Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over dodenherdenking/Bevrijdingsdag
3 mei 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 ‘Er moet meer aandacht zijn voor standplaatsen voor woonwagens’ antwoordt in totaal
20% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Welke plekken in Horst aan de Maas zouden volgens jou geschikt zijn voor
standplaatsen?" antwoordt 16% van de respondenten met een plek die volgens hun geschikt is.
Op vraag "3 Heb jij glasvezel?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja".
Op stelling 4 ‘De gemeente hoort ervoor te zorgen dat iedereen aangesloten wordt op glasvezel’
antwoordt in totaal 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 19% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "5 Vier jij Koningsdag?" antwoordt 46% van de respondenten: "Nee, ik vier geen
Koningsdag".
Op stelling 6 ‘Koningsdag is goed voor de band tussen het Koninklijk Huis en het volk’ antwoordt in
totaal 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op stelling 7 ‘Koningsdag is net als de monarchie achterhaald’ antwoordt in totaal 16% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "8 Sta jij stil bij 4 mei?" antwoordt 49% van de respondenten: "Ja, ik houd een minuut
stilte".
Op vraag "9 Vier jij Bevrijdingsdag?" antwoordt 63% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 10 ‘De jeugd van tegenwoordig weet de betekenis niet meer van 4 en 5 mei’ antwoordt in
totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 30% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "11 Heb jij wel eens meegedaan aan een evenement voor het goede doel? " antwoordt 67%
van de respondenten: "Nee".
Op vraag "12 Geef jij aan de gezamenlijke collecteweek?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja,
0 tot 10 euro".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 495 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag
Op 4 mei herdenken we de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Op 5 mei vieren
we Bevrijdingsdag.

1 Sta jij stil bij 4 mei?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=487)
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Op vraag "1 Sta jij stil bij 4 mei?" antwoordt 49% van de respondenten: "Ja, ik houd een minuut
stilte".

Ja, door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief deel te nemen aan een herdenking speech en krans
Actief mee organiseren van de herdenking in tienraij en 2 min. stilte
Actieve muzikale bijdrage
Als mijn koor zingt bij de herdenking
Bezoek aan familiegraf
Bij onze vrijheid stil te staan
De verschrikkingen van de beide Wereldoorlogen, die mijn generatie (70 +) door overlevering
meegekregen heeft.
De vlag halfstok
Dodenherdenking te volgen op TV
Er aan te denken
Er bewust bij stil te staan en kinderen voor te lichten
Er vaker door het jaar heen aan te denken, niet alleen op 4 mei
Er veel aan te denken
Er zelf aan te denken
Eraan te denken en op tv beelden te kijken van herdenkingsdiensten
Erbij stil te staan hoe kostbaar en breekbaar onze vrijheid is.
Fatsoenlijkheid
Ik denk eraan
Ik hang de vlag halfstok voor mijn vader
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik zing al meer dan 30 jaar bij de Dodenherdenking in Horst met het Horster Mannenkoor,Heel
indrukwekkend.
In gedachte
Kijk naar de t.v.
Mee te helpen bij een herdenking
Mijn man gaat naar amsterdam
Mijn werk
Na te denken op deze dagen
Op 4 mei bewust te zijn van de offers die de vrijheid af en toe brengt.
Speciaal onze familieleden herdenken, 5 in aantal, die in 1945 in Buchenwald en Ravensbruck
het leven lieten.
Te genieten van onze vrijheid, en te luisteren naar verhalen van die tijd.
We praten er over
Weet nog niet
Wisselend

Toelichting
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ik alleen op die speciale dag de ellende moet herdenken van oorlogsslachtoffers vind ik dat
onzin. Dit kan men toch op ieder moment doen door b.v. naar een oorlogskerkhof te gaan. Denk
hier o.a. ook aan Ysselsteyn, deze jongens die daar liggen hebben er ook niet om gevraagd, zij
MOESTEN ook.
De slachtoffers hebben dit verdiend voor hun inzet
Dodenherdenking vind ik vele malen belangrijker dan Bevrijdingsdag.
Even aandacht voor hen die gevallen zijn.
Het is goed om de huidige generatie te herinneren aan de oorlog. De tijd waarin de mensen die
de oorlog hebben mee gemaakt, mag best in herinnering worden geroepen. Het is niet zo
vanzelfsprekend dat we vrijheid hebben. Het is nu 2019, in 1919 gebeurde hetzelfde als nu. Door
ontevreden te zijn over de huidige politiek, gaat men op schreeuwers stemmen zoals Wilders en
Baudet. Dat is wat in 1919 en later ook gebeurde en leidde uiteindelijk tot de tweede
wereldoorlog.
Ik blijf niet terugkijken in het verleden. Het is heel erg wat destijds gebeurt is. We kunnen ons
beter focussen op de gebieden waar dit nog steeds speelt. Doe een excursie naar Auswitz
verplicht stellen op het Dendron college. Daar krijgt de jeugd ook nog eens echt mee wat voor
een verschrikkelijke zaken gespeelt hebben. In Duitsland en Polen is dit bijvoorbeeld heel
normaal, maakt veel indruk.
Ik ga op de helft van april niet plannen wat ik op Bevrijdingsdag ga doen .
Ik geef dit ook aan mijn kinderen en kleinkinderen mee.
Ik organiseer zelf de dodenherdenking in sevenum
Laat het rusten....... mijn vader heeft de oorlog meegemaakt. Hij vindt deze dagen vreselijk. De
trauma's komen weer boven.....bombardementen. bekenden die door een granaat werden
getroffen. Hij zou willen dat men er over ophield
Triest dat het alleen symbolisch is Want wat is vrijheid ? Er is nog geen dag geweest dat er niet
ergens oorlog is in de wereld
Twee minuten toch?
Uit diep respect voor de overledene.
Wordt amper aandacht aan besteed
Zit zelf in een 4 mei comité
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2 Vier jij Bevrijdingsdag?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "9 Vier jij Bevrijdingsdag?" antwoordt 63% van de respondenten: "Nee".

Ja, ik vier het door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
Aan mijn vader te denken, die ook bevrijd is geworden
Als we niet hoeven te werken
Als wij in de buurt van een grote stad zijn, gaan wij naar bevrijdingsdag.
Altijd verschillend
Bij goed weer een terrasje pikken.
De vlag uit te hangen
De vlag uit.
Dit in stilte en dankbaarheid te herdenken!
Een dag rust te nemen
Een oorlogslocatie te bezoeken, bv museum Overloon
Er vooral aan te denken
Festiviteiten in mijn dorp te bezoeken
Hang wel de vlag uit
Het feest is weer die vrije dag!
Ja maar net als alle andere dagen. Gewoon regelmatig aan denken is ook herdenken...Geen
speciaal feest of zo maar gewoon werken want je kunt niet overal aan meedoen.
LEKKER VRIJ TE ZIJN.
Mijn respect te betuigen bij ieder die zich voor onze vrijheid gegeven heeft.
Na te denken
Naar bijeenkomsten te gaan
Niks te doen
Radio luisteren, tv kijken. Volgen wat er die dag gebeurt
Te genieten van ‘n vrije dag.
Te vlaggen
Vlag gaat uit
Vlag uit ter ere van de bevrijding,ook van mijn vader.
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•
•
•

Vrije dag
Wat te ondernemen
Weet nog niet hoe

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er iets georganiseerd wordt waarschijnlijk wel.
Bevrijdingsdag ? 60 naar na dato, terwijl er op nog geen dag rijden van ons de krimm al jaren
bezet is....
Ga naar bevrijdingsfestival in Sevenum
Het is geen nationale vrije dag. En ik ga er niet speciaal een dag voor vrij pakken.
Ik ben me echter wel van bewust dat we toen bevrijdt zijn, denk er meerder keren per jaar aan
Ik ga naar het Bevrijdingsfestival dat SundayFolk &more organiseert in Seveneum
Ik sta er wel bij stil dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Ik werk op die dag.
In sevenum is niks te doen
Maar sta er wel stil bij
Mijn moeder is op Bevrijdingsdag geboren dus altijd een samenzijn met familie op 5 mei.
Moet helaas werken
Moet werken
Normale werknemers moeten gewoon werken, ambtenaren hebben weer vrij.
Hoezo nationale dag?
Ook dan moet ik werken

7

3 ‘De jeugd van tegenwoordig weet de betekenis niet meer
van 4 en 5 mei’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=448)
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Op stelling 10 ‘De jeugd van tegenwoordig weet de betekenis niet meer van 4 en 5 mei’ antwoordt in
totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 30% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•

4-5 mei zouden we een feestdag moeten maken en Koningsdag zou wat mij betreft
afgeschaft mogen worden.
Dit is vooral de schuld van de ouders want de meeste hebben helemaal geen
historisch besef!!
Het staat ook veel te ver af van de jeugd. Wat tussen 1940 - 1945 gebeurde is een
ver van mijn bed gebeuren. Met een samenleving, waarin alleen economie telt en
de rest ver ondergeschikt gemaakt is, kun je niet verwachten dat men zich nog iets
kan voorstellen van die periode.
Hier dient in het onderwijs meer en betere informatie over te worden gegeven.
Op de middelbare school veel meer aandacht aan besteden, sowieso aan
geschiedenis
Ze kunnen het niet weten want wij brengen het hun niet meer bij, zoals er meerdere
dingen zijn die we verzuimen onze jeugd bij te brengen. Het is volgens hun niet
meer van deze tijd. Er moet eerst weer een oorlog uitbreken om dit te blijven
herdenken.
Het is aan ouders en de maatschappij om ze te wijzen op de betekenis hiervan.
In meerlo - tienraij - swolgen proberen we de basis scholen, om de beurt bij de
herdenking te betrekken, door krans maken en gedichten voor te lezen.
Maar ook begrijpelijk, het wordt een ver van je bed show, het is voor hen niet meer
dan geschiedenis.
Ze weten “de theorie” wel, maar het leeft veel minder/de heftige lading kennen ze
niet.
Ze weten weinig van de 2 de wereldoorlog maar wel wat van de soldaten die
uitgezonden zijn en daar het leven hebben gelaten.
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Neutraal

•

Zijn nog maar weinig jongeren die zich hierin interesseren. Zij die dit wel doen
krijgen dit waarschijnlijk van thuis of omgeving mee. Scholen valt t tegenwoordig
wel tegen.

•

Er zal meer aan gedaan moeten worden dat deze herinnering blijft, het heeft niet
alleen met oorlogen te maken maar er moet overal vrede komen.
Het is goed dat de jeugd door aandacht te geven aan deze dagen, bewust worden
van hun vrijheid.
Ik kan me dat wel voorstellen. De jeugd is in vrede opgegroeid en het is ook moeilijk
voor te stellen dat er nog oorlog komt.
Misschien op het voortgezet onderwijs hier meer aandacht aan besteden zou erg
goed zijn
We moeten ervoor zorgen dat dit nooit vergeten wordt en onder de aandacht
blijven brengen.
Ze weten wel wat de zin ervan is,maar handelen er steeds minder naar
Zou kunnen maar dat moet je dan aan de jeugd vragen...

•
•
•
•
•
•
Mee
oneens

•
•
•

•
•
•
•

Weet niet

•
•

De meesten zullen het weten. Alleen als je het van thuis uit mee gekregen hebt. En
ook beseft dat dit nooit meer mag gebeuren.
Denk wel dat er meer actief mee omgegaan kan worden richting de jeugd, met
name op school
Elke leerling die van de basisschool afkomt moet de serie '13 in de oorlog' gezien
hebben vind ik, naast de reguliere lessen van WO II. Ook de link moet gelegd
worden tussen keuzes die kinderen nu en later hebben, en uiteraard de oorsprong
van WO II!
Er wordt gelukkig nog steeds veel aandacht aan besteed en dit is ook erg belangrijk.
Er zijn zeker ook volwassenen die niks met 4 en 5 mei hebben
Mijn ervaring is dat de grote meerderheid (van de jeugd van tegenwoordig) dit heel
goed weet
Vanuit opa en oma zouden ze nog wel op de hoogte zijn, maar echt weten wat
armoede en honger is, kunnen ze zich, denk ik, niet voorstellen
Alleen de jeugd ?
Kan me voorstellen dat de jeugd zich dit helemaal niet meer kan voorstellen. De
jeugd is in de ' luxe' positie dat ze de oorlog of de naweeën daarna niet hebben
meegemaakt, laat staan dat ieder dubbeltje jarenlang moest worden omgedraaid
omdat me het toen zo arm heeft gehad (en honger)
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag
15 april 2019 tot 22 april 2019
495
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
23 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o

In overleg met Kempen Media zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 15 april 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Alle deelnemers vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van HorstaandeMaas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
HorstaandeMaas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.

12

