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Achtergrond en doelstelling

Sinds 2001 voert Kantar Public (voorheen Bureau Veldkamp) in opdracht van het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei het Nationaal Vrijheidsonderzoek uit. Dit onderzoek is opgezet om de beleving 

van Nederlanders ten aanzien van 4 en 5 mei te monitoren. Deze beleving kan in de loop der tijd 

veranderen, naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt en jongere generaties geen 

eigen herinneringen meer hebben aan de Tweede Wereldoorlog. 

Draagvlak

Willen 4 en 5 mei een duidelijke plaats behouden in onze samenleving, dan moeten deze dagen 

blijven aansluiten bij de beleving van de burgers. In dit rapport wordt ingegaan op het draagvlak 

voor de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. 

Pretest vragenlijst 

Het Nationaal Vrijheidsonderzoek is van 23 maart tot en met 2 april 2018 uitgevoerd onder een 

representatieve steekproef uit het Nederlandse publiek van 13 jaar en ouder (netto respons: 

n=1.063) Binnen deze steekproef zijn ook niet-westerse allochtonen vertegenwoordigd (n=127). 

Een onderzoeksverantwoording is als bijlage in dit rapport opgenomen. Voorafgaand aan het 

onderzoek is een concept van de vragenlijst onder 8 mensen getest, middels een zogeheten 

cognitieve pretest. Deze test had plaats op 21 februari. Naar aanleiding van deze test is de 

vragenlijst op details aangescherpt.

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. Na een algemene samenvatting gaan we in het eerste 

hoofdstuk dieper in op de maatschappelijke context van 4 en 5 mei. Hierin zijn enkele vragen 

over democratie gesteld die tien jaar ook aan het Nederlandse publiek zijn voorgelegd. 

Vervolgens komt in het tweede hoofdstuk het draagvlak voor 4 mei en in het derde hoofdstuk het 

draagvlak voor 5 mei aan de orde. Tenslotte bespreken we 4 en 5 mei in samenhang met 

elkaar. De titels van figuren en tabellen betreffen (behoudens enkele uitsplitsingen) de exacte 

vraagstellingen zoals die aan de respondenten zijn voorgelegd. Bij alle figuren en tabellen is het 

totale aantal respondenten weergegeven dat de betreffende vraag heeft beantwoord. Verschillen 

tussen groepen of meetjaren worden uitsluitend gerapporteerd als het significante verschillen 

betreft. 
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Algemene samenvatting (1/3)

Vrijheid van meningsuiting meest wezenlijke van leven in democratie

De vrijheid van meningsuiting is, als het aan Nederlanders ligt, het meest wezenlijke van leven in een 

democratie – zowel als dit met een open als gesloten vraag (als belangrijkste rechten in de Grondwet) 

wordt bevraagd. Recht op onderwijs, gelijke behandeling, sociale rechten, vrijheid van godsdienst, 

kiesrecht en recht op privacy worden alle door circa 30% genoemd. Ook in dilemmavorm - ‘wat weegt 

zwaarder’..’ scoort vrijheid van meningsuiting beter dan respectievelijk godsdienstvrijheid en een verbod 

op discriminatie. Als een verbod op discriminatie en godsdienstvrijheid tegenover elkaar worden gezet, 

dan kiezen meer mensen eerder voor het eerste dan voor het laatste.

Nederlanders zijn gematigd positief over het functioneren van de democratie. De helft is (heel) tevreden, 

een derde is tevreden noch ontevreden, en 12% is (heel) ontevreden. Bijna een kwart (23%) is de 

afgelopen twaalf maanden politiek actief geweest. Meest beoefende bezigheid: deelnemen aan een 

handtekeningenactie (12%).

Associatie ‘oorlog’ met Tweede Wereldoorlog op recordniveau

Maar liefst 88% van de ondervraagden associeert de term ‘oorlog’ met de Tweede Wereldoorlog. Een 

dergelijk hoog percentage  overtreft het vorige record (uit 2014, 78%). Tijdens de veldwerkperiode was 

er de nodige aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, onder andere ten aanzien van gevonden 

bommen, de lancering van een film (Bankier van het Verzet) en de invoering van een Holocaustwet in 

Polen. 

Groot draagvlak voor 4 en 5 mei 

Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor de herdenking op 4 mei en de viering 

van de bevrijding op 5 mei is groot. Ruim acht op de tien Nederlanders geven aan de 

Dodenherdenking op 4 mei (heel) belangrijk te vinden. Een iets minder grote groep 

Nederlanders (74%) geeft aan Bevrijdingsdag op 5 mei (heel) belangrijk te vinden. Dit is een 

iets minder hoog percentage dan vorig jaar (2017: 80%), maar vergelijkbaar met de jaren 

daarvoor (2015: 74%, 2016: 75%). Nederlanders ouder dan 35 jaar vinden 4 mei vaker ‘heel 

belangrijk’ dan jongere Nederlanders. De viering van 5 mei wordt vaker heel belangrijk 

gevonden door Nederlanders ouder dan 50 jaar. 

Meerderheid enigszins emotioneel geraakt door 4 en 5 mei

Een grote meerderheid wordt minimaal ‘een beetje’ geraakt door 4 en 5 mei. Ten aanzien 

van 4 mei is de beleving iets sterker dan bij 5 mei: twee op de tien ondervraagden geven aan 

‘in sterke mate’ emotioneel geraakt te worden door 4 mei. Bij 5 mei gaat het om 14% die 

‘sterk’ emotioneel geraakt wordt.
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Algemene samenvatting (2/3)

Leeftijdsverschillen emotionele betrokkenheid 

Er zijn grote verschillen in emotionele betrokkenheid als we naar leeftijd kijken. Met name 65 

plussers zijn veel meer emotioneel betrokken bij zowel 4 mei als 5 mei dan jongeren (tot 35 

jaar), Een reden om wel betrokken te zijn bij 4 mei, is het feit dat men een familielid of 

bekende heeft verloren. Ten aanzien van 5 mei geldt vooral dat men vrijheid ‘een kostbaar 

goed’ vindt. Redenen om niet geraakt te zijn bij 4 mei: het is lang geleden, en men kent 

niemand (meer) die de oorlog heeft meegemaakt. Redenen om niet geraakt te worden door 

5 mei: men kent (opnieuw) niemand (meer) die de oorlog heeft meegemaakt, vrijheid is 

vanzelfsprekend, en vrijheid maakt juist blij.

Grote waardering voor zowel 4 als 5 mei

Kijken we naar 4 mei, dan valt op dat de overgrote meerderheid veel respect en waardering 

voor de herdenking heeft. Negen op de tien beschouwen Dodenherdenking als een moment 

om respect te tonen voor oorlogsslachtoffers, acht op de tien zien het als een moment van 

saamhorigheid. Die saamhorigheid wordt, blijkens een open vraag, op zeer diverse manier 

beleefd: met alle gesneuvelden, voorouders en/ of alle nabestaanden. 

Acht op de tien Nederlanders geven aan dat 5 mei een dag is waarop ze er bij stilstaan dat

vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast vindt driekwart dat de jaarlijkse viering van 5 mei 

ook in de toekomst moet doorgaan. 

Betekenis 4 en 5 mei blijft groot

De overgrote meerderheid is het oneens met de stelling dat de Dodenherdenking niet meer 

van deze tijd is. Een stabiel laag percentage (nu 18%) is het eens met de stelling dat de 

Dodenherdenking steeds minder betekenis heeft naarmate de Tweede Wereldoorlog verder 

achter ons ligt. Slechts een kleine groep (14%) herdenkt dan ook niemand op 4 mei – de rest 

herdenkt alle slachtoffers uit de hele wereld van alle oorlogen of alle (Nederlandse) 

slachtoffers van alle oorlogen, dan wel de Tweede Wereldoorlog.

Vergelijkbaar lage aantallen zien we ten aanzien van de stellingen over een mogelijk afname 

van de betekenis van 5 mei: 10% vindt dat de jaarlijkse viering van 5 mei niet meer van deze 

tijd is en 19% is het eens met de stelling dat 5 mei minder betekenis heeft naarmate de 

Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt. Verder is, als we naar eerdere jaren kijken, het 

percentage mensen dat vindt dat 5 mei ‘een dag is waarop ik er bij stilsta dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is’  toegenomen (van 73% in 2016 naar 81% nu) en vindt een stabiele 

driekwart dat 5 mei ook in de toekomst moet doorgaan. Minder dan een kwart (22%) viert 

niets op 5 mei. De helft viert dat we nu in vrijheid leven (33%) of vrijheid in het algemeen 

(18%).
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Algemene samenvatting (3/3)

Lichte toename in aantal dat niet bij 4 mei stil staat

Ondanks het grote draagvlak voor de herdenking van en de waardering voor 4 mei zien we 

een afname in het aandeel mensen dat de Nationale Herdenking via de media volgde (van 

62% vorig jaar naar 49% nu), alsmede een lichte afname in het aandeel mensen dat twee 

minuten stilte in acht nam (van 85% vorig jaar naar 78% nu). Het aandeel mensen dat niet 

heeft stilgestaan bij 4 mei steeg licht (van 8% vorig jaar naar 12% nu).  

Bij Dodenherdenking spreekt twee minuten stilte meest aan

De drie meest aansprekende onderdelen van de Dodenherdenking zijn de twee minuten stilte 

(93% vindt dit (heel) aansprekend), de Nederlandse vlag die halfstok hangt (90% vindt dit 

(heel) aansprekend) en het spelen van het Nederlandse volkslied (86% vindt dit (heel) 

aansprekend). Overigens worden alle voorgelegde onderdelen door minimaal de helft van de 

ondervraagden op zijn minst aansprekend gevonden. Dit beeld is nagenoeg identiek aan het 

beeld in 2017.

Belangrijkste waarden: respect voor anderen (4 mei) en wereldwijde vrijheid (5 mei)

Hoewel de top drie voor belangrijkst geachte waarden voor 4 en 5 mei bijna identiek is, 

verschilt de volgorde. De belangrijkste waarden voor 4 mei zijn: respect voor anderen, 

veiligheid en wereldwijde vrijheid. Voor 5 mei is de volgorde: wereldwijde vrijheid, respect 

voor anderen en (ten aanzien van 4 mei relatief minder belangrijk): individuele vrijheid.

Verbondenheid met andere Nederlanders

Zes op de tien Nederlanders geven aan dat ze zich verbonden voelen met andere 

Nederlanders tijdens de Dodenherdenking (59%). Dat is meer dan op andere dagen waar op 

nationaal niveau iets wordt herdacht of gevierd. Zo voelt 45% zich met andere Nederlanders 

verbonden op 5 mei of bij de (nationale) herdenking van een ramp. Bij grote 

sportevenementen, bijvoorbeeld als het Nederlands voetbal elftal speelt, geeft 41% aan zich 

met andere Nederlanders verbonden te voelen.    
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De context van 4 en 5 mei
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Meest wezenlijke van leven in democratie: vrijheid (van meningsuiting)

Open vraag: Wat vindt u het meest wezenlijke, het belangrijkste van het leven in een democratie? (n=899) 

“De vrijheid van wie je bent en wat je denkt”

“Zeggen wat je vindt in vrijheid, met respect voor anderen”

“Dat we veilig mogen leven”

“Een samenleving waarin iedereen er toe doet, ongeacht wie hij/zij is”

“Dat niet één groepje "belangrijke" mensen het voor het zeggen heeft, 

maar dat er samen met het volk beslist wordt”

“Vrijheid van meningsuiting”

“Iedereen een keuze”

Enkele citaten uit de open antwoorden:  

• De vrijheid (van meningsuiting) vindt men het belangrijkste van het leven in een democratie
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Belangrijkste rechten: vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs, verbod op discriminatie

* Recht op onderwijs, vrijheid van vergadering en betoging en vrijheid van vereniging zijn in 2008 niet voorgelegd. Gelijke 

behandeling en discriminatieverbod is destijds apart voorgelegd (gelijke behandeling: 41%, verbod op discriminatie: 18%). 

Nederlanders van alle leeftijden hechten de meeste waarde aan vrijheid 

van meningsuiting – geen enkele groep uitgezonderd. Wel zien we enkele 

nuanceverschillen: ouderen (65+) hechten relatief meer waarde aan vrijheid 

van godsdienst of levensovertuiging (40% versus 30% gemiddeld), terwijl 

jongeren (tot 35 jaar) recht op onderwijs vaker noemen (40% versus 33% 

gemiddeld).

Etnische achtergrond: ook wat betreft etnische achtergrond zijn de 

verschillen minimaal. Niet-westerse allochtonen hechten iets meer waarde 

aan vrijheid van vergadering en betoging (6% versus 3% gemiddeld), terwijl 

autochtonen/ westerse allochtonen iets meer waarde hechten aan recht op 

onderwijs dan niet-westerse allochtonen (34% versus 24%).

Vrijheid van meningsuiting: kijken we alleen naar het eerst genoemde 

antwoord, dan wordt vrijheid van meningsuiting wederom met afstand het 

vaakst genoemd (31%), gevolgd door vrijheid van godsdienst (11%), recht op 

onderwijs (10%) en gelijke behandeling en discriminatieverbod (10%).

Vraag: De rechten van Nederlanders zijn omschreven in de Nederlandse Grondwet. Kunt u 

aangeven welke rechten u het belangrijkst vindt? (n=1063, maximaal 3 antwoorden) 
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32% 18% 14% 21% 5% 4% 6%
Vrijheid van 

meningsuiting

Recht op 

godsdienstvrijheid

Vrijheid van meningsuiting is belangrijker Recht op godsdienstvrijheid is belangrijker 

Twee derde neigt naar vrijheid van meningsuiting boven vrijheid van godsdienst

64% tendeert naar meer nadruk op 

vrijheid van meningsuiting (5 t/m 7),     

32% legt daar sterk de nadruk op (7).

15% tendeert naar meer nadruk op 

recht op godsdienstvrijheid (1 t/m 3), 

6% legt daar sterk de nadruk op (1).

21% neemt een 

middenpositie in

Nederlanders van alle leeftijden hechten, als ze voor de 

keuze staan, relatief gezien meer waarde aan vrijheid van 

meningsuiting dan aan vrijheid van godsdienst– geen enkele 

groep uitgezonderd. Wel zien we enkele nuanceverschillen: 

bij ouderen (65+) is het aandeel dat een sterke nadruk op 

vrijheid van godsdienst legt hoger (10% versus 6%), terwijl bij 

mensen van middelbare leeftijd (35-64 jaar) de groep die 

sterk aan vrijheid van meningsuiting hecht groter is (36% 

versus 32% gemiddeld).

Niet-westerse allochtonen hechten relatief gezien meer 

waarde aan vrijheid van godsdienst dan autochtonen en 

westerse allochtonen, maar ook deze groep tendeert meer 

naar vrijheid van meningsuiting (54%) dan naar vrijheid van 

godsdienst (23%).

In vergelijking met 10 jaar terug (2008) zijn mensen 

verrassend weinig van mening veranderd. Destijds legde 

17% de nadruk op godsdienstvrijheid ( 1 t/m 3) en eveneens 

64% de nadruk op vrijheid van meningsuiting (5 t/m 7). 

Vraag: Mensen hebben recht op vrijheid van meningsuiting en kunnen dus binnen de grenzen van de wet zeggen wat ze willen. Maar de vrije 

meningsuiting kan er ook toe leiden dat groepen gelovigen zich gekwetst voelen of minder vrij voelen om te geloven wat ze wil len. Het recht op 

godsdienstvrijheid kan botsen met het recht op vrijheid van meningsuiting. Wat vindt u belangrijker, op een schaal van 1 (recht op 

godsdienstvrijheid)  tot 7 (vrijheid van meningsuiting)?
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10% 11% 13% 23% 13% 12% 19%

Verdeeldheid over wat belangrijker is: vrijheid van meningsuiting of verbod op discriminatie

34% tendeert naar meer nadruk op 

verbod op discriminatie (5 t/m 7), 10% 

legt daar sterk de nadruk op (7).

Verbod op 

discriminatie

Vrijheid van 

meningsuiting

44% tendeert naar meer nadruk op 

vrijheid van meningsuiting (1 t/m 3), 

19% legt daar sterk de nadruk op (1).

23% neemt een 

middenpositie in

Nederlanders van alle leeftijden hechten, op de keper 

beschouwd, net iets vaker meer waarde aan vrijheid van 

meningsuiting dan aan het verbod op discriminatie. Wel is de 

groep ouderen (65+) die een sterke nadruk op het verbod op 

discriminatie legt hoger (14% versus 10%).

Niet-westerse allochtonen wijken op dit punt gemiddeld 

gezien af van de mening van autochtonen en westerse 

allochtonen: een grotere groep hecht meer waarde aan het 

verbod op discriminatie (41%) dan aan vrijheid van 

meningsuiting (35%).

In vergelijking met 10 jaar terug (2008) is men iets meer naar 

het midden geschoven. Destijds was de groep die nadruk 

legde op vrijheid van meningsuiting (1 t/m 3) groter dan nu 

(toen 49%), terwijl de groep mensen die nadruk legde op een 

verbod op discriminatie (5 t/m 7) kleiner was (toen 30%). Wel 

is het aandeel mensen dat sterk de nadruk legt op vrijheid van 

meningsuiting nu groter dan 10 jaar geleden (19% versus 16%.

Vraag: Het recht op vrijheid van meningsuiting kan botsen met het verbod op discriminatie. Bepaalde bevolkingsgroepen 

kunnen zich door uitingen van anderen beledigd of aangevallen voelen. Wat vindt u belangrijker: vrijheid van meningsuiting of 

verbod op discriminatie. Wat vindt u belangrijker, op een schaal van 1 (vrijheid van meningsuiting) tot 7 (verbod op 

discriminatie)?
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9% 7% 9% 29% 15% 14% 17%

Bijna helft prefereert verbod op discriminatie boven recht op godsdienstvrijheid

25% tendeert naar meer nadruk 

op recht op godsdienstvrijheid, 

9% legt daar sterk de nadruk op.  

Recht op 

godsdienstvrijheid
Verbod op 

discriminatie

46% tendeert naar meer nadruk 

op verbod op discriminatie, 17% 

legt daar sterk de nadruk op.  

29% neemt een 

middenpositie in

Nederlanders van alle leeftijden hechten vaker meer 

waarde aan het verbod op discriminatie dan aan het recht 

op godsdienstvrijheid. Wel is dit verschil bij ouderen (65+) 

minimaal: 35% hecht meer waarde aan het verbod op 

discriminatie, 31% legt meer nadruk op het recht op 

godsdienstvrijheid. Bij mensen van middelbare leeftijd is dit 

verschil het grootst (41% hecht meer waarde aan verbod 

op discriminatie, 23% legt meer nadruk op het recht op 

godsdienstvrijheid). 

Niet-westerse allochtonen en autochtonen/ westerse 

allochtonen wijken op dit punt niet significant van elkaar af.

In vergelijking met 10 jaar terug (2008) tenderen nu meer 

mensen naar een discriminatieverbod (1 t/m3) – in 2008 

ging het om 41%, nu om 46%. Er zijn nu minder mensen 

die nadruk leggen op godsdienstvrijheid (5 t/m 7) – toen 

ging het om 31%, nu om 25%. 

Vraag: Mensen hebben recht op vrijheid van godsdienst en mogen geloven wat ze willen. Maar tegelijkertijd mogen mensen anderen 

niet discrimineren. Bepaalde bevolkingsgroepen kunnen zich door uitingen van anderen beledigd of aangevallen voelen in hun 

geloofsovertuiging. Wat vindt u belangrijker, op een schaal van 1 (verbod op discriminatie) tot 7 (recht op godsdienstvrijheid)?
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49%

33%
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3% 4%

heel
tevreden

tevreden tevreden
noch

ontevreden

ontevreden heel
ontevreden

weet niet

Tevredenheid functioneren democratie

Helft tevreden over functioneren democratie, ruim een derde mist mogelijkheid tot inspraak

Er zijn geen significante verschillen tussen autochtonen/westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen bij deze vragen. Ook zijn er geen leeftijdsverschillen in de tevredenheid over het 

functioneren van de democratie. Wel zien we dat ouderen vaker dan gemiddeld (45% versus 38%) van mening zijn dat ze nauwelijks of helemaal geen gelegenheid tot inspraak hebben.

Vraag: Hoe tevreden  bent u over het algemeen met hoe de democratie in Nederland functioneert (n=1063)?
Vraag: In hoeverre vindt u dat het politieke systeem in Nederland mensen 

zoals u in staat stelt om inspraak te hebben in wat de overheid doet? (n=1063)

3%

14%

37%

27%

11%

7%

heel veel veel een beetje nauwelijks helemaal
niet

weet niet

Voldoende gelegenheid tot inspraak
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23% heeft 

minimaal één 

activiteit 

ondernomen

Politieke activiteiten: kwart heeft minstens één activiteit ondernomen

Vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een van de volgende dingen gedaan?  (n=1063)

65 Plussers zijn over de gehele linie iets vaker politiek 

actief dan jongere Nederlanders – vooral jongeren (tot 35 

jaar) blijven op sommige activiteiten iets achter. Ouderen 

hebben aanmerkelijk vaker (13%) dan mensen van 

middelbare leeftijd (9%) en jongeren (4%) contact 

opgenomen met een politicus of ambtenaar. Politieke 

activiteit (in partij of actiegroep) is ook iets vaker een zaak 

van ouderen (5%) dan mensen van middelbare leeftijd en 

jongeren (beide 2%).

Niet-westerse allochtonen geven iets vaker dan 

gemiddeld (4% versus 1%) aan het afgelopen jaar een 

sticker of badge gedragen te hebben voor een campagne.

% ja
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4mei
Het draagvlak voor Dodenherdenking



Meerderheid denkt als eerste aan de Tweede Wereldoorlog als men de term oorlog hoort

Vraag: Als we het over oorlog hebben, welke oorlog komt dan als eerste bij u op? (n=1.063)

88% Tweede Wereldoorlog

6% Oorlog in Syrië

5% Diverse oorlogen (Irak, Midden-Oosten, Afghanistan)

Trend: nooit eerder werd de term oorlog zo vaak geassocieerd met de Tweede 

Wereldoorlog. Net als bij de piek in 2014 lijkt media-aandacht voor de Tweede 

Wereldoorlog hier van grote invloed. Zo was er tijdens de veldwerkperiode (23-3 t/m 4-

4 2018) veel media aandacht voor gevonden bommen uit de Tweede Wereldoorlog 

(Roermond, Scheveningen, Markermeer, Paderborn en London Airport). Daarnaast 

was er veel aandacht voor de Nederlandse film Bankier van  het Verzet en voor de 

invoering van de Holocaustwet in Polen. 
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• Actualiteiten hebben een grote invloed op de associatie die mensen met de Tweede Wereldoorlog hebben.

Trend: associatie met de Tweede Wereldoorlog door de jaren heen
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Aanhoudend veel belang toegekend aan de Dodenherdenking

• Ruim acht op de tien Nederlanders (83%) vinden de Dodenherdenking op 4 mei (heel) belangrijk, dit 

percentage is hoog en constant in de tijd.

Trend: in de periode van 2015 tot 2017 zette een dalende trend in van het aantal 

mensen dat de Dodenherdenking op 4 mei (heel) belangrijk vond (van 85% in 2014 

naar 75% in 2016). Sinds 2017 stijgt het aantal Nederlanders dat 4 mei (heel) 

belangrijk vindt echter weer (nu 83%).  

Vraag: Hoe belangrijk vindt u 4 mei? (n=1.063) Trend: belang van 4 mei door de jaren heen
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Emotionele betrokkenheid bij 4 mei: grootste groep is enigszins emotioneel betrokken

• Zes op de tien Nederlanders geven aan dat het herdenken op 4 mei hen ‘een beetje’ emotioneel raakt, één op 

de vijf geeft aan dat de herdenking hen in sterke mate raakt. 

Vraag: In welke mate raakt het onderwerp, het herdenken op 4 mei, u emotioneel? (n=1.063)

4 mei

Leeftijd: in de emotionele betrokkenheid is verschil te 

zien tussen mensen die jonger zijn dan 35 jaar en 65-

plussers. Zo geeft 28% van de mensen jonger dan 35 

jaar aan helemaal niet emotioneel betrokken te zijn bij 

de herdenking. Van de 65-plussers geeft 38% aan in 

sterke mate emotioneel betrokken te zijn bij het 

herdenken op 4 mei. De emotionele betrokkenheid van 

mensen in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar wijkt niet 

af van het nationale gemiddelde.  

Open vraag: met een open vraag zijn de redenen in 

kaart gebracht waarom het herdenken mensen al dan 

niet emotioneel raakt. Mensen die er sterk emotioneel bij 

betrokken zijn, geven vaak aan een familielid of bekende 

verloren te hebben. Mensen die aangeven dat het hen 

niet raakt, geven vaak het antwoord dat de Tweede 

Wereldoorlog te lang geleden is en dat zij niemand 

kennen die deze oorlog heeft meegemaakt. Op de 

volgende pagina staan citaten uit de open antwoorden.  
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Vaak emotionele betrokkenheid bij de Dodenherdenking door (in)directe ervaring 

• Uit de open vraag komt een zeer divers beeld naar voren, enkele citaten: 

“Mijn ouders hebben veel meegemaakt in de 

Tweede Wereldoorlog, en dat laat zijn sporen 

na, ook bij de volgende generatie.”

“Ik sta wel stil bij de doden die toen en in andere oorlogen zijn 

gevallen, maar omdat ik niemand in de familie heb die toen is 

doodgegaan of iets dergelijks is het voor mij niet heel 

emotioneel.”

Op 4 mei denk ik er nog weer extra aan waarom de mensen die worden herdacht zijn 

gesneuveld. We leven nu in een behoorlijk vrij land, met plichten maar ook zeker veel rechten. 

En ik vind het verschrikkelijk dat er een oorlog heeft moeten uitbreken om niet alleen 

Nederlanders, maar vele burgers in zo'n vrijheid te laten leven. Ook de meer recente oorlogen 

brengen veel offers maar geven ook veel terug aan de inwoners van de oorlogsgebieden.

“Zelf heb ik de oorlog niet meegemaakt. Ik ken het alleen vanuit 

films, boeken, games en verhalen. Hoewel ik de horror van 

deze (zo niet elke) oorlog begrijp, doet de dodenherdenking 

emotioneel niet veel. Wel krijg ik huiveringen over het feit dat 

het überhaupt gebeurd is (waar mensen toe in staat zijn). Toch 

heeft de dodenherdenking op zichzelf weinig emotionele 

bagage. Als er een emotie is, zal dit waarschijnlijk teleurstelling 

zijn in het feit dat een dodenherdenking zoals dit nodig is om 

mensen alert te maken over dit soort gebeurtenissen.”

“Ben net voor de oorlog geboren in ‘37, heb de oorlog als kind 

meegemaakt. Ik heb daarin een oom verloren en mijn vader en 

verder zijn mannelijke familieleden zijn naar concentratiekampen 

gedeporteerd. Ik ben Oud Marinier en heb mijn dienstplicht in 

voormalig Ned. Nieuw Guinea doorgebracht.”

“Ik heb er niet zoveel mee. M'n ouders 

wel, maar dat is meer hun ding.”

“Ik herdenk, maar er zijn geen emoties”

Open vraag: kunt u toelichten waarom de Dodenherdenking u al dan niet emotioneel raakt?  Hierbij zijn de rood gemarkeerde citaten van mensen die geen emotionele binding 

met 4 mei hebben en de blauw gemarkeerde van mensen die een sterke emotionele binding met 4 mei hebben. Grijs geeft aan dat men een beetje emotioneel betrokken is. 

“Aandacht ervoor moet blijven, mag niet 

vergeten worden, maar persoonlijk heb ik 

geen emotionele gevoelens.”
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Grote meerderheid hecht belang aan traditie van Dodenherdenking op 4 mei

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? De jaarlijks Dodenherdenking op 4 mei… (n=1063)*

Stellingen: negen op de tien Nederlanders beschouwen de 

Dodenherdenking op 4 mei als een moment waarop zij respect tonen voor 

oorlogsslachtoffers. Daarnaast vindt een ruime meerderheid dat de 

Dodenherdenking een deel van de geschiedenis en toekomst van 

Nederland is (85%) en (daarom) ook in de toekomst moet blijven bestaan 

(82%). Een even grote groep vindt dat de Dodenherdenking actueel blijft 

zolang er oorlog en onderdrukking bestaan (83%) en vindt het belangrijk om 

het herdenken van generatie op generatie door te geven (83%). 

Saamhorigheid: acht op de tien Nederlanders beschouwen de 

Dodenherdenking als een moment van saamhorigheid. Met een open vraag 

is in kaart gebracht waarom zij dit als een moment van saamhorigheid 

beschouwen en met wie men saamhorigheid voelt. Op de volgende pagina 

zijn enkele citaten weergegeven uit de open vraag. 

• 4 mei wordt in zeer sterke mate gezien als een moment waarop heden en verleden samenkomen en waarop 

respect wordt getoond voor oorlogsslachtoffers.
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is een moment om bij stil te staan, omdat het zo hoort

draagt bij aan de Nederlandse identiteit

moet blijven zoals het nu is

is een moment van saamhorigheid

is belangrijk om van generatie op generatie door te geven

moet ook in de toekomst doorgaan

blijft actueel zolang oorlog en onderdrukking bestaan

is een deel van de geschiedenis en toekomst van dit land

is respect tonen voor oorlogsslachtoffers

helemaal mee eens mee eens noch eens, noch oneens oneens helemaal oneens weet niet

* Op deze slide zijn alleen de positief geformuleerde stellingen weergegeven. Op slide 14 staan de negatief geformuleerde stellingen.
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Dodenherdenking als een moment van saamhorigheid: denken aan alle gesneuvelden 

• Uit de open vraag komt een zeer divers beeld naar voren, enkele citaten: 

“Ik voel saamhorigheid met alle mensen die 

gesneuveld zijn in de oorlog, alle 

nabestaanden, alle mensen die op welke wijze 

dan ook via de gaskamer, martelingen, 

geestelijke en lichamelijke pijn en 

verkrachtingen geleden hebben.”

“Zelf ben ik niet in staat om bijeenkomsten bij te wonen of iets 

te organiseren. Wel vind ik het belangrijk om op televisie te 

kijken naar al die mensen die meeleven met de 

oorlogsslachtoffers en de ceremonie die daar bij hoort. Op dat 

moment heb ik het gevoel van saamhorigheid.”

Ik voel me vooral saamhorig met alle mensen die met ons 

gezin bij de herdenking in Arnhem zijn. De stille tocht, de 

kranslegging ... erg mooi om dat samen te beleven.”

“Op 4 mei voelen heel veel Nederlanders zich verbonden met 

elkaar door wat onze (groot)ouders in de oorlog hebben 

moeten doorstaan. Het is een moment waarop iedereen weer 

beseft dat dat nooit meer mag gebeuren.”

“Wij als land en eigenlijk heel West-Europa hebben sinds het 

einde van de 2e wereldoorlog het geluk in vrede met elkaar te 

leven. Onderlinge handel brengt ons meer dan conflict.  

Desondanks zijn er Nederlanders en bondgenoten overleden 

terwijl zij aan de grensgebieden vochten voor onze stabiliteit. Wij 

als Nederlanders mogen er best bij stil staan dat de maatschappij 

waarin wij leven niet zomaar voor de hand ligt. Destabilisatie ligt 

op de loer en we moeten ons realiseren dat wij met elkaar sterker 

staan dan tegen elkaar.”

“Ik voel me saamhorig met al de mensen die ook de 

doden herdenken. Als ik dan TV kijk voel ik mij 

verbonden met de Dam in Amsterdam.”

“Ik ken geen mensen meer die de oorlogsjaren bewust 

hebben meegemaakt, maar ben me zeer bewust van de 

vrijheid die we hebben en hoe we daaraan zijn gekomen 

en zal anderen daaraan herinneren indien dat nodig is.”

Open vraag: waarom beschouwt u de Dodenherdenking op 4 mei als een moment van saamhorigheid en met wie voelt u saamhorigheid? 

“Nederland herdenkt dan samen de oorlogsslachtoffers. Ik voel 

saamhorigheid met de inwoners van Nederland.”
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heeft steeds minder betekenis naarmate WO II verder achter ons
ligt

mag worden afgeschaft als de laatste mensen die WO II hebben
meegemaakt, zijn overleden

de Dodenherdenking is niet meer van deze tijd

helemaal mee eens mee eens noch eens, noch oneens oneens helemaal oneens weet niet

Leeftijd: bij deze uitspraken zijn er geen leeftijdsverschillen – iets dat duidt op 

een grote mate van consensus over de betekenis van de Dodenherdenking op 4 

mei (zie ook volgende pagina). 

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze 

uitspraken? De jaarlijks Dodenherdenking op 4 mei… (n=1063)*

Overgrote meerderheid: Dodenherdenking op 4 mei blijft betekenis houden

• Maar weinig Nederlanders vinden dat de Dodenherdenking minder betekenis heeft naarmate de Tweede 

Wereldoorlog verder achter ons ligt.

* Op deze slide zijn alleen de negatief geformuleerde stellingen weergegeven. 
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Trend: de uitspraak over de afname van de betekenis van de Dodenherdenking wordt 

sinds 2002 onveranderd gesteld. Door de jaren heen zien we een gestage afname van 

het aantal Nederlanders dat het eens is met deze uitspraak.  

Trend: De Dodenherdenking heeft steeds minder betekenis naarmate 

de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt (percentages eens) 
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Bijna alle leeftijdsgroepen unaniem over betekenis van 4 mei

4 mei ... Totaal 

2017

Totaal 

2018

13-17 jaar 18-24 jaar 25-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar 65+

is een deel van de geschiedenis en de toekomst van dit land - 86% 85% 72% 85% 84% 91% 89%

blijft actueel zolang er oorlog en onderdrukking bestaat 76% 83% 78% 72% 79% 81% 89% 88%

moet ook in de toekomst doorgaan 80% 82% 86% 73% 77% 79% 86% 86%

is belangrijk om van generatie op generatie door te geven - 82% 86% 72% 77% 81% 89% 85%

is een moment van saamhorigheid 76% 79% 73% 69% 78% 78% 85% 85%

moet blijven zoals het nu is 70% 72% 77% 66% 61% 63% 79% 81%

draagt bij aan de Nederlandse identiteit 64% 69% 64% 58% 66% 68% 72% 76%

is een moment om stil bij te staan, omdat het zo hoort - 68% 73% 61% 71% 66% 72% 66%

Leeftijd: in de onderstaande tabel zijn alleen de uitspraken weergegeven waarbij er verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen. Wat opvalt, is dat de opvattingen van de groep jongeren in de leeftijd van 

18 tot en met 24 jaar op veel uitspraken afwijkt van de andere leeftijdsgroepen. Weliswaar is een ruime meerderheid het eens met de uitspraken, maar wel in mindere mate in vergelijking met de totale 

Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder.    

• De mening van jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar wijkt iets af van de mening van de andere 

leeftijdsgroepen.

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? De jaarlijks Dodenherdenking op 4 mei… (alleen de percentages (helemaal) eens zijn weergegeven; n=1063)*
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weet niet

alle oorlogsslachtoffers uit de hele wereld van
alle oorlogen

alle oorlogsslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog van alle nationaliteiten

alle Nederlandse oorlogsslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog

alle Nederlandse oorlogsslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en
vredesoperaties daarna

Grote meerderheid herdenkt, helft weet dat 4 mei alle Nederlandse oorlogsslachtoffers betreft  

• Een kwart van de Nederlanders herdenkt op 4 mei alle slachtoffers uit de hele wereld van alle oorlogen.

Vraag: wie herdenkt u zelf op 4 mei? (n=1.063)

Leeftijd: 65-plussers weten vaker dat we officieel alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog en vredesoperaties nadien herdenken (60%).

Leeftijd: Nederlanders jonger dan 35 jaar geven relatief vaak aan niemand te 

herdenken (17%) of niet te weten aan wie ze denken (5%). 

Vraag: weet u wie er tijdens de Nationale Herdenking officieel worden herdacht? (n=1.063)
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Bijna acht op de tien Nederlanders houden tijdens de Dodenherdenking twee minuten stilte

Vraag: welke van de onderstaande zaken en/of activiteiten heeft u het afgelopen 

jaar tijdens de Dodenherdenking op 4 mei ondernomen? (n=1.063)?
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Leeftijd: ondanks het toegenomen belang van 4 mei is het aantal mensen dat twee minuten stilte houdt licht afgenomen van 85% naar 78%. Ook volgen minder mensen de Nationale 

Herdenking op de radio, televisie of online (van 62% naar 49%). Het aantal mensen dat aangeeft niet stil te staan bij de Dodenherdenking is licht gestegen van 8% naar 12%. Dit zijn 

bovengemiddeld vaak jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar (24% heeft niets ondernomen op 4 mei).

• Het volgen van de herdenking via de media en de vlag halfstok zijn daarna meest voorkomende activiteiten

Welke activiteiten onderneemt men nog meer? (alleen gevraagd in 2018; n=1.063)

23% Heeft met anderen over 4 mei gesproken

11% Heeft een lokale herdenking bijgewoond

3%
Heeft een krans of bloemen gelegd 

bij een (oorlogs-)monument

2% Heeft een fakkelspeldje gedragen
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Alle onderdelen Dodenherdenking worden door zeker helft aansprekend gevonden

Vraag: de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam bestaat uit verschillende

onderdelen. In welke mate vindt u deze onderdelen wel of niet aansprekend? (n=1.069)

• De twee minuten stilte, de Nederlandse vlag halfstok en het spelen van het Nederlandse volkslied worden het 

vaakst heel aansprekend gevonden bij de Nationale Herdenking.
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de videofragmenten met toelichting op wie de krans legt

de toespraak door een belangrijk persoon

de aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers

de stoet/het defilé

het voordragen van een gedicht door een jongere

de muzikale begeleiding

de aanwezigheid van militairen

de aanwezigheid van het Koninklijke huis

de kranslegging

het spelen van het Nederlandse Volkslied

de Nederlandse vlag halfstok

de twee minuten stilte

heel aansprekend aansprekend niet zo aansprekend helemaal niet aansprekend ik ken dit onderdeel niet

Onderdelen: naast de twee minuten stilte, de vlag halfstok en het spelen 

van het volkslied, worden andere onderdelen – zoals de kranslegging, de 

aanwezigheid van de Koninklijke familie en militairen – ook door een ruime 

meerderheid aansprekend gevonden. Het videofragment met een 

persoonlijke toelichting op wie de krans legt, is het enige onderdeel dat door 

een redelijk grote groep niet aansprekend wordt gevonden (40%).

Trend: van de meeste onderdelen is in 2017 eveneens gevraagd of men ze 

aansprekend vindt. Omdat het beeld nagenoeg identiek is, is van deze vraag 

geen trendgrafiek weergegeven.
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helemaal niet belangrijk weet niet

Driekwart van de Nederlanders vindt 5 mei belangrijk

• Aantal dat 5 mei belangrijk of heel belangrijk vindt relatief stabiel door de tijd heen

Trend: het aantal Nederlanders dat (veel) belang aan 5 mei hecht, is door de tijd heen iets minder 

stabiel dan het aantal Nederlanders dat (veel) belang aan 4 mei hecht. In de periode tussen 2015 en 

2017 steeg het belang van 74% in 2015 naar 80% in 2017 (het op een na hoogste percentage ooit). 

Dit jaar is het aantal Nederlanders dat belang aan 5 mei hecht weer terug naar 74%, waarbij vooral 

het aantal Nederlanders dat 5 mei heel belangrijk vindt, is gedaald (van 38% in 2017 naar 27% in 

2018). 

Vraag: Hoe belangrijk vindt u 5 mei? (n=1.063) Trend: belang van 5 mei door de jaren heen
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Meerderheid voelt zich minimaal ‘een beetje’ emotioneel betrokken bij 5 mei

• Nederlanders zeggen dat het vieren van de vrijheid op 5 mei hen emotioneel raakt, ruim de helft geeft aan dat 

het vieren van de vrijheid hen een beetje raakt.

Vraag: in welke mate raakt het onderwerp, het vieren van de vrijheid op 5 mei, u emotioneel? (n=1.063)

5 mei

Leeftijd: in de emotionele betrokkenheid is verschil te 

zien tussen 65-plussers en mensen die jonger zijn dan 35 

jaar. Zo geeft 25% van de 65-plussers aan in sterke mate 

emotioneel betrokken te zijn bij het vieren van de vrijheid 

op 5 mei, terwijl dit percentage onder mensen die jonger 

zijn dan 35 jaar op 7% ligt. 

Open vraag: met een open vraag zijn de redenen in 

kaart gebracht waarom het vieren van de vrijheid 

mensen al dan niet emotioneel raakt. Mensen die 

zeggen een emotionele betrokkenheid te voelen, 

geven onder meer aan dat vrijheid een kostbaar goed 

is. Personen die aangeven dat het hen niet raakt, 

geven vaak het antwoord dat ze vrijheid 

vanzelfsprekend vinden, mede omdat ze de Tweede 

Wereldoorlog niet zelf hebben meegemaakt en/of 

niemand kennen die deze oorlog heeft meegemaakt. 

Ook zeggen sommigen dat vrijheid hen niet 

emotioneel, maar juist blij maakt. Op de volgende 

pagina zijn enkele citaten uit de open antwoorden 

weergegeven.
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Emotioneel betrokken bij 5 mei als men (in)direct ervaring met oorlog heeft

• Uit de open vraag komt een zeer divers beeld naar voren, enkele citaten: 

“Mijn oma zegt dat 5 mei de mooiste dag van 

haar leven is. Ik zelf vind het leuk om vrij te 

zijn en om iets plezierigs te doen.”

“Het leven dat wij in vrijheid kunnen leven is bepaald niet 

vanzelfsprekend. Het behouden ervan en vieren dat wij in 

vrijheid kunnen leven is daarom superbelangrijk.”

“Het is fijn om samen de vrijheid te kunnen vieren, maar het is 

voor mij ook iets vanzelfsprekends. Dus daarom raakt het mij 

emotioneel niet echt.”

“Ik vind vrijheid belangrijk, maar op emotioneel gebied raakt het 

me niet heel erg, omdat ik geen tijd heb gekend dat ik geen 

vrijheid had.”

“Ik heb de oorlog meegemaakt, weliswaar aan de goede kant van 

Nederland (het Noorden), maar toch konden we niet naar school, 

we hadden geen brandstof en slecht brood (......) Ook werden er 

eens fietsen gestolen naast ons huis en werden er twee 

Nederlandse landverraders doodgeschoten. Die avond kwamen de 

Duitsers om het huis in de fik te steken (...) Toen de Canadezen 

kwamen was het een heel groot feest. Dat vergeet je nooit weer.”

“Ik werk veel met ouderen, als zij over WOII vertellen, dan 

komt het opeens wel heel dichtbij. Dan worden de verhalen 

die nog steeds gebeuren opeens een stukje echter.”

“Ik ben in principe meer bezig met 4 mei, maar vind het 

ook belangrijk dat de vrijheid gevierd wordt.”

Open vraag: kunt u toelichten waarom 5 mei u al dan niet emotioneel raakt? Hierbij zijn de rood gemarkeerde citaten van mensen die geen emotionele binding met 5 mei 

hebben en de blauw gemarkeerde citaten van mensen die een sterke emotionele binding bij met 5 mei hebben. Grijs geeft aan dat men een beetje emotioneel betrokken is.
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Helft viert huidige vrijheid of vrijheid in algemeen, bijna kwart viert niets op 5 mei 

• Een derde van de Nederlanders viert op 5 mei uitsluitend dat we nu in vrijheid leven, terwijl men er vaak vanuit 

gaat dat op deze dag officieel de bevrijding van Nederland wordt gevierd.

Vraag: wat viert u zelf op 5 mei? (n=1.063)

Leeftijd: 65-plussers zeggen vaker dan andere leeftijdsgroepen dat op 5 mei 

officieel de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden wordt gevierd (44% 

versus een nationaal gemiddelde van 31%).  
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Leeftijd: 65-plussers zeggen vaker dan mensen die jonger zijn dan 35 jaar dat ze 

op 5 mei vieren dat het Koninkrijk der Nederlanden destijds is bevrijd en dat we 

sindsdien in vrijheid leven (22% versus 13%). 

Vraag: Weet u wat er tijdens de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei officieel gevierd wordt? (n=1.063)
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Meerderheid hecht belang aan traditie van Bevrijdingsdag

Vraag: We leggen u een aantal uitspraken voor over de jaarlijkse viering op 5 mei. Kunt u 

aangeven in welke mate u het met deze uitspraken eens of oneens bent? 5 mei … (n=1.063)*

Stellingen: acht op de tien Nederlanders (81%) geven aan dat 5 mei een

dag is waarop je erbij stiltstaat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast 

vindt driekwart (76%) dat de jaarlijkse viering van 5 mei ook in de toekomst 

moet doorgaan. Verder vindt circa twee derde dat 5 mei een dag is om feest 

te vieren (67%), bijdraagt aan de Nederlandse identiteit (67%) en een 

moment is van saamhorigheid (66%). 

Leeftijd: 65-plussers geven vaker aan dan mensen die jonger zijn dan 35 

jaar dat 5 mei een moment is van saamhorigheid (74% versus 62%), een 

dag is waarop je erbij stilstaat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is (86% 

versus 74%), actueel blijft zolang er oorlog en onderdrukking bestaan (79% 

versus 71%) en moet blijven zoals het nu is (71% versus 62%).  

* Op deze slide zijn alleen de positief geformuleerde stellingen weergegeven. Op de volgende slide staan de negatief geformuleerde stellingen.

• Driekwart van de Nederlanders vindt dat de viering van 5 mei ook in de toekomst moet doorgaan.
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Leeftijd: bij deze stellingen zijn er geen leeftijdsverschillen  - iets wat duidt op een grote mate van 

consensus over de betekenis van Bevrijdingsdag. Dezelfde stellingen zijn ook geformuleerd over 

4 mei. Ook hier was een grote mate van consensus tussen de leeftijdsgroepen te zien.   

Grote meerderheid blijft belang hechten aan 5 mei – ondanks het verglijden van de tijd

• Groeiend aantal Nederlanders dat vindt dat 5 mei een dag is waarop men erbij stilstaat dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is.

* Op deze slide zijn alleen de negatief geformuleerde stellingen weergegeven. 

Trend: het percentage mensen dat van mening is dat 5 mei een dag is waarop men erbij stilstaat 

dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is de afgelopen jaren toegenomen (van 73% in 2016 naar 81% 

in 2018). Evenals in 2016 vindt 76% van de Nederlanders dat de jaarlijkse viering van 5 mei ook in 

de toekomst moet doorgaan.

Vraag: We leggen u een aantal uitspraken voor over de jaarlijkse viering op 5 mei. Kunt u 

aangeven in welke mate u het met deze uitspraken eens of oneens bent? 5 mei… (n=1.063)* Trend: 5 mei… (n=1.063)
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5 mei… Totaal 

2016

Totaal 

2017

Totaal 

2018

13-17 jaar 18-24 jaar 25-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar 65+

Is een dag waarbij je stilstaat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is 73% 78% 81% 79% 72% 73% 77% 89% 86%

Moet ook in de toekomst doorgaan 76% 82% 76% 77% 72% 74% 75% 81% 75%

Blijft actueel zolang er oorlog en onderdrukking bestaat - 78% 74% 72% 67% 72% 72% 79% 79%

Alle leeftijdsgroepen hechten veel betekenis aan 5 mei

Leeftijd: in de bovenstaande tabel zijn alleen de uitspraken weergegeven waarbij er verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen. Wat opvalt, is dat ook hier de opvattingen van de groep jongeren in de 

leeftijd van 18 tot en met 24 afwijkt van de andere leeftijdsgroepen. Weliswaar is een ruime meerderheid het eens met de uitspraken, maar wel in mindere mate in vergelijking met de totale Nederlandse 

bevolking van 13 jaar en ouder.    

• Vooral de mening van de 18- tot en met 24-jarigen wijkt af van de rest.

Vraag: we leggen u een aantal uitspraken voor over de jaarlijkse viering op 5 mei. Kunt u aangeven in welke mate u het met deze uitspraken eens of oneens bent? (n=1.063)*
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Ruim acht op de tien Nederlanders staan op één of andere manier stil bij Bevrijdingsdag

Vraag: welke van de onderstaande zaken en/of activiteiten heeft u het afgelopen 

jaar tijdens Bevrijdingsdag gedaan? (n=1.063)?

Leeftijd: er zijn enkele leeftijdsverschillen in de wijze waarop men 5 mei viert. Zo bezoeken 18 tot en met 24-jarigen en 24- tot en met 35-jarigen relatief vaak een Bevrijdingsfestival 

(respectievelijk 30% en 26%). 65-plussers volgen de viering relatief vaak via de radio, televisie of online (34%).  

• Afname van mensen die de viering van 5 mei via de media volgen.

Welke activiteiten onderneemt men nog meer? (alleen gevraagd in 2018; n=1.063)

28% Heeft de Nederlandse vlag uitgehangen

24% Heeft niets gedaan, maar wel stilgestaan bij 5 mei

16%
Heeft met anderen over 5 mei gesproken

1%
Heeft een fakkelspeldje gedragen
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Het ontsteken van het vrijheidsvuur en de Bevrijdingsfestivals spreken het meest aan

Vraag: de viering van de Bevrijding op 5 mei bestaat uit verschillende onderdelen. 

In welke mate vindt u deze onderdelen wel of niet aansprekend? (n=1.069)

• Ook de activiteiten in de eigen woonplaats worden aansprekend gevonden. De 5 mei lezing, de 

Ambassadeurs voor de vrijheid en het vrijheidsontbijt zijn bij een vijfde niet bekend.

Leeftijd: tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn er 

weinig (significante) verschillen. Alleen 65-plussers 

vinden het concert op de Amstel relatief vaak heel 

aansprekend (22%). 
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Belangrijkste waarden om te benadrukken: respect voor anderen en wereldwijde vrijheid

• Bijna identieke top drie van waarden voor 4 en 5 mei, wel andere volgorde.

Vraag: Welke waarden zijn in het kader van 4 / 5 mei het belangrijkst om te benadrukken? (maximaal drie waarden) (n=1.063)

Belangrijkste waarden 4 mei: respect voor anderen (56%) en -

in mindere mate - veiligheid (35%). In deze volgorde zijn er geen 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen.  

Belangrijkste waarden 5 mei: wereldwijde vrijheid (50%) en 

individuele vrijheid (34%). In deze volgorde zijn er geen 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 
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22%

38%

25%

5%

4%

helemaal mee eens

mee eens

niet eens of oneens

oneens

helemaal oneens

De meerderheid van de Nederlanders geeft graag de betekenis van 4 en 5 mei door aan 

naasten

Stelling: ik geef graag iets door van de betekenis van 4 en 5 mei aan mijn 

naasten, bijvoorbeeld (klein)kinderen en/of andere familieleden (n=1.069)

Nederlands publiek: zes op de tien Nederlanders geven 

aan dat zij graag iets van de betekenis van 4 en 5 mei 

doorgeven aan hun naasten (60%). Een kwart is het niet 

eens of oneens met de stelling. Minder dan één op de tien is 

het oneens met de stelling.  

54%

13-17 

jarigen

44%

18-24 

jarigen

52%

25-34 

jarigen

64%

35-54 

jarigen

72%

55-64 

jarigen

63%

65+

Verdeeld over leeftijd:

Leeftijd: er zijn behoorlijke verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen in de mate waarin zij het (helemaal) eens 

zijn met de stelling. De 18- tot en met 24-jarigen zijn het 

minder vaak eens met de stelling (44%). 55- tot en met 64-

jarigen (72%) en 65-plussers (63%) zijn het relatief vaak 

eens met de stelling. 

• Wel zijn er grote leeftijdsverschillen in de mate waarin men de betekenis wil doorgeven.
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De verbondenheid met andere Nederlanders is het grootst bij de Dodenherdenking

Vraag: kunt u aangeven in welke situaties u zich wel eens 

verbonden hebt gevoeld met andere Nederlanders? (n=1.063)

Nederlands publiek: bij de vraag in welke 

situaties men zich verbonden heeft gevoeld 

met andere Nederlanders, worden naast de 

Dodenherdenking Bevrijdingsdag, het 

herdenken van rampen, Koningsdag en 

sportwedstrijden vaak genoemd. 

Leeftijd: tussen de leeftijdsgroepen zijn er 

enkele verschillen. Zo geeft 67% van de 50-

tot en met 64-jarigen en 70% van de 65-

plussers aan zich verbonden te voelen met 

andere Nederlanders tijdens 

Dodenherdenking. 25- tot en met 34-jarigen 

geven relatief vaak aan dat ze zich 

verbonden voelen met andere Nederlanders 

tijdens sportwedstrijden.  

• Zes op de tien Nederlanders voelen zich bij de Dodenherdenking verbonden met andere Nederlanders
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Onderzoeksverantwoording (1/1)

De beleving, houding en het draagvlak ten aanzien van 4 en 5 mei zijn in kaart gebracht met 

een online enquête onder n=1.063 burgers van 13 jaar en ouder. Het veldwerk voor deze 

enquête is uitgevoerd in de periode van 23 maart tot en met 2 april. Er is gebruik gemaakt 

van de steekproefbron TNS NIPObase. De respondenten in dit panel zijn geworven door 

Kantar, dus niet via zelfaanmelding. Voor deelname aan het onderzoek zijn in totaal 1.550 

respondenten benaderd. De respons lag op 69%. De steekproef is gestratificeerd getrokken, 

zodat er ongeveer even veel waarnemingen zijn gedaan per leeftijdscategorie. Op die manier

kunnen per leeftijdsgroep uitspraken worden gedaan. Ook zijn binnen deze steekproef niet-

westerse allochtonen vertegenwoordigd (n=127). Om ook over de bevolking als geheel

uitspraken te kunnen doen, is een herweging uitgevoerd op de kenmerken sekse, leeftijd, 

opleiding, grootte huishouden en regio.
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