsfestival /

Activiteiten in eigen woonplaats

Minst gewaardeerde onderdelen

1. Vrijheidsontbijt of -maaltijd

2. Activiteiten Ambassadeurs van de Vrijheid

3. Bevrijdingsloop

Deze onderdelen zijn ook iets onbekender bij een groter publiek. 

36%

45%

13%
3% 1% 2%

heel belangrijk

belangrijk

niet belangrijk, niet
onbelangrijk

niet zo belangrijk

helemaal niet
belangrijk

Meer lezen? Download het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020 op 
www.4en5mei.nl/onderzoek/nationaal_vrijheidsonderzoek 
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