4 en 5 mei
Op 4 mei is de Nationale Dodenherdenking.

3 Sta jij stil bij de Nationale Dodenherdenking?

(n=607)
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77% antwoordt "Ja" op vraag "3 Sta jij stil bij de Nationale Dodenherdenking?."

Toelichting
Ja
















Die tijd mogen we nooit vergeren.
Dit mag nooit vergeten worden
Door mijn werk en doordat de kleine dorpen er nog altijd veel aandacht aan besteden
word ik er automatisch op attent gemaakt
Herdenken moet
Het is voor iedereen van belang om er bij stil te staan, wat het betekent om vrijheid te
hebben. Kijk maar eens wat er nu heden ten dage in Syrië gebeurt. De slachtoffers voor
onze vrijheid moeten dus jaarlijks herdacht worden.
Hoe lang het ook geleden is, het is noodzakelijk om hier bij stil te staan. Het is zeer
verdrietig dat nog steeds over de gehele wereld nog steeds veel oorlogen worden
gevoerd. Het zou toch nooit meer mogen gebeuren? (zo'n soort oorlog)
Ik denk die dag wel aan alle slachtoffers die de oorlog gemaakt heeft. Zeker in deze tijd
met alle aanslagen en oorlogen is het actueler dan ooit.
Ik kijk op de t.v. naar de dodenherdenking
Ik vind de dodenherdenking belangrijker dan het vieren van bevrijdingsdag. Sneuvelen
voor je vaderland is verschrikkelijk.
Ik vind dit persoonlijk een belangrijkere dag dan bijvoorbeeld Koningsdag. Vooral nu we
in een generatie leven, waarbij vrijheid vanzelfsprekend is, is het van belang dat we er
aandacht aan besteden, dat dit niet altijd was en nu ook nog steeds niet overal is.
Ik vind het belangrijk om de mensen te herdenken die voor onze vrijheid het leven
hebben gelaten.
Ik zing in een koor, wij zingen 4 mei in de kerk en daarna bij het monument
Ja maar in bredere zin: in de hele wereld zijn en blijven oorlogen aan de orde van de dag
Ja, ik heb daar voldoende over gehoord en ben in de oorlog geboren
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niet




Mijn moeder en haar familie hebben de oorlog doorgebracht in het jappenkamp in
nederlands indie. Velen zijn daar gestorven en hen die gestorven zijn herdenken is toch
het minste wat we kunnen doen.
Minimaal, maar ik laat het die toch wel eventjes door mijn hoofd gaan
Moet iedereen doen is nog belangrijker dan 5 mei.
Stil staan is een groot woord, denk wel even aan de gesneuvelden van de oorlog.
We moeten er ons bewust van blijven dat wij in een vrij land wonen, wij zouden onze
kinderen en kleinkinderen er ook meer bij moeten betrekken.
Wij nemen ieder jaar deel aan de dodenherdenking
Alleen tussen 20.00 uur en 20.02 uur.
Het is inmiddels zo lang geleden. Hoe diep/ver moet je hierin nog meegaan? Een
moment van herdenking is in deze tijd meer op zijn plaats.
Is al zo lang geleden
Mijn vader heeft de oorlog bewust mee gemaakt en heeft een gruwelijke hekel aan
deze dag. Het roept veel herinneringen op, die hij liever zou vergeten
Moet normaal werken ben geen ambtenaar
Voor mij persoonlijk geen toegevoegde waarde, doch moet zeker blijven.
Denk er wel aan maar dat hoeft voor mij niet perse op die dag en dat tijdstip te zijn. Er
zijn door het jaar heen ook momenten waarop ik de gruwelen van de oorlog herdenk.
Op dat moment moet ik werken
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3.1 Op welke manier sta jij stil bij de Nationale
dodenherdenking?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=466)

61%
53%

8%
Anders

1%
Weet niet

6%
Ik bezoek een
begraafplaats

Ik kijk naar een tvuitzending

Ik woon een
herdenkingsbijeenko
mst bij

16%

Ik houd één minuut
stilte

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 3.1 Op welke manier sta jij stil bij de Nationale
dodenherdenking? is: "Ik houd één minuut stilte".

Anders, namelijk:























Aangezien ik niet zelf kan kiezen of ik op 4 mei om 20:00 gelegenheid heb, lies ik zelf mijn
momenten..
Beetje slecht voorbereid dit, het zijn 2 minuten stilte......
Ben er met mijn gedachten bij en kijk naar gerelateerde media (tv, film, internet) deze dag(en)
Ben lid van het 4 mei comite
Denk die dagen toch regelmatig aan wat er gebeurd is en hoe bevoorrecht we zijn om in
Nederland te wonen
En ik hang de vlag halfstok
Hang de vlag halfstok op 4 mei en hang de vlag uit op 5 mei
Heb daar zelfs een keer aan mee gedaan in Horst,ik vind dit zeer voornaam vooral in deze tijd
waar overal ter wereld weer oorog of spanningen zijn.
Ik ben 2 minuten stil vroeger waren we 1 minuut stil
Ik ben er mee bezig in woord en gedachte
Ik brand een kaarje voor alle mensen die in de oorlog gesneuveld of gedood zijn.
Ik denk er een paar keer per dag aan
Ik denk eraan
Ik denk eraan, en als t uitkomt kijk ik tv
Ik doe mee met het organiseren in America
Ik gedenk mijn eigen familieleden die in het concentratiekamp zijn omgekomen
Ik heb het in mijn gedachten
Ik hou een toespraak en leg een krans in een gemeente waar Regimentsgenoten zijn gesneuveld
Ik houd voor mezelf een stilte
Ik lees er over en denk er over na
Ik moet werken, weet niet of ik tijd heb om precies om 20.00u er aan te denken, maar het zal
zeker door mijn hoofd gaan die dag.
Ik praat erover met mijn kinderen
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Ik werk als leerkracht rond 4 mei met de leerlingen van groep 7/8 aan een project rondom
bevrijding / dodenherdenking.
In gedachte
In gedachte.
In gedachten ben ik er mee bezig
In gedachten bij de mensen die er niet meer zijn en veel voor mij betekent hebben
Met een bezoek aan het duitskerkhof
Met het koor(zie boven)
Mijn gedachten zijn die dag bij hen die voor onze vrijheid gestorven zijn
Praat met kleinkinderen
Sta er even bij stil en praat erover
Verschillend
Vertel erover aan mijn kinderen
Vertel het mijn kleinkinderen wat er is gebeurd in 40-45
Vlag halfstok (2x)
We praten er thuis over
Zit in organisatie 4 mei comite

Toelichting




Ben lid van een 4 mei commite dat de bijeenkomst op 4 mei organiseerd
De tv-uitzendingen zelf kijk ik niet, omdat ik deze niet interessant vindt. Ik kijk liever
documentaires over de vrijheid. Hierbij probeer ik rond deze tijd ook met mensen te praten
over de vrijheid. Op school (leraar) besteed ik hier ook zeker aandacht aan.
Ik loop vaker in Ysselsteyn over het Duitse kerkhof en bedenk me dan hoe verschrikkelijk veel
gezinnen hierdoor in verdriet zijn gestort. Niet iedere Duitser wilde meevechten in de oorlog

4

4 ‘Vrijheid is voor mij een vanzelfsprekend goed’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=608)
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53% is het (zeer) eens met stelling 4 ‘Vrijheid is voor mij een vanzelfsprekend goed’, 32% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (34%).

Toelichting
Zeer mee
eens









Mee eens








Behalve op 4 en 5 mei. Dan besef ik weer dat het geen vanzelfsprekendheid is.
Ben niet anders gewend
Dat zou het moeten zijn
In principe is het natuurlijk niet vanzelfsprekend. Je hoopt natuurlijk dat het
vanzelfsprekend is.
Met Trump en Poetin kan je ook zo de 3e wereldoorlog inrommelen
Maar er moet wel voor gewerkt worden!
Veel mensen beseffen niet wat vrijheid is, wat het is om stemrecht te hebben.
Daarom is stemmen voor de gemeenteraad, provincie en de Tweede Kamer van
groot belang. Degenen die niet stemmen hebben geen recht van spreken.
Zonder vrijheid kun je niet leven
Ben ik mee geboren, maar weet drommels goed dat t elders in de wereld. niet zo is
Hoe mooi zou de wereld er uit zien als overal iedereen zijn menig kan zeggen en vrij
rondlopen waar dan ook.Maar dan wel op een nette manier
Ik heb de oorlog niet mee gemaakt. Het is goed dat we hier met z'n allen bij stil
staan. Een mooi gebaar waar hopelijk iedereen aan mee doet. Alle inwoners van
Nederland. Ook de arbeidsvoorwaarden immigranten en vluchtelingen
Ik weet dat ik er blij mee mag zijn, maar hoe het anders zou voelen, daar kan ik me
uiteindelijk lastig een duidelijk beeld bij vormen, daarvoor moet je het eerst
ervaren. Wat hopelijk nooit het geval zal zijn.
Stelling is onduidelijk: bedoelen jullie dat ik vind dat het zo zou moeten zijn of dat ik
er zo aan gewend ben dat die vrijheid er is???
Antwoorden zijn daarom moeilijk te interpreteren, denk ik.
Vanzelfsprekend in de zin van "vrijheid is belangrijk en kan niet gemist worden".
Maar "vanzelfsprekend" is het niet. moet elke dag bewaakt worden.
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Neutraal



Vrijheid zou een vanzelfsprekend goed moeten zijn maar dat is het in heel veel
landen niet. Wat dat betreft zitten we hier in Nederland zo slecht nog niet..




Het is niet vanzelfsprekend dat wij in vrede leven .
Het zou leuk zijn als het een vanzelfsprekend goed was, maar het verleden en
heden leert ons dat op deze wereld nog dagelijks de vanzelfsprekendheid ver te
zoeken is.
Ik realiseer mij zeer goed dat vrijheid geen vanzelfsprekend goed is en dat hier in
het verleden veel bloed voor heeft moeten stromen.
Ik weet niet hoe het is om geen vrijheid te hebben. Ik kan me het dus gelukkig niet
voorstellen. Het zou een vanzelfsprekend goed moeten zijn. Helaas is het dat niet
voor iedereen.
Onduidelijke vraagstelling. Niets is vanzelfsprekend. Samen moeten we zorgen voor
vrijheid van ieder binnen de grenzen van fatsoen en redelijkheid.
Vanzelfsprekend omdat je niet beter weet maar het is zeker zeker niet
vanzelfsprekend dat het zo lijkt!
Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen is de wereld een hel. Oorlog is
verschrikkelijk.
Vrijheid moet je koesteren. wij kunnen van geluk spreken dat wij in een land leven
waar vrijheid gewoon is.








Mee
oneens
















Dat wij leven in een vrij land is eerder bijzonder dan normaal. Om ons heen zijn vele
zichtbare en onzichtbare dreigingen. Samenleven is het antwoord.
Gelukkig is het hier wel zo, maar dit kan snel veranderen.
Het niet vanzelfsprekend. We mogen blij zijn dat we in dit land wonen waar we
zoveel vrijheid kennen.
Het zou geweldig zijn als dit voor alle mensen zou gelden, maar zover zijn we nog
lang niet
Het zou vanzelfsprekend zijn maar de werkelijkheid geeft toch een ander beeld. Het
is niet (meer) vanzelfsprekend.
Hiervoor moet je altijd naar streven.
Iedereen moet zich realiseren dat de vrijheid die wij nu hebben zeer veel
mensenlevens hebben gekost.
Ik ben mij er bewust dat wij in Nederland het heel erg goed hebben qua vrijheid op
allerlei vlakken. Er zijn genoeg landen waar men niet vrij-uit kan spreken zonder dat
daar consequenties aan vast zitten. Denk bv. aan landen als Turkije, Rusland, China,
enz, enz, enz. Vrijheid in Nederland is vanzelfsprekend, maar in veel landen zeker
niet.
In Nederland vinden we het misschien vanzelfsprekend maar als je om je heen kijkt
zie je dat het zeker niet zo vanzelfsprekend is.
Je zult ook zelf hier veel in moeten steken en altijd met de goede normen en
waarden moeten handelen. Ook dat is voornaam voor ALLE vrijheid.
Om vrijheid te hebben zullen we allemaal ons best moeten doen,dus het komt je
niet zomaar aanwaaien.
Onze vrijheid is zwaar bevochten en dient gerespecteerd en onderhouden te
worden
Tegenwoordig (helaas) niet meer.
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Zeer mee
oneens









Veel en veel te veel buitenlanders in de norbertuswijk Nederlanders willen dat niet
die storen er zich aan die lopen allemaal geert wilders na laat dat tuig aub weg
hier.en voor dat tuig doet de gemeente meer voor over dan voor eigen volk die
werken niet en krijgen alles een verloederde achter buurt ik hoop dat geert wilders
het voor het zeggen heeft
Voor ons is dat gelukkig wel zo, maar ik ben me er terdege van bewust dat dat
helaas niet voor iedereen geldt
Voor ons is vrijheid vanzelfsprekend, maar voor heel veel mensen niet. Maar ook
hier worden vrijheden ingeperkt, ongemerkt misschien. De nieuwe privacywet die
binnenkort ingaat legt ook beperkingen op. Een cigaret roken in het café mag niet
meer net zoals een biertje onder de 18. Enz.
Voor vrijheid moet nog steeds gevochten worden.
Vrijheid is een verworvenheid waar we ons bewust van moeten blijven en waar we
aan moeten blijven werken.
Vrijheid is nooit van zelfsprekend; je moet er wat voor doen
Vrijheid is, helaas, geen vanzelfsprekend goed. Kijk om je heen, kijk naar het
journaal. Wij wonen hier in een goed gedeelte van Europa, en daar mogen we wel
eens bij stilstaan.
Vrijheid moet gekoesterd worden en bewaakt worden.
Vrijheid moet je soms verdedigen en onderhouden. Je kunt het niet vanzelf
behouden, maar moet het via een actief proces in stand houden. Als het echt niet
anders kan, moet je zelfs bereid zijn je vrijheid en je land met wapens te
verdedigen.
Als er een ding niet vanzelfsprekend is, dan is het vrijheid wel. Ook in Nederland zijn
de voordelen van de vrijheid erg ongelijk verdeeld, laat staan in oorlogsgebieden en
dictaturen.
De geschiedenis en de huidige tijd leren dat deze stelling helemaal niet klopt.
Vanzelfsprekend? Nee! Als je naar de toestand in de wereld kijkt hebben we in
Nederland gewoon geluk op dit moment
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er is hard voor onze vrijheid gevochten en ook nu
moeten we niet achterover leunen want onze vrijheid wordt weer bedreigd.
Vrijheid is nooit vanzelfsprekend
Vrijheid lijkt hier in het westen wel vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. We
moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verworven vrijheden ook in
stand gehouden kunnen worden.
Wij mogen blij zijn dat we in een veilig land geboren zijn, we hadden ook zomaar in
syrie of ander oorlogsgebied kunnen wonen. daar mogen we best dankbaar voor
zijn en 1 keer per jaar bij stilstaan
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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