Dodenherdenking
Dat Nederland bevrijd werd in Tweede Wereldoorlog is inmiddels 73 jaar geleden. Op 4 mei
herdenken we in Nederland de slachtoffers van de oorlog.

1 Wat vindt u belangrijk aan het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (89%) op vraag 7 Wat vindt u belangrijk aan het herdenken van de
Tweede Wereldoorlog? is: "Dat mensen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is".

Anders, namelijk:







Dat de dodenherdenking geen 'dode poppenkast' wordt, waarbij we net doen alsof we 'dat
nooit weer' willen, terwijl ondertussen de verdeeldheid in de samenleving alleen maar groter
wordt en bewust groter wordt gemaakt.
De link naar oorlogsslachtoffers die nu gevlucht zijn naar ons land; begrip kweken
Deze herdenking zou over een paar jaar volledig afgeschaft moeten worden
Er zou niet eens ter discussie gesteld moeten worden óf herdenken belangrijk is.
Na 75 jaar ombouwen naar algemen herdenking van alle slachtoffers van geweld
Over 10 jaar sdtoppen ermee

Toelichting



Dit moet altijd blijven doorgaan. Helaas zal de mensheid het nooit leren en gaat de strijd op
andere plaatsen gewoon door!
Lijkt me belangrijk ook de oorlogsslachtoffers te herdenken van andere oorlogen dan de
tweede wereldoorlog.

2 Stel u krijgt de mogelijkheid om de herdenking op
vrijdagavond 4 mei om 20.00 uur in te vullen, hoe zou de
dienst er dan uit zien?
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Ik zou niks veranderen aan de
huidige herdenking

Invulling herdenking:

Weet niet

56% antwoordt "Ik zou niks veranderen aan de huidige herdenking" op vraag "8 Stel u krijgt de
mogelijkheid om de herdenking op donderdagavond 4 mei om 20.00 uur in te vullen, hoe zou de
dienst er dan uit zien?."

Invulling herdenking:















Alle winkels gesloten
Betere berichtgeving (ook: advertenties) zodat mensen weten dát het er is in de gemeente en
waar het is
Ik organiseer mede da herdenking in Boxmeer
Ik zou meer samenwerking met kinderen en jongeren proberen te regelen
Jongeren betrekken, evenals migranten
Meer beeld bij de gebeurtenissen van toen. Beleving erin brengen en gebeurtenissen niet uit de
weg gaan.
Moderniseren met gedichten en muziek
Muziekoptreden van harmonie van twintig minuten , gedicht en korte toespraak
Naast herdenking van de Tweede Wereldoorlog zou ik aandacht schenken aan wat er sinds die
tijd nog meer gespeeld heeft; linken leggen met onze vrijheid en hoe die raakt aan de vrijheid
van anderen. We zijn niet alleen op de wereld, geen 'eiland Nederland'. Eenieder heeft het recht
om te leven (zie Mensenrechten).
Op regionaal niveau eigentijds aantrekkelijk evenement. Muziek, theater en bijzondere sprekers.
Ongeveer één uur op een mooie plek
Wat mij betreft mag het breder getrokken worden; niet uitsluitende de slachtoffers van WOII uit
onze gemeente herdenken, maar ook andere slachtoffers daarbij betrekken.
Wie kijkt de andere kant op als er frictie is in de maatschappij?
Winkels sluiten
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Toelichting
Ik zou niks veranderen
aan de huidige
herdenking



Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de 'kleine' oorlogjes
die heersen tussen mensen onderling. We hebben het te goed
gekregen en onze medemens is niet meer belangrijk, hebben we niet
meer nodig.

Weet niet



Ik ben nog nooit bij de herdenking aanwezig geweest.
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3 “4 en 5 mei moeten officiële vrije dagen worden”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Weet niet

31% antwoordt "Neutraal" op stelling 9 “4 en 5 mei moeten officiële vrije dagen worden”.

Toelichting
Zeer meer
eens





Mee eens







Neutraal






Er moet in ieder geval landelijk de verplichting zijn om op vastgestelde tijden stilte
in acht te nemen (tenzij onmogelijk vanwege bepaalde werkprocessen (chemie,
continuprocessen en zorg). Het bevorderen van enige trots en vaderlandsgevoel
mag daar van mij bij horen. Het laatste kan het hele jaar door plaatsvinden.
Het moeten dan wel dagen zijn waar mensen die feiten ook echt herdenken in de
vorm van museumbezoek, monumenten bezoeken etc..
Het moeten niet dagen zijn van popfestivals en 'zuipen', dan slaan we de plank
volledig mis!
Alleen 5 mei vrij, om vrijheid bewust te vieren
Alleen 5 mei zoals dat in het verleden ook was.
Voor mij geldt: herdenken op 4 mei 'nee', maar onze vrijheid vieren op 5 mei 'ja'
Alleen 5 mei, absoluut geen noodzaak voor 2 dagen
Als de mensen dan ook echt gaan herdenken en echt hun vrijheid gaan vieren.
Maar ik zou graag dat graag willen zien als 'vrijheidsdag' tweede wereld is voor de
nieuwe generatie niet relevant meer en groeien op met andere zorgen zoals Isis,
privacyschending (social media) e.d niet vergelijkbaar met het leed dat de tweede
wereld oorlog met zich mee bracht, maar wel relevanter in mijn optiek
1x per 5 jaar is voldoende
4 mei niet, 5mei wel.
5 mei mag blijven. 4 mei geen mening
Soms lijkt het dat ook de dorpen opgeheven worden.Dat is natuurlijk onzin.Ik denk
dat de kernen juist een groter gemeenschapsgevoel krijgen
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Vrije dagen zijn wel fijn maar je loopt dan het risico dat ze dan hun
doel/karakter/oorsprong 'voorbij gaan schieten'. Vaak als gevolg van
commercialisering.
Overigens jammer dat deze enquete zo beperkt uitvraagt en zoals zoveel enquetes
alleen vraagt naar wat de opdrachtgever wil weten. Dit is geen inspraak maar een
excuus zoeken voor bestaande ideeen in de ambtelijke top.
Ik denk dat het interessanter is om naar de bestuursstructuur te kijken in een
gefuseerde gemeente en te onderzoeken hoe je dan de betrokkenheid, inspraak en
zeggenschap van inwoners dicht bij hen organiseert en borgt. Anders is het het
zoveelste project om de privileges van een kleine groep te versterken en te
vergroten.

Mee
oneens



5 mei moet een dag van de vrijheid worden, 4 mei mag van mij zo blijven!

Zeer mee
oneens



Alleen als de winkels dicht moeten zíjn
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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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