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Achtergrond en doelstelling

Achtergrond

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. 

Uitvoering

Het veldwerk voor het Nationaal Vrijheidsonderzoek is uitgevoerd van 19 tot en met 26 

februari 2019 onder een representatieve steekproef uit het Nederlandse publiek van 13 jaar 

en ouder (netto respons: n=990). Binnen deze steekproef zijn ook Nederlanders met een 

niet-westerse migratieachtergrond vertegenwoordigd (n=116). Een uitgebreide onderzoeks-

verantwoording is als bijlage in dit rapport opgenomen. 

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd: na een algemene samenvatting gaan we in het derde 

hoofdstuk in op het draagvlak voor 4 mei. In het vierde hoofdstuk komt het draagvlak voor 5 

mei aan de orde. In het laatste hoofdstuk van dit rapport gaan we aan de hand van 

verschillende achtergrondkenmerken dieper in op verschillen ten aanzien van het draagvlak 

voor 4 en 5 mei. Het rapport wordt afgesloten met de onderzoeksverantwoording. 

Significante en relevante verschillen

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. Voor 

vrijwel alle vragen is gecontroleerd op verschillen tussen groepen of meetjaren. De gevonden 

verschillen worden uitsluitend gerapporteerd als het significante en/of relevante verschillen 

betreft. Wanneer in het rapport wordt gesproken over regio’s betreft dit regio’s op basis van de 

Nielsen indeling. Zie de onderzoeksverantwoording voor nadere uitleg. 
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Algemene samenvatting (2/2) 
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De context van 4 en 5 mei 

Net als vorig jaar associeert een ruime meerderheid van de Nederlanders van 13 jaar en 

ouder de term ‘oorlog’ met de Tweede Wereldoorlog (77%). In tegenstelling tot de jaren 2018 

en 2014 - twee jaren waarin dit percentage ook zo hoog lag - was er tijdens het veldwerk 

geen bovenmatige media-aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Wel was de oorlog in 

Syrië veel in het nieuws, met name nieuws over westerse IS-strijders die wilden terugkeren 

naar hun Europese landen van herkomst.

Groot draagvlak voor herdenking 4 mei en viering van 5 mei 

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

van de bevrijding op 5 mei blijft groot en is constant in de tijd. Ruim acht op de tien 

Nederlanders geven aan de Dodenherdenking op 4 mei (heel) belangrijk te vinden. Driekwart 

van de Nederlanders geeft aan de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei (heel) belangrijk te 

vinden. Net als voorgaande jaren geven 50-plussers vaker aan 4 en 5 mei heel belangrijk te 

vinden. 

Acht op de tien Nederlanders houden twee minuten stilte op 4 mei

In totaal staat 87% van de Nederlandse bevolking op de een of andere manier stil bij 4 mei. 

Net als in 2018 geven acht op de tien Nederlanders aan de twee minuten stilte in acht te 

nemen op 4 mei, terwijl de helft van de bevolking aangeeft de Nationale Herdenking op de 

Dam via de media te volgen. Bijna drie op de tien Nederlanders geven aan alle 

oorlogsslachtoffers van alle oorlogen wereldwijd te herdenken (29%). Iets meer dan de helft 

weet welke groepen slachtoffers er officieel op 4 mei worden herdacht: alle Nederlandse 

oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties 

daarna (52%).    

Acht op de tien Nederlanders staan op de één of andere manier stil bij 5 mei

In totaal staan acht op de tien Nederlanders stil bij 5 mei, vaak op verschillende manieren 

tegelijk. Zo hangen Nederlanders de vlag uit (29%; meest 50-plussers), worden lokale 

activiteiten (27%) of een bevrijdingsfestival (15%) bezocht of wordt de viering via de media 

gevolgd (23%).



Algemene samenvatting (2/2)
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Grote waardering voor zowel 4 als 5 mei

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

herdenking heeft. Negen op de tien beschouwen de 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, zeer divers beleefd. Zo 

geeft men aan saamhorigheid te voelen met alle gesneuvelden, familie of alle nabestaanden 

van oorlogsslachtoffers. 

Voor 5 mei geldt hetzelfde. Zo geven acht op de tien Nederlanders aan dat 5 mei een dag is 

waarop ze erbij stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zeven op de tien geven aan dat

5 mei actueel blijft zolang er oorlog en onderdrukking bestaan. De actualiteitswaarde van 5 

mei blijft dan ook hoog: zo vindt driekwart dat de jaarlijkse viering van 5 mei ook in de 

toekomst moet doorgaan. 

De twee minuten stilte op 4 mei wordt het meest gewaardeerd

Van de Nationale Herdenking op de Dam is in kaart gebracht wat men de meest 

aansprekende onderdelen vindt. De twee minuten stilte (94%), de Nederlandse vlag halfstok 

(88%) en het spelen van het volkslied (86%) worden het vaakst genoemd. Ook hier zijn geen 

veranderingen te zien ten opzichte van 2018. 

Op 5 mei worden het bevrijdingsvuur en bevrijdingsfestivals het meest gewaardeerd

Van de activiteiten op 5 mei is eveneens in kaart gebracht welke men het meest 

aansprekend vindt. De bevrijdingsfestivals die overal in het land worden georganiseerd 

(66%) en het ontsteken van het vrijheidsvuur (63%) worden hierbij het vaakst genoemd. Bij 

de activiteiten van 5 mei valt verder op dat de 5 mei lezing, de activiteiten van de 

Ambassadeurs van de Vrijheid en de vrijheidsmaaltijd bij een groot deel van het Nederlands 

publiek onbekend zijn (ongeveer drie op de tien Nederlanders kennen deze activiteiten niet). 

Verbondenheid met andere Nederlanders

Zes op de tien Nederlanders geven net als in 2018 aan dat ze zich verbonden voelen met 

andere Nederlanders tijdens de Dodenherdenking (57%). Dat is meer dan op andere 

momenten van nationale betekenis, zoals Koningsdag waarop 47% aangeeft zich verbonden 

te voelen met andere Nederlanders. Ruim vier op de tien Nederlanders voelen zich met 

elkaar verbonden op 5 mei (43%), bij de (nationale) herdenking van een ramp (45%) of bij 

grote sportevenementen, bijvoorbeeld als het Nederlands voetbal elftal speelt (45%).



4 mei

Het draagvlak voor Dodenherdenking



Context 4 mei: welke oorlog komt als eerste bij mensen op? 

Open vraag: Als we het over oorlog hebben, welke oorlog komt dan als eerste bij u op? (n=990)

77% Tweede Wereldoorlog

12% Oorlog in Syrië

11% Diverse oorlogen (Irak, Midden-Oosten, Afghanistan)

Trend: in de jaren 2014, 2018 en 2019 werd de term oorlog vaker geassocieerd met de 

Tweede Wereldoorlog dan in andere jaren. Bij de pieken in 2014 en 2018 leek media-

aandacht voor de Tweede Wereldoorlog van grote invloed. Echter: in 2019 was er 

tijdens het veldwerk van het onderzoek weinig media-aandacht voor de Tweede 

Wereldoorlog, terwijl de oorlog in Syrië veelvuldig in het nieuws was (vooral nieuws 

over terugkerende Westerse IS-strijders). 

▪ Ook als de oorlog in Syrië veelvuldig in het nieuws is, is de primaire associatie die met de Tweede Wereldoorlog. 

Trend: associatie met de Tweede Wereldoorlog door de jaren heen
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Hoe belangrijk vinden Nederlanders 4 mei? 

Belang: 39% van het Nederlands publiek vindt 4 mei heel belangrijk, 43% geeft aan 4 

mei belangrijk te vinden. Hierbij is er - net als in eerdere jaren - één belangrijk 

leeftijdsverschil: 65-plussers vinden 4 mei relatief vaak heel belangrijk (51%). 

Vraag: Hoe belangrijk vindt u 4 mei? (n=990) Trend: belang van 4 mei door de jaren heen 

8

Trend: sinds de eerste meting in 2002 is het duidelijk dat een ruime meerderheid van 

de Nederlandse bevolking 4 mei (heel) belangrijk vindt. Op een kleine dip in 2015 en 

2016 na geeft 80 % of meer van de Nederlanders aan 4 mei (heel) belangrijk te vinden.

▪ Ruim acht op de tien vinden 4 mei (heel) belangrijk, dit aantal is hoog en constant door de tijd. 



Om welke redenen vindt men 4 mei belangrijk of onbelangrijk?  

“Als je regelmatig de oorlog en overledenen 

herdenkt blijft het in het geheugen van de 

jongeren. Mensen waarderen de vrijheid dan 

nog meer.”

“Het is goed om symbolen en rituelen te hebben en stil te staan 

bij wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat te 

verbinden met de samenleving nu. Dus de doden te herdenken, 

en tegelijkertijd daaruit lessen leren voor het heden en de 

toekomst.”

“Ik heb het zelf niet meegemaakt, dus heeft het vanzelfsprekend 

minder belang voor mij, maar ik vind het wel belangrijk om respect 

te tonen naar mensen die er wel belang bij hebben.”

“Ik vind het belangrijk omdat het de herdenking is van een van 

de belangrijkste en meest invloedrijke gebeurtenissen in de 

geschiedenis van de afgelopen 100 jaar. Herdenk de 

gebeurtenissen, de slachtoffers van toen en de offers die 

daarna gebracht zijn.”

“Het is belangrijk om zo af en toe stil te staan bij waar 

beginnend populisme in kan resulteren en nadenken 

over de verschrikkelijke gevolgen. We moeten blijven 

beseffen dat we dat nooit meer willen.”

“Gisteren ben ik nog naar Margraten geweest. Daar liggen 

een groot aantal gevallen Amerikaanse militairen uit WO2. 

Zij hebben er voor gezorgd dat we kunnen leven zoals we 

nu leven.”

“Aandacht blijft nodig maar hoeft niet 

per se op die dag.”

Open vraag: kunt u toelichten waarom u 4 mei wel of niet belangrijk vindt? (n=990)
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“Ik doe er niets mee, maar ik ben wel 2 minuten stil om 

20:00 uur uit respect voor gesneuvelden uit de oorlog.”

Wel belangrijk (82%) Niet belangrijk (5%)

▪ Mensen hebben zeer uiteenlopende en persoonlijke redenen om 4 mei wel of niet belangrijk te vinden.

“De oorlog was voor mijn tijd. Ik heb geen interesse.”



Wie herdenkt men op 4 mei?

Vraag: wie herdenkt u zelf op 4 mei? (n=990)
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Trend: de grootste groep Nederlanders denkt op 4 mei aan 

alle oorlogsslachtoffers van alle oorlogen (29%). Een 

toenemend aantal denkt aan alle oorlogsslachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog van alle nationaliteiten (21%). Een 

afnemend aantal mensen denkt specifiek aan Nederlandse 

oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (van 18% 

in 2018 naar 12% in 2019). 

Leeftijd: jongeren van 18 tot en met 24 jaar en 25- tot en 

met 34-jarigen geven relatief vaak aan niemand te 

herdenken op 4 mei (respectievelijk 22% en 21%). 

▪ Meer mensen denken aan alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van alle nationaliteiten. Het aantal dat 

alleen aan Nederlanders slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog denkt, is het afgelopen jaar afgenomen. 

Kennis: ook is gevraagd of mensen weten 

wie officieel worden herdacht. Ruim de helft 

van de Nederlanders weet dat op 4 mei 

officieel alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog en 

oorlogssituaties en vredesoperaties daarna 

worden herdacht. 
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* De antwoordcategorieën zijn in dezelfde (vaste) volgorde weergegeven als in de vragenlijst. 



Wat ondernemen mensen op 4 mei tijdens de Dodenherdenking?

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

jaar tijdens de Dodenherdenking op 4 mei ondernomen? (n=990)?

▪ Bijna negen op de tien Nederlanders staan op de één of andere manier stil bij de Dodenherdenking. Het in acht nemen van 

de twee minuten stilte wordt het vaakst genoemd. 
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Twee minuten stilte: bijna acht op de tien Nederlanders 

zijn net als vorig jaar tijdens de Dodenherdenking twee 

minuten stil (78%). In de jaren 2016 en 2017 lag dat 

percentage hoger. Hetzelfde geldt voor het via de media live 

volgen van de herdenking. Net als vorig jaar geeft de helft 

van de bevolking aan de herdenking live via de media te 

volgen. 13% geeft aan niet stil te staan bij de 

Dodenherdenking. Dit is ongeveer evenveel als vorig jaar. 



Leeftijdsverschillen in wat men onderneemt op 4 mei

▪ Mensen van 50 jaar en ouder hangen op 4 mei relatief vaak de Nederlandse vlag halfstok en houden vaker dan gemiddeld 

twee minuten stilte.
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Activiteiten 4 mei Totaal 2019
13 tot en met 

17 jaar 

18 tot en 

met 24 jaar 

25 tot en 

met 34 jaar 

35 tot en 

met 49 jaar

50 tot en 

met 64 jaar
65-plus

Een fakkelspeldje gedragen 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3%   

Meegeholpen bij de activiteiten van een lokale herdenking. 1% 3% 1% - 1% - 1%

Met anderen over 4 mei gesproken. 23% 24% 18% 27% 25% 22% 24%

De Nederlandse vlag halfstok gehangen. 25% 20% 17% 14% 22% 33% 32%

Twee minuten stilte gehouden. 78% 74% 74% 78% 71% 83% 81%

Een lokale herdenkingsbijeenkomst bijgewoond. 8% 12% 7% 6% 8% 7% 11% 

De Nationale Dodenherdenking op de radio, tv of online    

gevolgd.
50% 42% 33% 46% 45% 53% 63%

Ik heb niets aan de Dodenherdenking op 4 mei gedaan. 13% 14% 19% 14% 16% 10% 9%

Vraag: welke van de onderstaande zaken en/of activiteiten heeft u het afgelopen jaar tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei ondernomen? (n=990)?

▼

▼

▼

▼

▼

* De activiteiten die door minder dan 2% van de respondenten zijn aangegeven, zijn niet opgenomen in deze tabel. 

▼

betekent significant minder      betekent significant meer (dan het totale gemiddelde). ▼

▼



Hoe kijkt men tegen de Dodenherdenking op 4 mei aan? 

13

Respect: ruim negen op de tien Nederlanders beschouwt 

de Dodenherdenking op 4 mei als een moment waarop 

respect wordt getoond voor oorlogsslachtoffers (93%). 

Daarnaast vindt een ruime meerderheid dat de herdenking 

ook in de toekomst moet doorgaan (83%), actueel blijft 

zolang er oorlog en onderdrukking bestaan (83%) en dat het 

een moment van saamhorigheid is (80%). Er zijn geen 

verschillen naar leeftijd. 

Eigentijds: acht op de tien Nederlanders vinden de 

herdenking nog steeds eigentijds (80%). Een even groot 

aantal is het ermee oneens dat de herdenking mag worden 

afgeschaft als de laatste mensen die de Tweede 

Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn overleden. Er zijn 

geen verschillen naar leeftijd. 

▪ Voor een ruime meerderheid van het Nederlands publiek betekent de Dodenherdenking op 4 mei een moment van 

saamhorigheid waarin respect wordt getoond voor oorlogsslachtoffers. 

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? Alleen de percentages (helemaal) eens zijn weergegeven (n=990)

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei …

Positief 

geformuleerde 

stellingen

Negatief 

geformuleerde 

stellingen
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Trend: enkele stellingen zijn bij eerdere Vrijheidsonderzoeken ook voorgelegd. Te zien is dat er door de jaren heen een grote mate van consensus is in het 

denken over 4 mei. Ten opzichte van 2018 is er één significant verschil. Steeds meer Nederlanders zijn het namelijk oneens met de stelling dat 4 mei minder 

betekenis heeft naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt (65% in 2019 versus 61% in 2018). 

Is men de afgelopen jaren anders over 4 mei gaan denken?

▪ Door de jaren heen is er grote consensus en stabiliteit over hoe men over 4 mei denkt.  

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? De jaarlijks Dodenherdenking op 4 mei… (n=990)
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Percentages (helemaal) eens:Percentages (helemaal) oneens:



Met wie of welke groepen voelt men saamhorigheid?

“De mensheid in het algemeen, geen groepen 

specifiek aangezien ik vind dat iedereen gelijk 

is. Juist het onderscheid maken tussen 

groepen mensen is wat oorlogen veroorzaakt. 

Is iedereen gelijk (en ziet iedereen elkaar zo 

ook), dan is oorlog niet meer nodig.”

“Met alle groepen van verschillende nationaliteiten, ook 

buitenlanders hebben de gelegenheid een moment stilte te nemen 

en te denken aan bijvoorbeeld hun eigen oorlog. Ook al is het 

officieel voor de Nederlandse soldaten die zijn gestorven,  kan het 

overal voor worden gebruikt. Het zijn 2 minuten die iedereen met 

elkaar kan delen en leed kan uitwisselen met elkaar.”

“Met iedereen die de moeite neemt om mee te doen aan de 

dodenherdenking en 2 minuten stilte houdt.”

“Met alle mensen, want mensen doen elkaar zoveel pijn 

in deze tijd, en we moeten beseffen dat je daarmee niet 

verder komt. Het klimaat in Nederland is zo veranderd, 

er is minder verdraagzaamheid.”

“Ik ben zelf in 1944 geboren, mijn vader was op 4 mei jarig 

en mijn tante op 5 mei, voor mij dus een saamhorigheid 

met het verleden.”

Open vraag: u gaf aan dat u 4 mei als een moment van saamhorigheid beschouwt. Met wie of welke groepen voelt u saamhorigheid? (n=990)

15

▪ Acht op de tien Nederlanders beschouwen 4 mei als een moment van saamhorigheid. Zij geven vooral aan saamhorigheid 

te voelen met alle Nederlanders, familie en oorlogsslachtoffers. 

Saamhorigheid 2018: vorig jaar werd in het 

Vrijheidsonderzoek de vraag gesteld waarom men 4 mei als 

een moment van saamhorigheid beschouwde. Op die open 

vraag gaven de meeste mensen als antwoord dat zij het een 

moment van saamhorigheid beschouwden omdat men op 4 

mei gezamenlijk oorlogsslachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog herdenkt. 



Wat vindt men van de verschillende onderdelen van de Nationale Herdenking op de Dam? 

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=990)

▪ 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.

16

12

15

18

18

20

26

31

32

37

42

42

63

40

45

44

44

52

43

50

51

43

44

46

31

31

31

28

28

21

22

14

12

13

10

9

4

9

5

7

4

3

6

3

2

5

2

2

1

8

4

3

6

4

3

2

2

2

2

2

1

0% 50% 100%

de videofragmenten met toelichting op wie
de krans legt

de toespraak door een belangrijk persoon

de aanwezigheid van politieke
vertegenwoordigers

de stoet/het defilé

de muzikale begeleiding

het voordragen van een gedicht door een
jongere

de kranslegging

de aanwezigheid van militairen

de aanwezigheid van het Koninklijk huis

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: de twee minuten stilte, de Nederlandse vlag 

halfstok en het spelen van het volkslied, worden het meest 

aansprekend gevonden. Andere onderdelen – zoals de 

kranslegging, de aanwezigheid van de Koninklijke familie en 

militairen – worden ook door een ruime meerderheid 

aansprekend gevonden. Het videofragment met een 

persoonlijke toelichting op wie de krans legt, wordt het minst 

aansprekend gevonden (40%).

Trend: van deze onderdelen is in 2017 en 2018 eveneens 

gevraagd of men ze aansprekend vindt. Omdat het beeld 

nagenoeg identiek is, is van deze vraag geen trendgrafiek 

weergegeven. 

Leeftijd: alle onderdelen worden vaker heel aansprekend 

gevonden door 50-plussers. Jongeren van 13 tot en met 17 

jaar en 18 tot en met 24 jaar vinden het voordragen van een 

gedicht door een jongere relatief vaak (helemaal) niet 

aansprekend (respectievelijk 35% en 33%).    
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Bij welke gebeurtenissen voelt men zich verbonden met Nederland?

Vraag: Kunt u aangeven in welke situaties u zich wel eens verbonden hebt gevoeld met andere Nederlanders? (n=990)

17

▪ Dodenherdenking wordt door meer dan de helft van de Nederlanders (57%) gezien als een gebeurtenis waarbij men zich 

verbonden voelt met Nederland 

Verbonden: Bij de Dodenherdenking voelen de meeste 

Nederlanders zich verbonden met Nederland (57%). Bijna de 

helft van de Nederlanders voelt zich verbonden met het land 

op Koningsdag (47%). Daarna worden door ongeveer 

evenveel Nederlanders, herdenking van een ramp (45%), 

sportwedstrijden (45%) en Bevrijdingsdag (43%) genoemd. 

Leeftijd: naar leeftijd zijn er enkele verschillen. Zo geven 50-

tot en met 64-jarigen en 65-plussers vaker aan 

verbondenheid gevoeld te hebben met andere Nederlanders 

bij de Dodenherdenking (respectievelijk 63% en 68%) en 

Bevrijdingsdag (respectievelijk 48% en 50%). 



5mei

Het draagvlak voor Bevrijdingsdag



Hoe belangrijk vinden Nederlanders 5 mei? 

Belang: 28% van het Nederlands publiek vindt 5 mei heel belangrijk, 46% geeft aan     

5 mei belangrijk te vinden. Hierbij is er – net als eerdere jaren - één belangrijk 

leeftijdsverschil: 65-plussers vinden 5 mei relatief vaak heel belangrijk (34%). 

Vraag: Hoe belangrijk vindt u 5 mei? (n=990) Trend: belang van 5 mei door de jaren heen 
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Trend: vanaf de eerste meting in 2002 is het duidelijk dat een ruime meerderheid van 

de Nederlandse bevolking 5 mei (heel) belangrijk vindt. Tussen 2010 en 2013 nam het 

belang van 5 mei tijdelijk af. In 2018 en 2019 is te zien dat de groep die 5 mei heel 

belangrijk vindt, kleiner is dan voorgaande jaren. 

▪ Driekwart vindt 5 mei (heel) belangrijk. Dit aantal is hoog en constant door de tijd, al is de groep die 5 mei heel belangrijk 

vindt de laatste jaren kleiner geworden. 

28%

46%

17%

5%

2%

heel belangrijk

belangrijk

niet belangrijk of onbelangrijk

niet zo belangrijk

helemaal niet belangrijk

weet niet



Om welke redenen vindt men 5 mei belangrijk of onbelangrijk?  

“Als je het regelmatig viert, weet je het ook te 

waarderen. Je waardeert dan de vrijheid, 

vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 

geloof.”

“Het is toch een gezamenlijk feest en we mogen er trots op zijn 

dat we nog altijd in vrijheid kunnen leven.”

“De feitelijke bevrijding hoeft niet gevierd te worden, het gaat om 

sobere herinneringen aan de oorlog. De manier waarop het nu 

plaatsvindt met de festivals past er niet bij.”

“Ik vind het van belang dat er wordt stilgestaan bij de vrijheid en 

de ruimte die wij als Nederlanders hebben en dat we dat niet 

als iets vanzelfsprekends moeten zien.”

“Het maakt je weer even bewust van de vrije positie waarin 

wij als Nederlanders leven. Het laat je beseffen dat het ook 

heel anders met ons gesteld had kunnen zijn.”

“Het is belangrijk om de vrijheid te vieren, al is de drijfveer 

vaak ook commercieel en entertainment in deze tijden.”

Open vraag: kunt u toelichten waarom u 5 mei wel of niet belangrijk vindt? (n=990)
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“Heeft voor mij geen specifieke betekenis. Ik ben 

overigens niet van Nederlandse nationaliteit. Ik vind het 

herdenken wel goed maar de Dodenherdenking in dat 

opzicht vind ik logischer.”

Wel belangrijk (74%) Niet belangrijk (7%)

▪ Mensen hebben zeer uiteenlopende en persoonlijke redenen om 5 mei wel of niet belangrijk te vinden.

“Het vieren van je vrijheid is in sommige landen nog geen 

vanzelfsprekendheid. Als we dan alle slachtoffers uit alle 

oorlogslanden herdenken en de dag erna onze vrijheid 

vieren vind ik dat vreemd want in sommige landen zijn 

mensen nog niet vrij of kunnen niet zijn wie ze willen zijn.”



Wat viert men zelf op 5 mei?

Vraag: wat viert u zelf op 5 mei? (n=990)*
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Trend: de grootste groep Nederlanders viert op 5 mei het 

feit dat we nu in vrijheid leven. Ruim één op de vijf geeft aan 

niets te vieren op 5 mei (22%) of vrijheid in het algemeen te 

vieren (21%). Iets minder dan één op de vijf viert de 

bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden en dat we 

sindsdien in vrijheid leven (19%). Er zijn geen significante 

veranderingen ten opzichte van 2018. 

Leeftijd: er zijn weinig leeftijdsverschillen, alleen 65-

plussers vieren significant vaker de bevrijding van het 

Koninkrijk der Nederlanden en dat we sindsdien in vrijheid 

leven (29%). 

▪ De grootste groep Nederlanders viert op 5 mei het feit dat we nu in vrijheid leven of vrijheid in het algemeen. Net als in 2018 

viert ruim één op de vijf niets op 5 mei. 

Kennis: bijna de helft van de Nederlanders 

weet wat er op 5 mei officieel gevierd wordt: 

Op 5 mei vieren wij de bevrijding van 

Nederland in 1945 en dat we sindsdien in 

vrijheid leven.

47%2
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* De antwoordcategorieën zijn in dezelfde (vaste) volgorde weergegeven als in de vragenlijst. 



Hoe kijkt men tegen de viering van 5 mei aan? 
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Vrijheid: voor acht op de tien Nederlanders is 5 mei een dag 

waarop ze erbij stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is: 

81% is het (helemaal) eens met deze stelling. Daarnaast vindt 

78% dat 5 mei ook in de toekomst moet doorgaan en 73% dat 

5 mei actueel blijft zolang er oorlog en onderdrukking bestaan. 

Een ruime meerderheid vindt tot slot dat 5 mei een dag is om 

feest te vieren en beschouwt 5 mei als een moment van 

saamhorigheid.  

Afschaffen: ruim driekwart vindt dat 5 mei niet mag worden 

afgeschaft als de laatste mensen die de Tweede Wereldoorlog 

hebben meegemaakt zijn overleden (77%). Een bijna even 

grote groep is het ermee oneens dat 5 mei niet meer van deze 

tijd is, en dat 5 mei minder betekenis krijgt naarmate de 

Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt.    

▪ Net als 4 mei blijft 5 mei voor een ruime meerderheid zijn actualiteit behouden. Het is voor de meesten een dag waarop men 

erbij stilstaat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

De jaarlijkse viering van 5 mei …

Positief 

geformuleerde 

stellingen

Negatief 

geformuleerde 

stellingen

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? 5 mei … (n=990)
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Trend: ten opzichte van 2018 zijn meer mensen het oneens met de stelling dat 5 mei mag 

worden afgeschaft als de laatste mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn 

overleden. Hetzelfde geldt voor de stelling dat 5 mei steeds minder betekenis heeft naarmate de 

Tweede Wereldoorlog verder achter ons acht.    

Is men de afgelopen jaren anders over 5 mei gaan denken?

▪ In vergelijking met 2018 zijn meer mensen het oneens met de stelling dat 5 mei mag worden afgeschaft of minder betekenis 

krijgt omdat de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt.

Trend: het percentage mensen dat vindt dat de viering van 5 mei ook in de toekomst door moet 

gaan is hoog en stabiel in de tijd. Ten opzichte van 2016 zijn er steeds meer mensen die 

aangeven dat 5 mei een dag is waarop ze stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
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De jaarlijkse viering van 5 mei …

Vraag: In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraken? (n=990)

Percentages (helemaal) eens:Percentages (helemaal) oneens:



Wat ondernemen mensen op 5 mei?

Vraag: welke van de onderstaande zaken en/of activiteiten 

heeft u het afgelopen jaar op 5 mei ondernomen? (n=990)?

▪ Bijna acht op de tien Nederlanders hebben op de één of andere manier stilgestaan bij 5 mei. De vlag uithangen, lokale 

activiteiten bezoeken en de viering op radio, televisie of online volgen zijn de meest genoemde activiteiten. 
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Trend: de Nederlandse vlag uithangen, een lokale activiteit 

bezoeken en de viering op radio, televisie of online volgen, 

zijn net als vorig jaar de meest genoemde activiteiten. Ruim 

een vijfde geeft aan niet stil te staan bij 5 mei. Dit is niet 

(significant) verschillend van vorig jaar. Minder mensen dan 

in 2018 geven aan op 5 mei geen activiteit te hebben 

ondernomen, maar er wel bij hebben stilgestaan. Naar 

leeftijd zijn er grote verschillen. Deze zijn weergegeven op 

de volgende slide. 

Andere activiteiten: er zijn ook andere activiteiten waar 

wel naar is gevraagd, maar die weinig plaatsvinden. Deze 

zijn niet in de grafiek weergegeven. Het gaat om het dragen 

van de fakkelspeld (2%) en het helpen bij het organiseren 

van een activiteit op 5 mei (1%).   
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Activiteiten 5 mei Totaal 2019
13 tot en met 

17 jaar 

18 tot en met 

24 jaar 

25 tot en 

met 34 jaar 

35 tot en 

met 49 jaar

50 tot en 

met 64 jaar
65-plus

de Nederlandse vlag uitgehangen 29% 30% 23% 20% 23% 38% 33%

een lokale activiteit bezocht 27% 25% 24% 26% 24% 32% 28%

de viering op radio, televisie of online gevolgd 23% 10% 9% 16% 11% 28% 44%

niet stilgestaan bij 5 mei 21% 24% 24% 27% 29% 15% 14%

ik heb geen activiteit ondernomen maar wel stilgestaan bij 5 mei 18% 15% 11% 19% 19% 21% 20%

een bevrijdingsfestival bezocht 15% 20% 38% 21% 15% 12% 3%

met anderen over 5 mei gesproken 10% 14% 9% 14% 11% 7% 10%

Wat ondernemen mensen op 5 mei?

▪ Er zijn verschillen in wat jongeren, mensen van middelbare leeftijd en 50-plussers op 5 mei ondernemen. Zo gaan jongeren 

vaak naar een bevrijdingsfestival, hangen 50-plussers vaak de vlag uit, terwijl mensen van middelbare leeftijd vaker 

aangeven niet stil te staan bij 5 mei. 

* De activiteiten die door minder dan 2% van de respondenten zijn aangegeven, zijn niet opgenomen in deze tabel. betekent significant minder      betekent significant meer (dan het totale gemiddelde). ▼

▼



Wat vindt men van de verschillende onderdelen van 5 mei?

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=990)

▪ Het ontsteken van het vrijheidsvuur en de bevrijdingsfestivals zijn de twee meest aansprekende onderdelen van 5 mei.
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Ontsteken vrijheidsvuur: het ontsteken van het 

vrijheidsvuur en de Bevrijdingsfestivals worden gezien als 

de twee meest aansprekende onderdelen van 5 mei, 

gevolgd door het 5 mei concert op de Amstel en de 

activiteiten in de eigen woonplaats. De 5 mei lezing, de 

activiteiten van de ambassadeurs van de vrijheid en de 

vrijheidsmaaltijd zijn relatief onbekend. Er zijn geen 

verschillen in waardering ten opzichte van 2018. 

Leeftijd: jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar 

vinden de bevrijdingsfestivals vaak heel aansprekend 

(33%). Jongeren van 13 tot en met 17 jaar zijn relatief vaak 

onbekend met de 5 mei lezing (40%). 
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Verschillen naar 

achtergrondkenmerken
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Verschillen naar achtergrondkenmerken: leeftijd
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Verschillen naar achtergrondkenmerken

Bij het schrijven van het rapport is steeds gekeken naar significante verschillen tussen de 

achtergrondkenmerken leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en regio. In dit afsluitende 

hoofdstuk gaan we dieper in op deze verschillen. Per achtergrondkenmerk is steeds 

puntsgewijs beschreven wat de verschillen* zijn. Omdat de grootste verschillen - net als in 

voorgaande jaren - tussen leeftijdsgroepen voorkomen, zijn deze verschillen weergegeven in 

de vorige hoofdstukken. In dit hoofdstuk vatten we de leeftijdsverschillen kort samen. 

Verschillen naar leeftijd: 4 mei 

Meer dan opleidingsniveau, migratieachtergrond en regio blijkt leeftijd van invloed te zijn op de 

wijze waarop men tegen 4 en 5 mei aankijkt en de wijze waarop mensen invulling geven aan 

beide dagen. Zo vinden 65-plussers 4 mei vaker heel belangrijk (51% versus 39% van de 

totale Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder) en geven jongeren in de leeftijd van 18 tot 

en met 24 jaar en 25- tot en met 34-jarigen relatief vaak aan niemand te herdenken op 4 mei 

(respectievelijk 22% en 21% versus 14% van het totaal). Ook nemen 50- tot en met 64-jarigen 

en 65-plussers vaker de twee minuten stilte in acht (respectievelijk 83% en 81% versus 78% 

van het totale Nederlandse publiek) en hangen zij vaker de vlag uit (respectievelijk 33% en 

32% versus 25%). Als het gaat over de invulling van de Nationale Herdenking op de Dam valt 

op dat 50-plussers alle onderdelen vaker heel aansprekend vinden. 

* Bij schaalvragen is steeds gekeken naar verschillen tussen de samengevoegde schalen helemaal (on)eens en (on)eens. Alleen als er een heel groot verschil waarneembaar is in de uiterste schalen (helemaal (on)eens) dan is dat gerapporteerd.  

Overigens vindt een ruime meerderheid van de ondervraagde jongeren de voorgelegde 

onderdelen ook (heel) aansprekend, behalve het voordragen van een gedicht door een 

jongere. Dit onderdeel wordt door 13- tot en met 17-jarigen en 18- tot en met 24-jarigen relatief 

vaak niet aansprekend gevonden (respectievelijk 35% en 33% versus 28% van het totaal). 

5 mei

Net als bij 4 mei geven 65-plussers relatief vaak aan 5 mei heel belangrijk te vinden (34% 

versus 28%). Ook hangen 50- tot en met 64-jarigen (38%) en 65-plussers (33%) relatief vaak 

de vlag uit en/of volgen zij de viering via de media (respectievelijk 28% en 44% versus 23% 

van het totaal). Jongeren van 18 tot en met 24 jaar vinden de bevrijdingsfestivals relatief vaak 

heel aansprekend (33% versus 17% van het totaal). De 5 mei lezing is relatief onbekend bij de 

groep 13- tot en met 17-jarigen (40% geeft aan de 5 mei lezing niet te kennen). 



Verschillen naar achtergrondkenmerken: opleiding
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Verschillen in opleiding

Net als voorgaande jaren zijn de verschillen in opleiding relatief klein. Dit betekent dat 

iemands opleidingsniveau niet of nauwelijks invloed heeft op hoe men tegen 4 en 5 mei 

aankijkt of hoe men invulling geeft aan beide dagen. Zo is er bijvoorbeeld geen verschil in het 

belang dat hoger, middelbaar en lager opgeleide mensen aan 4 en 5 mei hechten. Ook de 

wijze waarop men tegen 4 en 5 mei aankijkt verschilt niet of nauwelijks van elkaar. De punten 

waarop wel relevante en significante verschillen zijn gevonden, zijn hieronder puntsgewijs 

weergegeven. 

4 mei

Als we naar 4 mei kijken is er eigenlijk maar één significant verschil naar opleiding. Dat 

verschil gaat over de invulling van de Nationale Herdenking op de Dam. Lager en middelbaar 

opgeleide mensen vinden de aanwezigheid van politici vaker (helemaal) niet aansprekend in 

vergelijking met hoger opgeleiden (respectievelijk 37% en 38% versus 28% van de hoger 

opgeleiden geeft aan dit onderdeel niet aansprekend te vinden). Hoger opgeleiden geven 

daarnaast relatief vaak aan dat ze zich op 4 mei verbonden voelen met andere Nederlanders 

(63% versus 55% van de lager opgeleide mensen; middelbaar opgeleiden nemen met 56% 

een tussenpositie in). 

5 mei

Ook bij 5 mei zijn de verschillen miniem. Hoger opgeleiden geven relatief vaak aan met 

anderen over 5 mei te spreken (16% versus 6% van middelbaar en 10% van de lager 

opgeleiden). Ook zien hoger opgeleiden 5 mei in sterkere mate dan lager opgeleiden als een 

dag waarop men erbij stilstaat dat vrijheid niet vanzelfsprekend is (44% is het hier helemaal

mee eens versus 33% van de lager opgeleiden).



Verschillen naar achtergrondkenmerken: migratieachtergrond
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Verschillen naar migratieachtergrond

In het onderzoek is ook gekeken of er verschillen zijn tussen Nederlanders met een niet-

westerse migratieachtergrond en Nederlanders van autochtone afkomst en westerse 

migratieachtergrond, in de wijze waarop men tegen 4 en 5 mei aankijkt en de manier waarop 

men beide dagen beleeft. Net als voorgaande jaren zijn deze verschillen relatief klein. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat er zich onder de deelnemers aan het onderzoek relatief veel 

hoger opgeleide Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond bevonden (45% 

versus 33% van de Nederlanders van autochtone afkomst en westerse migratieachtergrond). 

Deze verhouding in opleidingsniveau kan invloed hebben op de resultaten. 

4 mei

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geven minder vaak aan 4 mei heel 

belangrijk te vinden (26% versus 41% van de autochtone Nederlanders en Nederlanders met 

een westerse migratieachtergrond). Daarnaast geeft 61% aan op 4 mei de twee minuten 

stilte in acht te nemen (versus 80% van de autochtone en Nederlanders met een westerse 

migratieachtergrond). Ook hangen zij op 4 mei de vlag minder vaak halfstok (14% versus 

26%) en geven ze vaker aan niemand te herdenken op 4 mei (23% versus 13%). 

Verder zijn er weinig verschillen in de waardering van de verschillende onderdelen en de 

houding die men heeft ten aanzien van 4 mei. Wel geven Nederlanders met een niet-

westerse migratieachtergrond minder vaak aan zich op 4 mei verbonden te voelen met 

andere Nederlanders (44% versus 59% van de autochtone Nederlanders en Nederlanders 

met een westerse migratieachtergrond).     

5 mei

Wat betreft 5 mei zijn de verschillen tussen beide groepen Nederlanders eveneens klein. Hier 

is - in tegenstelling tot 4 mei - geen verschil in het belang dat men aan 5 mei hecht of hoe 

men aankijkt tegen 5 mei. Wel geeft een groter deel van de Nederlanders met een niet-

westerse migratieachtergrond vaker aan niets te vieren op 5 mei (32% versus 21% van de 

autochtone Nederlanders en Nederlanders met een westerse migratieachtergrond) of niets te 

doen op die dag (30% versus 20%). Ook hangt men minder vaak de Nederlandse vlag uit 

(14% versus 31%) en voelt men minder vaak verbondenheid met andere Nederlanders op 5 

mei (34% versus 44%).    



Verschillen naar achtergrondkenmerken: regio
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Regionale verschillen 

Ook is gekeken naar regionale verschillen. Te zien is dat de wijze waarop men tegen 4 en 5 

mei aankijkt en de manier waarop men invulling geeft aan beide dagen in de regio zuid 

(Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) verschilt met de rest van Nederland. Dit heeft mogelijk 

te maken met het feit dat het zuiden van Nederland in 1944 al grotendeels bevrijd was, 

waardoor de datum van 4 mei minder symbolische betekenis heeft dan de bevrijding van de 

eigen plaats. 

4 mei 

In de regio Zuid vindt men 4 mei minder vaak heel belangrijk (28%) dan in de regio’s West 

(44%), Noord (42%) en Oost (44%). Zo geeft 25% aan niets aan 4 mei te doen (versus 13% 

in de rest van Nederland). Ook hangt men de vlag minder vaak halfstok (13% versus 26% in 

de rest van Nederland) en volgt men de Nationale Herdenking minder vaak via de media 

(35% versus 48% in de rest van Nederland). Ook neemt men minder vaak de twee minuten 

stilte in acht (66% versus 76% in de rest van het land). Opvallend is dat Nederlanders in de 

drie grote steden ook minder vaak de twee minuten stilte in acht nemen (68%). Tot slot geeft 

21% van de Nederlanders in het zuiden van het land aan niemand te herdenken (versus 12% 

in de rest van Nederland). Wat betreft de wijze waarop de Nationale Herdenking op de Dam 

wordt ingevuld, vindt men in de regio Zuid de volgende onderdelen vaker (helemaal) niet 

aansprekend: de aanwezigheid van het Koninklijk huis (24% versus 16%) en de 

aanwezigheid van politici en andere prominenten (40% versus 33%).     

5 mei  

De regionale verschillen ten aanzien van 5 mei zijn kleiner dan bij 4 mei. In de regio Zuid 

geeft 29% aan niets te vieren op 5 mei (versus 20% in de rest van het land). Ook geeft men 

in het zuiden vaker aan niets te hebben gedaan op 5 mei (28% versus 19% in de rest van het 

land). En net als in de regio Noord beschouwt één op de tien Nederlanders 5 mei niet als een 

moment van saamhorigheid (versus 3% in de rest van het land). Tot slot geeft 41% in het 

zuiden aan de activiteiten in de eigen woonplaats (helemaal) niet aansprekend te vinden. In 

de rest van het land is dat met 33% een stuk lager. Mogelijk is hier van invloed dat in het 

zuiden van het land vaker de bevrijding van de eigen plaats op een andere datum gevierd 

wordt. 



Onderzoeksverantwoording

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

een online enquête onder n=990 burgers van 13 jaar en ouder. Het veldwerk voor deze 

enquête is uitgevoerd in de periode van 19 tot en met 26 februari. 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 1.400 

respondenten benaderd. De respons lag op 71%. De steekproef is gestratificeerd getrokken, 

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

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

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond vertegenwoordigd (n=116). 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.

In dit rapport wordt Nederland ingedeeld op basis van de Nielsen indeling. Deze is als volgt 

opgebouwd: Drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag), West (Utrecht, 

Noord-Holland, Zuid-Holland excl. drie grote gemeenten), Noord (Groningen, Friesland, 

Drenthe), Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland), Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 

en Randgemeenten (Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Ridderkerk, enz.).
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